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

สวนที่ 1 หนาที่ 1                                                                                      

สวนที่ 1 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

 “ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 2 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 
ขอมูลบริษัท 
 
ช่ือบริษัท                                 : บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
สถานที่ต้ัง                                                                    :        สํานักงานใหญ  เลขที่ 69   ถนนรามคําแหง     

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

ขอมูลอางอิง 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย                                   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 
สถานที่ต้ัง                                                                 :  เลขที่ 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 
                                   นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน 
                                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 
สถานที่ต้ัง                                                             :       705-706 อาคารเจาพระยาทาวเวอร  
                                                                                        (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู 
                 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
                โทรศัพท  0-2630-7500 
                                                                                       โทรสาร   0-2630-7506
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ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 4 

2. ปจจัยความเสี่ยง 

 

 ความเสี่ยงดานการเงิน 

เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทเปนดอกเบี้ยรับจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ  ซึ่งถูกกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไวคงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตนทุนอัตราดอกเบี้ยจึงสงผลกระทบโดยตรงตอผล
การดําเนินงานของกลุมบริษัท     ดังนั้นบริษัทจึงไดเพิ่มสัดสวนการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน   อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 3 ป และออกหุนกูระยะเวลา 3-5 ป  ทําใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย  ณ.31 ธันวาคม 2553 มีเงินกูยืมระยะยาวรวมเปนเงิน 2,300 ลานบาท (ถึงกําหนดชําระภายใน1
ปจํานวน 900 ลานบาท)  หุนกูรวม 1,100 ลานบาท  ทําใหเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป มีสัดสวน
62.9 % ของยอดเงินกูรวม  ณ.ปจจุบัน บริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่
ระดับ A- (แนวโนมคงที่)  ทําใหทั้งสถาบันการเงินและผูลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกรงของฐานะ
การเงินของทางบริษัท เปนผลใหบริษัทไดรับเงื่อนไขที่ดีขึ้นตามลําดับ 
 

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน 

-  สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 

ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต มีภาวะการแขงขันที่คูแขงรายใหมสามารถเขามาใน
อุตสาหกรรมไดไมยากนักหากมีแหลงเงินทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทมีประสบการณ  อยู
ในอุตสาหกรรมนี้มาเปนเวลายาวนานกวา 38 ป ทําใหมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อขนาดใหญ ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทําใหกลุมบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การ
ใหบริการลูกคาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยเครือขายของคูคาและเจาหนาที่สินเชื่อกระจาย กวา 302 แหงใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงมีเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและเจาหนาที่สินเชื่อกระจายกวา 531 แหง ใน
ตางจังหวัด ทําใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น  

-  สินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ผูประกอบการที่เปนบริษัทเงินทุนขนาดใหญ       
ผูประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนของบริษัทแมของคายรถยนต หรือบริษัทขามชาติซึ่งมีความ   
ไดเปรียบจากตนทุนทางการเงินที่ตํ่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ ไดแขงขันในดานราคาอยางรุนแรงเพื่อใหไดมา    
ซึ่งสวนแบงทางการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดเชาซื้อรถยนตใหมซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยูในระดับ   
คอนขางต่ํา แตในปที่ผานมามีผูประกอบการหลายรายประสบปญหาจากลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจึงชะลอการ
ใหสินเชื่อรถยนตใหมจึงเปนโอกาสของกลุมบริษัทฯในการที่จะคัดเลือกลูกคาที่มีคุณภาพ จึงหันมาใหสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตใหมโดยแนวโนมมีการแขงขันที่ไมรุนแรงจนเกินไป  
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ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 5 

 ความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได 

ในการขยายธุรกิจของผูประกอบการแตละรายในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
สามารถทําไดตามศักยภาพของบริษัทโดยไมมีขอจํากัดจากหนวยงานใดๆ  ดังนั้นผูประกอบการทุกราย   มีโอกาส
ที่จะไดรับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หากขาดความระมัดระวังในการใหสินเชื่อ และขาดระบบ
การบริหารและการจัดการที่ดี อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทไดใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและ
หลักประกัน กลุมบริษัทจึงไดกําหนดมาตรการสําคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ กําหนดหลักเกณฑในการอนุมัติ
สินเชื่อที่ชัดเจน กําหนดใหมีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเช่ืออยางเขมงวดทุกขั้นตอน รวมถึงการกําหนด
วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกหนี้และหลักประกันแตละราย  ทั้งนี้บริษัทไดมีการต้ังสํารองเปนคา
เผื่อสําหรับความเสี่ยงในอนาคต เปนจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด 

 ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพยสินท่ียึดมาได 
รถจักรยานยนตหรือรถยนตที่กลุมบริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาจําหนาย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกคาชําระคา

งวดมาแลวไมนอยกวา 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพยสินที่ยึดมาได อยางไรก็
ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น สวนตางจากการขาดทุนดังกลาว ยังสามารถติดตามทวงถามจากผูใชบริการเชาซื้อ
และผูค้ําประกันได ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกลาวลงได อน่ึงจํานวนผลขาดทุนจะมากหรือนอยขึ้นอยู
กับ สภาพ ยี่หอ รุนรถ จํานวนป และความตองการในทองตลาดที่มีตอสินคานั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับ
สภาพรถจักรยานยนตของบริษัทเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคากอนนําออกจําหนาย ทําใหสามารถลดความเสี่ยง
จากการขาดทุนในการขายสินทรัพยที่ยึดมาไดอีกทางหนึ่ง  
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผูเชี่ยวชาญ 

จากการที่บริษัทใชระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใชระบบ
การใหคะแนนสินเชื่อ สําหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน 
และบริษัทสามารถลดการพึ่งพาผูเช่ียวชาญตางๆ ได อยางไรก็ดี บริษัทมีการใหผลตอบแทนที่จูงใจตอพนักงาน 
ประกอบกับการอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานตอไป 

 ความเสี่ยงจากการเขามาควบคุมของภาครัฐ 
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อถูกกํากับโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค       

(สคบ.) ซึ่งกํากับดูแลสัญญาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค เชน กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิก
สัญญา และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจายชําระในอัตราไมเกิน MRRของธนาคารกรุงไทย+10%โดยมิไดอยูภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.)ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเขามากํากับดูแลผูประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอทุกบริษัทที่อยูใน
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใชกํากับสถาบันการเงิน 
เชน เกณฑการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรูและหยุดรับรูรายได ดังนั้น กลุมบริษัทจึงเชื่อวา
การเขามากํากับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเขามาควบคุมกิจการประเภทเชาซื้อมากขึ้นจะเปนการกดดันตอ      
ผูประกอบการรายเล็ก ๆ ที่ยังไมมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน และเปนการสรางกําแพงปองกันมิใหมี       
ผูประกอบการรายใหมเขามาในธุรกิจประเภทนี้ไดงายเหมือนเชนในอดีต 
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 ความเสี่ยงจากความแตกตางระหวางอายุของสินเชื่อเชาซื้อกับแหลงเงินทุน 
เนื่องจากระยะเวลาผอนชําระของสินเชื่อเชาซื้อมอเตอรไซคอยูระหวาง 24 ถึง 30 เดือนและสินเชื่อ

รถยนตอยูระหวาง 48 ถึง 60 เดือน  หากกูเงินระยะสั้นจํานวนมาก ซึ่งอาจพิจารณาไดวาเปนความเสี่ยงหากถูก
สถาบันการเงินเรียกเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวคืนทันที  ถึงแมวากลุมบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและเปน
ลูกคาช้ันดีของสถาบันการเงินกวา 14 แหง ไมเคยมีปญหาดานการเงินหรือการผิดนัดชําระหนี้ แมกระทั่งในชวง
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ที่สถาบันการเงินจํานวนมากประสบปญหาแตกลุมบริษัทก็มิไดถูกเรียกเงินกูยืมคืนแต
อยางใด  เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการจายชําระคืนเงินกู   บริษัทจึงไดเพิ่มเงินกูระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงใน
ดานทรัพยสินและหนี้สิน  ซึ่ง ณ สิ้นป 2553 บริษัทมียอดเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 2,300 ลานบาท
(ถึงกําหนดชําระภายใน1ปจํานวน 900 ลานบาท)  และออกหนกูจํานวน 1,100 ลานบาท  ทําใหเงินกูยืมระยะยาวที่
ถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป มีสัดสวน 62.9 % ของยอดเงินกูรวม สงผลใหบริษัทสามารถเพิ่มอัตราสวนเงินกูระยะยาว
มากขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีอัตราสวนเงินกูระยะยาว เพียง 46.8 % ของยอดเงินกู 

 



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)                                                                                                                         แบบ 56-1 

 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 7 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

      3.1 ประวัติความเปนมา 

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนกอต้ังเปนบริษัท จํากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515โดยดร.      
ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลัก     
เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัท
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตแกลูกคารายยอยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและไดเพิ่มการใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 2525 

ในป 2534 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระเปน 70 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวธุรกิจ 

ในป 2538 บริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตมากขึ้นโดยเขาถือหุนใน   
สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด ซึ่งไดเริ่มกอต้ังในป 2520        
โดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก  

ในป 2541 บริษัทไดปรับกลยุทธการบริหารงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและลดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกับ ซี.วี.เอ. บริษัทจึงกําหนดนโยบายให ซี.วี.เอ. เนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต  
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเปดตลาดและฐานของลูกคา พรอมกันนั้นไดกําหนดนโยบายใหบริษัท
เนนธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ในป 2543 บริษัทไดริเริ่มจัดทําโครงการประกันภัยที่ใหความคุมครองสําหรับการเชาซื้อรถจักรยานยนต
สําหรับผูเชาซื้อทุกราย เพื่อลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของ        
ผูเชาซื้อ ซึ่งตอมาโครงการประกันภัยดังกลาวไดกลายเปนมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจสินเช่ือเชาซื้อรถ        
จักรยานยนต 

ในเดือนกันยายน 2545 กลุมบริษัทไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค 
ดานการใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 

ในป 2546 บริษัทไดปรับโครงสรางกลุม โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว ในบริษัท ชยภาค จํากัด ซึ่งกอต้ังโดยดร.ชุมพล พรประภา และคุณอโนทัย พรประภา เพื่อประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อใหชยภาคเปนบริษัทหลักในการขยายธุรกิจการ
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุม  

               บริษัทไดทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 500 ลานบาท พรอมกับการแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชนเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทไดรับการอนุมัติจากตลาด     
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขาทําการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546  

ตอมาภายหลังเพื่อใหการบริหารงานลดความซ้ําซอน จึงไดมีการจัดโครงสรางระบบการดําเนินการ
ภายในกลุมบริษัทเสียใหม  โดยบริษัท ซี.วี.เอ.จํากัดไดหยุดการปลอยสินเชื่อต้ังแตกลางป 2547 โดยเนนในเรื่อง
ของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอยางเดียว สวนดานการปลอยสินเชื่อรถจักรยานยนตทั้งหมดอยูภายใตการ
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ดําเนินการของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  โดยพื้นที่การปลอยสินเชื่อครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
เพื่อเปนการรองรับการขยายสินเชื่อ  กลุมบริษัทจึงมีการทยอยเพิ่มสาขาอยางตอเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นป 2544 
เปน 76 สาขา ณ สิ้นป 2552 ครอบคลุม 44 จังหวัดทั่วทกุภาคของประเทศ      

              ในป 2548 บริษัทไดออกหุนกู ชนิดระบุผูถือมูลคา 745 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 4.2% และ  4.8 % ครบ
กําหนดไถถอนป 2550 และป 2552 โดยขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และในป 2549  บริษัทไดขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน  เพื่อที่จะออกหุนกูเพิ่มในวงเงิน 1,500  ลานบาท เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

               ในป 2549 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดอันดับเครดิตองคกร ที่ระดับ BBB+    แนวโนมอันดับเครดิต  
“คงที่” ซึ่งสะทอนถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกรงในฐานะผูนําดานธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต   คณะ
ผูบริหารที่มีประสบการณ   เครือขายสาขาที่กวางขวาง และมีโครงสรางเงินทุนที่แข็งแกรง 

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

              ในป 2551 บริษัทมีการกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มจํานวน 600 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
3 ป  

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

 ในป 2553 บริษทัไดออกหุนกู มูลคารวม 1,100 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.2% - 4.2 % ครบกําหนดไถ
ถอนป 2556 และป 2558 โดยขายใหแกผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ 

                บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดทบทวนเครดิตองคกร และปรับอันดับเครดิตที่ระดับ A- แนวโนมอันดับ
เครดิต “คงที่” 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดแกบริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด และ

บริษัท ชยภาค จํากัด  ดําเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  ทั้งนี้ ณ สิ้นป 
2553 กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจเชาซื้อรถจักยานยนต: รถยนต: รายไดอื่นๆ เทากับ 73:3: 24 
  โครงสรางกลุมบริษัทและการดําเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังนี้ 

                                

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 

ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
และตางจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

99.99% 

 

 

 

 

 

 99.99%  
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บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต  
และบริการดานการติดตามหนี้สิน 

บริษัท ชยภาค จํากัด 
ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต  
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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     3.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในป 2551-2553 สามารถจําแนกไดดังนี้ 

งบการเงินรวม 

2553 

งบการเงินรวม 

2552 

งบการเงินรวม 

2551 

  
กลุมธุรกิจ/ ดําเนนิการโดย 

% การถอืหุน 
ของบริษทั 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
1. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถจกัรยานยนต        

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)        
บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 99.99       

รวมรายได  2,112.8 73.4 1,902.5 70.9 1,740.5 69.4 
2. ธุรกิจใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต        

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)        
บริษัท ชยภาค จํากัด 99.99       

รวมรายได  81.4 2.8 57.0 2.1 50.7 2.0 
3. รายไดอืน่ๆ        
       รายไดคาธรรมเนียม  30.6 1.1 28.1 1.0 32.4 1.3 
       หนี้สูญรับคืน  309.9 10.8 290.9 10.8 286.6 11.4 

อื่นๆ   344.6 11.9 403.4 15.0 398.8 15.9 
รวมรายไดอื่นๆ  685.1 23.8 722.4 26.9 717.8 28.6 

รวมรายได  2,879.3 100.0  2,681.9 100.0 2,509.0 100.0 

       3.4   เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทยังคงมุงเนนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต  ซึ่งบริษัทมีความรูความชํานาญ 

โดยต้ังเปาหมายขยายขอบเขตพื้นที่การใหบริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมุงเนน
ใหบริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่องายตอการบริหารจัดการและควบคุมตนทุนในการดําเนินการ 

 อนึ่ง บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเปนหลัก โดยที่การ
เติบโตขยายสินเชื่อของบริษัทยังคงตองอยูภายใตการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได ไมวาจะเปนการคัด
คุณภาพของลูกคาอยางเขมงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสํารองฯ อยางเพียงพอ เพื่อคงไวซึ่งผลตอบแทนที่ดี
และยั่งยืนแกผูถือหุนทุกราย  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผูบริหารในทุกระดับได
ตระหนักและมุงเนนในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)    
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแกผู
ถือหุนทุกราย ในสวนของการเปดเผยขอมูลและช้ีแจงขอมูลที่จําเปนและเพียงพอของบริษัทแกนักลงทุนสถาบัน 
นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไป ผูบริหารระดับสูงไดถือเปนภารกิจที่สําคัญ เพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงฐานะและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองและ เทาเทียมกัน 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ 

4.1 ลักษณะบริการ  

สินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase)จัดเปนบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการใหสินเชื่อซึ่งไมไดอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวของกับ  การใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ (1) ลูกคาหรือผูเชาซื้อ (2) ผูจําหนายและ (3) บริษัทหรือผูใหบริการ
สินเชื่อ เมื่อผูเชาซื้อมีความตองการเชาซื้อทรัพยสินจากผูจําหนายก็จะแสดงความจํานงคตอเจาหนาที่สินเชื่อของ    
ผูใหบริการสินเชื่อเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเชื่อตอไป 

เมื่อผูเชาซื้อตกลงทําสัญญา ผูเชาซื้อจะชําระเงินดาวน ณ วันทําสัญญา และกําหนดวิธีการผอนชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทําสัญญาเชาซื้อนั้นไดตลอด
ระยะเวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํารุงรักษาทรัพยสินนั้น ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแก        
ผูเชาซื้อตอเมื่อผูเชาซื้อไดชําระคางวดใหแกผูใหบริการสินเชื่อครบถวนตามสัญญาแลว  

              สําหรับการดําเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น หากแบงลักษณะของธุรกิจตาม
ประเภททรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังนี้ 

             1. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) โดยเนนการปลอย
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตที่ไดรับความนิยมจากผูบริโภค เชน ฮอนดา   ยามาฮา ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดย
บรษิัทฯจะจัดเจาหนาที่สินเชื่อเขาไปพิจารณาปลอยสินเชื่อเปนรายคันแกผูเชาซื้อที่รานจําหนายรถจักรยานยนตซึ่ง
เปนพันธมิตรธุรกิจ   

ปจจัยในการกําหนดวงเงินในการใหสินเชื่อ เงินดาวน และระยะเวลาในการผอนชําระคางวด       
รถจักรยานยนตนั้น จะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของลูกคา ยี่หอ รุนและราคาของรถจักรยานยนต  ทั้งนี้            
หากจําแนกสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตามยี่หอรถ พบวากลุมบริษัทไดใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต     
ทุกยี่หอหลัก ซึ่งไดแก ฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮาและคาวาซากิ 

 

2. ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต  

กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ชยภาค จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทลูก โดยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตรุนและยี่หอที่เปนที่นิยมของตลาดเปนหลัก เชน โต
โยตา อีซูซุ ฮอนดา เปนตน  

สําหรับวงเงินในการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการผอนชําระคางวดรถยนตนั้น ขึ้นอยูกับฐานะ ทาง
การเงินของผูขอสินเชื่อแตละราย และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆเพิ่มเติม
ในการใหบริการสินเชื่อซึ่งไดแก เงินดาวน ที่เพียงพอ ในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม กลุมบริษัทได
เนนบริการเชาซื้อรถยนตญี่ปุนโดยเนนรถยนตยี่หอโตโยตา   เนื่องจากเปนรถยนตที่ไดรับความนิยมจากตลาดเปน
อยางมาก  
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หากแบงการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนต   จะ
สามารถแบงออกเปนสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซื้อรถเพ่ือการพาณิชย (ผูเชาซื้อมี     
วัตถุประสงคใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู)  

                  ลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จําแนกตามประเภทการใชรถยนต* (หนวย: ลานบาท) 

2553 2552 2551  
ประเภทรถ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

รถยนตนั่งสวนบุคคล  977 64.2 685 60.2 305 51.1 
รถเพื่อการพาณิชย        
- รถกระบะ 470 30.9 409 36.0 255 42.7 
- รถตู 75 4.9 43 3.8 37 6.2 

รวม 1,522 100.0 1,137 100.0 597 100.0 
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.1    ลักษณะลูกคา 

กลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท  คือ บุคคล
ธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางประจําผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ใชรถจักรยานยนต           
เปนพาหนะหรือใชประกอบอาชีพ   

สําหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกตามลักษณะ            
การใชงาน ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย  ณ สิ้นป 2553 กลุมบริษัทมีสัดสวนลูกคารถยนต
นั่งสวนบุคคลตอรถเพื่อการพาณิชย 64 : 36 

4.2.2   สภาพการแขงขันทางธุรกิจ 

1.ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 

  การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเชื่อที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง การใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตสามารถแบงตามพื้นที่การใหบริการออกเปนเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและเขตตางจังหวัด  
โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งนี้ต้ังแตป 2544 เปนตนมา อัตรา
ดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยทั่วไปอยูที่ระดับรอยละ 1.5 – 2.5 ตอเดือน ยกเวนใน
บางชวงเวลาอาจจะมีการจัดสงเสริมการขายใหกับสินคาเฉพาะรุนในระยะเวลาจํากัด สงเสริมการขายสินคา
ประเภทนั้นๆ 

 บริษัทเปนผูนําในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยเปนผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุดเปนอันดับ  1 ตามการจัดลําดับของสมาคมธุรกิจเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไทยตอเนื่องมา 28 ป โดยสวนแบงการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ สิ้นป 2553 อยูที่รอย
ละ 25.47 
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  ป2553 ป2552 ป2551 ป2550 ป2549 

 คัน % คัน % คัน % คัน % คัน % 

1. ฐิติกร 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89 71,232 25.75 76,050 25.08 

2. ไฮเวย 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16 58,391 21.11 60,021 19.80 

3. ธนบรรณ 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59 39,552 14.30 38,816 12.80 

4. กรุปลีส 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04 27,851 10.07 24,364 8.04 

5. อยุธยา แคปปตอล 17,927 8.79 17,237 8.62 26,215 10.04 35,590 12.86 41,931 13.83 

6. ธนชาต 6,621 3.25 10,388 5.19 26,429 10.12 7,756 2.80 3,473 1.15 

7. อินเตอรบางจาก 1,869 0.92 3,596 1.80 6,395 2.45 8,502 3.07 9,983 3.29 

8. อื่นๆ 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71 27,785 10.04 48,555 16.01 

 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00 276,659 100.00 303,193 100.00 

ที่มา :  สมาคมธรุกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตไทย, กรมการขนสงทางบกและบริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
 

                         2. ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 

 ในปจจุบันสถาบันการเงินหลายแหงไดหันมาขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก               
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับสูง ประกอบกับสภาพคลองที่มีอยูมาก          
ในระบบการเงิน  ทําใหนับตั้งแตครึ่งหลังของป 2544 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ      
รถยนตใหมของบริษัทเงินทุนอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 3.4–4.2 ตอปสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล ระดับเฉลี่ยที่รอย
ละ 3.6–4.6 ตอปสําหรับรถเพื่อการพาณิชย โดยอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสองจะอยู
ในชวงรอยละ 3.5-13.0 ตอป ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต อายุรถยนต คุณสมบัติผูเชาซื้อ เชน รายได อาชีพ 
ภูมิลําเนาของผูเชาซื้อและผูค้ําประกัน  จากสภาวะการแขงขันทําใหอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตลดต่ําลง
โดยเฉพาะรถยนตใหมทําใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเชื่อสําหรับ
รถยนตมือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา  

• กลยุทธการแขงขัน 

กลุมบริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดังนี้ 

1. การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อคอยใหบริการประจําตามสํานักงานและ/หรือสาขาของผูจําหนาย           
รถจักรยานยนตและรถยนต รวม 833 แหง และ 45 แหงตามลําดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจงผลการ
พิจารณาสินเชื่อเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต และ   ภายใน 7 วัน
สําหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเชื่อ กลุมบริษัทยังสามารถชําระ คาสินคาใหแกผู
จําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาที่ดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รดักุม 
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2. การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ   

กลุมบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไมวาจะเปนผูจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตมี
ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกวา 30 ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของ กลุมบริษัทโดยการแนะนําลูกคา และรวมจัดกิจกรรมในการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งสงผล
ใหกลุมบริษัทมีความไดเปรียบตอผูประกอบการรายอื่น 

3. การเพิ่มชองทางการชําระเงินคางวด  

เพ่ือเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา กลุมบริษัทไดเพิ่มชองทางการรับชําระเงินคางวด
นอกเหนือจากการ รับชําระเงินผานธนาคารพาณิชย หรือที่สํานักงานสาขาของบริษัทและบริษัทยอย หรือ
เจาหนาที่บริหารหนี้ โดยลูกคาสามารถชําระเงินคางวดไดที่ Tesco Lotus, Counter Service ซึ่งกระจายอยูตามรานคา
สะดวกซื้อทั่วประเทศ  

 

4. การมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้กระจายอยูเต็มพื้นที่ที่ใหบริการ 
 

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้ทั่วกรุงเทพฯปริมณฑลและในตางจังหวัด 
เพื่อครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํานาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดี
ซึ่งจะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหนี้สินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

5. การพัฒนาบุคลากร    

กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอใหทันกับการแขงขันที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกําหนดซึ่ง
จะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุม
บริษัทในการใหสินเชื่อ   

6. การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต  

กลุมบริษัทเปนผูรวมกอต้ังและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปน
สมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการ
ดําเนินงาน อยางตอเนื่องตลอดเวลา 

•    นโยบายราคา 

 กลุมบริษัทไมมีนโยบายดานการแขงขันโดยการตัดราคา แตจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย               
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงรถ        
จักรยานยนตหรือรถยนตที่เชาซื้อ ไดแก  ประเภทและยี่หอรถ  สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึง              
คุณสมบัติของผูเชาซื้อและ ผูค้ําประกัน  

• ชองทางการจําหนาย 

        ในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อได 3 ชองทาง     ไดแก  
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(1) ติดตอผูจําหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง
กลุมบริษัท  โดยผูจําหนายสินคาจะแนะนําลูกคาใหแกกลุมบริษัท  

(2) ติดตอผานเจาหนาที่สินเชื่อ  

(3)  ติดตอกลุมบริษัทโดยตรงผานสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา  

ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 ทั้งนี้กลุมบริษัทไดยึดนโยบาย
ประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และ มุงรักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย ทําใหบริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

ต้ังแตป 2544 จนถึงปจจุบัน กลุมบริษัทมีการทยอยเพิ่มจํานวนสาขาอยางตอเนื่องจาก 28 สาขา 
ณ สิ้นป 2544 เปน 77 สาขา ณ สิ้นป 2553 ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ 

•    แนวโนมอุตสาหกรรม 

         ในชวงหลายปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ  แตต้ังกลางป 2548 เปนตนมาจนถึงป 2550 เศรษฐกิจมีการ
ชะลอตัวลงเนื่องจากปจจัยลบตางๆ เชน ความไมแนนอนทางการเมือง  เงินบาทที่แข็งคา  ตลอดจนราคาน้ํามันที่
ปรับตัวสูงขึ้นเปนประวัติการณ  เปนผลใหการสงออกและการแขงขันในตลาดโลกลดลง  ทําใหตลาด
รถจักรยานยนตมีการปรับตัวลดลงมาตลอด  จนกระทั่ง ป 2551 ตลาดรถจักรยานยนตไดรับแรงกระตุนจากปจจัย
บวกหลายดาน โดยไดรับแรงกระตุนจากปจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาผลผลิตทางการเกษตรเปนผลใหกลุมเกษตรกร 
อันเปนกลุมเปาหมายหลักของตลาดมีกําลังซื้อเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหตลาดมีอัตราการเติบโต อีกทั้งภาวะความผัน
ผวนของราคาน้ํามันยังเปนแรงหนุนสงผลดีตอตลาดซึ่งรถจักรยานยนตเปนพาหนะที่ประหยัดน้ํามัน  ในป 2553 
ประเทศไทยประสบกับภัยภิบัติทางธรรมชาติไมวาจะเปนภัยแลงและภัยน้ําทวมทําใหผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายเปนบางสวนในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรางความเสียหายใหกับพืชผลการเกษตรและ
รายไดของเกษตรกร สงผลใหราคาพืชพลังงาน เชน ออย, ขาวโพด, ปาลมน้ํามัน, มันสําปะหลัง ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมท้ังราคาขาวก็ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาคการสงออกฟนตัว พรอมๆ กับการ
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐดวยการเพิ่มการลงทุน ทําใหประชาชนมีความมั่นใจ และสงผลใหมีการบริโภค
เพิ่มขึ้นโดยตลาดรถจักรยานยนตมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นที่  1,846,005 คัน หรือ 18.8 % เมื่อเทียบกับป 2552  
เชนเดียวกับตลาดรวมรถยนตในประเทศมียอดจําหนายสูงสุดเปนประวัติการณ ที่ 800,357 คัน เพิ่มขึ้น 45.8 % 
เมื่อเทียบกับป 2552เปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ สําหรับป 2554
ผูประกอบการคาดการณวาตลาดรถจักรยานยนตจะมีการขยายตัวประมาณ 5% สวนตลาดรถยนตจะมีการขยายตัว
ประมาณ 10%เนื่องจากผลการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลผานโครงการประชาวิวัฒน จะสงผลตอการกระตุน
กําลังซื้อของประชาชน ซึ่งยอมสงผลดีตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับรถจักรยานยนตและรถยนตอยางแนนอน  
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   สถานที่ต้ังสํานักงานใหญและสาขา ณ 31 ธันวาคม 2553 
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

1. สํานักงานใหญ  
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  
กรุงเทพฯ 10240 

2. สาขากรุงเทพฯ  
เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  

      กรุงเทพมหานคร 10240 

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

4. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 18/10   หมูที่ 5   ถนนสุขประยูร          
ตําบล  บางตีนเปด อําเภอเมอืง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

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

6. สาขาแกลง 
เลขที่ 204/159 ถนนเลาหพันธ   

 ตําบลทางเกวียน อาํเภอแกลง 
      จังหวัดระยอง  21110 

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

8.   สาขาชัยนาท 
เลขที่ 215/20-21 ถนนพรหมประเสริฐ  

 ตําบลบานกลวย อําเภอเมือง 
 จังหวัดชัยนาท 17000 

9.   สาขาปากชอง 
      เลขที่  520 ถนนมิตรภาพ  
      ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง  
      จังหวัดนครราชสีมา 30130 

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

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

12.  สาขาขอนแกน 
       เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ 
       ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง  

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

14.  สาขาสุราษฎรธานี 
       เลขที่ 97/19 หมูที่ 6 ถนนชนเกษม  
       ตําบลมะขามเตี้ย  อําเภอเมือง  
       จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 

15.  สาขานครปฐม 
       เลขที่ 312 ถนนเทศา  
       ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง    
       จังหวัดนครปฐม 73000 

16.  สาขาบุรีรัมย 
       เลขที่ 239/1-2 หมูที่ 8  
       ตําบลอิสาณ   อําเภอเมอืง  
       จังหวัดบุรีรัมย  31000 

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

18.  สาขาสุพรรณบุรี 
       เลขที่ 45/9-10 หมูที่ 4  
       ตําบลสนามชัย  อําเภอเมอืง 
       จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

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

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

 21. สาขาพัทยา  
       เลขที่ 23/10-11 ตําบลนาเกลือ  
       อําเภอบางละมงุ 
       จังหวัดชลบุรี 20150 

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

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

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

24120 
 25.  สาขากบินทรบุรี 
        เลขที่ 123-124-125 หมูที่ 16 ตําบลเมืองเกา  
        อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 

 26.  สาขานครนายก 
        เลขที่ 75/9-10 หมูที่ 1 ตําบลทาชาง 
        อําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก 26000 

 27.  สาขาเพชรบุรี 
        เลขที่ 94/10, 94/11 หมูที่ 1 ตําบลตนมะมวง      
        อําเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี 76000 

28.   สาขาหัวหิน 
        เลขที่ 75/16 ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน      
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77110 

29.  สาขากาญจนบุรี 
        เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ 
        อําเภอเมอืง  จงัหวัดกาญจนบุรี  71000 

30.  สาขาอางทอง 
        เลขที่ 82/21 ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง 
        จังหวัดอางทอง  14000  

31.  สาขาอยุธยา 
       เลขที่ ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว     

32.  สาขาระยอง 
       เลขที่ 43/5-6  ถนนจันทอุดม  

33.   สาขาชุมพร 
        เลขที่ 235/ 15-16 หมูที่ 1  ตําบลวังไผ    
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บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 
       ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยธุยา  
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

       ตําบลทาประดู อําเภอเมอืง 
        จังหวัดระยอง  21000 

        อําเภอเมอืง จังหวัดชุมพร  86000 

34.  สาขาตรัง 
       เลขที่ 50/9-10 หมูที่ 10  
       ตําบลโคกหลอ อําเภอเมอืง  
        จังหวัดตรัง  92000 

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

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

37.  สาขาเชียงใหม 
       เลขที่ 267/14 ถนนชางคลาน 
        ตําบลชางคลาน อําเภอเมอืง  
        จังหวัดเชียงใหม  50100 

38.  สาขาเชียงราย 
       เลขที่ 70/6-9 หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลรอบเวียง อําเภอเมอืง   
       จังหวัดเชียงราย  57000 

39. สาขาลําปาง 
       เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน 
       ตําบลหัวเวียง 
        อําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง  52000 

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

41.  สาขารอยเอ็ด 
       เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ตําบลในเมือง 
       อําเภอเมอืงรอยเอ็ด 
       จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

42. สาขาพิษณุโลก 
      เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา  
      ตําบลในเมือง  อําเภอเมอืงพิษณุโลก 
      จังหวัดพิษณุโลก 65000

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

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

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

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

47. สาขากาฬสินธุ 
      เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท 
      ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมอืงกาฬสินธุ 
      จังหวัดกาฬสินธุ 46000

48. สาขาสระบุรี 
     เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด 
     ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบรีุ 
     จังหวัดสระบุรี 18000

49. สาขาราชบุรี 
      เลขที่ 143/15-16 ถนนเพชรเกษม 
      ตําบลหนาเมือง อําเภอเมอืง 
      จังหวัดราชบุรี 70000

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

51. สาขาระนอง 
      เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม 
      ตําบลบางนอน อําเภอเมอืงระนอง 
      จังหวัดระนอง 85000 

52 สาขาสมุทรสงคราม 
     เลขที่ 125/39 ซอยบางแกว ถนนทางเขาเมือง 
     ตําบลแมกลอง อําเภอเมอืงสมุทรสงคราม  
     จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

53. สาขาชัยภูม ิ
      เลขที่ 158-159 หมูที่ 6  ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว 
      ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง 
      จังหวัดชัยภูมิ 36000

54. สาขาบานโปง 
      เลขที่ 26 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ
      ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง 
      จังหวัดราชบุรี 70110 

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

56. สาขาอุบลราชธานี 
      เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก 
      ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง 
      จังหวัดอุบลราชธานี 34000

57. สาขาศรีสะเกษ 
     เลขที่ 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม 
    ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ 
    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 
1.   สํานักงานใหญ   

เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง 
      แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 10240 

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

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

4.   สาขาชลบุรี 5.   สาขาพัทยา 6.   สาขาศรีราชา 
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เลขที่ 5/9  ถนนวชิรปราการ                      
ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมอืง         
จังหวัดชลบุรี 20000 

เลขที่ 23/10-11 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท             
ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 20150 

เลขที่ 15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตําบลสุรศักดิ์ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

7.   สาขาระยอง 
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตําบลทา
ประดู อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง 21000 

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

9.   สาขาบานฉาง 
เลขที่ 138/3 หมูที่ 3 ตําบลบานฉาง  

 อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130 
10.  สาขาจันทบุรี 

เลขที่ 183/6-7  ถนนตรีรัตน  
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 22000 

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

12.  สาขาอยุธยา 
      เลขที่ ฑ. 143/3-4 หมูที่ 8 ถนนปามะพราว      
       ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยธุยา  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

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

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

15.  สาขากาญจนบุรี 
      เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตําบลบานเหนือ 

อําเภอเมอืง  จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

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

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

ตําบลตนมะมวง   อําเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบุรี 76000 

18.  สาขาฉะเชิงเทรา  
       เลขที่ 18/10  ถนนสุขประยูร    
       ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมอืง    
       จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000                  

19.  สาขาหัวหิน 
 เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ  
 ตําบลหัวหิน  อําเภอหัวหิน        

        จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

  

                                                                          
บริษัท ชยภาค จํากดั 

1.    สํานักงานใหญ เลขที่ 71 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
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ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมทั่วประเทศ 

 ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้น    
อยูกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ต้ังแตป 2545 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณ       
ฟนตัวขึ้น ดังจะเห็นไดจาก ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 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 เพิ่มขึ้น 9.2 % เมื่อเทียบกับป 2550 เปนผล
มาจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง และเปนครั้งแรกที่พืชพลังงานมีสวนสําคัญในการกระจายรายไดให
เกษตรกร เชน ออย, มันสําปะหลัง, ขาวโพด และปาลมน้ํามัน มีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน ซึ่งเปนปจจัยบวกตอ
ยอดขายรถจักรยานยนตในตางจังหวัด สําหรับในป 2552 ตลาดรวมรถจักรยานยนต มียอดจําหนายรวมที่ 
1,553,561  คัน ลดลง 10.8 % เมื่อเทียบกับป 2551 เปนผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหเศรษฐกิจ
ภายในประเทศชะลอตัวอยางรุนแรง ขณะเดียวกัน ยอดจําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นจาก 533,176 คันในป 2546 เปน 
703,432 คันในป 2548 หลังจากป 2548 ยอดขายลดลงมาตลอดเนื่องจากภาวะวิฤติเศรษฐกิจโลกโดยตลาดรวม
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         

สําหรับในป 2553 ตลาดรวมรถจักรยานยนตในประเทศมียอดจําหนายที่ 1,846,006 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 
19.8% เมื่อเทียบกับป 2552 เชนเดียวกับตลาดรวมรถยนตในประเทศมียอดจําหนายทําสถิติสูงสุดที่ 800,357 คัน มี
อัตราเพิ่มขึ้น 45.8% เมื่อเทียบกับป 2552 เนื่องมาจากความนิยมในรถยนตขนาดเล็กที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น กลุมผูผลิต
รถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญ คาดวาในป 2554 ยอดจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนตทั่วประเทศไมตํ่า
กวา 1,942,000 คัน และ 880,000 คัน ตามลําดับ 

 ปริมาณการจําหนายยานยนตโดยรวมทั่วประเทศ                                                     (หนวย: คัน)                                                         
ประเภทรถ 2553 2552 2551 2550 2549 

รถยนตนั่ง 346,644 230,037 239,954 180,120 191,764 
รถยนตเชิงพาณิชย  453,713 318,834 375,315 451,131 490,398 
รวมรถยนต 800,357 548,871 615,269 631,251 682,162 
% เปลี่ยนแปลง 45.8 -10.8 -2.5 -7.5 -3.0 
รถจักรยานยนต    1,846,005 1,553,561 1,741,749 1,595,305 1,976,493 
% เปลี่ยนแปลง 18.8 -10.8 9.2 -19.3 -6.3 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย, กรมการขนสงทางบก  
 

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สําหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนําทางการตลาด
ในเขตพื้นที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2545 เปนตนมา ยอดจําหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้นจาก 213,557
คัน ในป 2545 เปน 390,740 คันในป 2549 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth Rate) 
รอยละ 16.3 แตหลังจากป 2549 ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูใหบริการรายใหมๆเริ่มทยอยปดกิจการลงทําใหป 2550 
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ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ลดลงมาอยูที่ 353,149 คันและในป 2551 ยอด
จําหนายถจักรยานยนตรวมอยูที่ 367,779 คัน เพิ่มขึ้น 4.1 % จากป 2550 ในป 2552 ยอดจําหนายรถจักรยานยนต
รวมอยูที่ 328,749 คัน ลดลง 10.6 % จากป 2551 สําหรับป 2553 ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น รถจักรยานยนตซึ่งใช
น้ํามันนอย ราคาถูกกวารถยนต จึงไดรับความนิยม และพืชผลทางการเกษตรมีราคาดี ทําใหยอดจําหนาย
รถจักรยานยนตรวมอยูที่ 379,565 คัน เพิ่มขึ้น 15.5% จากป 2552  
 
แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 จากยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด แบงเปนการซื้อโดยสินเชื่อเชาซื้อ
ประมาณ รอยละ 54 และการเชาซื้อดวยเงินสดประมาณรอยละ 46 สําหรับสัดสวนในอดีตอยูที่ 65: 35 เนื่องจาก
หลายปที่ผานๆมามีการแขงขันที่รุนแรงทําใหผูใหบริการเชาซื้อสวนใหญชะลอการปลอยสินเชื่อ และหลายราย
ประสบกับภาวะขาดทุนจึงทยอยปดกิจการไป ประกอบกับมีมาตรการที่เขมงวดมากขึ้นในการปลอยสินเชื่อ สงผล
ใหสัดสวนการเชาซื้อลดลง กลุมบริษัทคาดวาในป 2554 สัดสวนเงินสดจะลดลง และสัดสวนเชาซื้อจะเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการแขงขันกลับมารุนแรงมากขึ้น 

 
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทยีบระหวางการซือ้ดวยสินเช่ือเชาซือ้และเงินสด 

(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)     
(หนวย: คัน) 2553 2552 2551 2550 2549 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ 1,846,005 1,553,561 1,741,749 1,595,305 1,976,493 

ยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

379,565 328,749 367,779 353,149 390,740 

รอยละยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

19.76 21.16 21.12 22.14 19.77 

ปริมาณการซื้อดวยสินเชื่อในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

203,984 199,983 261,154 276,659 313,972 

รอยละการซื้อดวยสินเชื่อ 53.74 60.83 71.01 78.34 80.35 
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

175,581 128,766 106,625 76,490 76,768 

รอยละการซื้อดวยเงินสด 46.26 39.17 28.99 21.66 19.65 

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต, กรมการขนสงทางบก 

   

4.3  การจัดหาบริการ 

     4.3.1  แหลงท่ีมาของเงินทุน 

     แหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้ 
                     1.เงินที่ไดรับจากการชําระคางวด เปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของกลุมบริษัทโดยกลุมบริษัทจะนําเงิน
ที่ไดรับจากการชําระคางวดของลูกคาในสวนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ ไปเปนเงินทุนในการใหสินเชื่อกับ
ลูกคา 
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      2.เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกูยืมหมุนเวียนจาก  
ธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศ  
                      3. เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนกู ซึ่งจําหนายใหแกผูลงทุนสถาบัน อายุหุนกู 3 -5 ป ซึ่งสอดคลอง
กับอายุการใหสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคาใหม 
                      4. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย จํานวน 2,300 ลานบาท 
                      5. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และกําไรสะสม สําหรับ
นโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชําระคืนและอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   

4.3.2  การใหกูยืม 

1) นโยบายการใหกูยืม 

กลุมบริษัทใหความสําคัญตอความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกคา โดยไดกําหนดคุณสมบัติ    
เบื้องตนของผูขอสินเชื่อวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชําระคางวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลงอยูในพื้นที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไป ซึ่งมี
รายไดเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท 

2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องตน 

หลังจากที่ผูขอสินเชื่อไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเชื่อ เจาหนาที่สินเชื่อจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูค้ําประกัน ในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตใหม สําหรับรถจักรยานยนตซึ่ง
ทั้งหมดเปนรถใหมกลุมบริษัทจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขการรับเชาซื้อ ตอจากนั้น เจาหนาที่สินเชื่อจะตกลงเงื่อนไข
การ ใหสินเชื่อเชาซื้อไดแก ยอดจัดหรือเงินดาวน คางวด  คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทํา
สัญญาเชาซื้อเจาหนาที่สินเชื่อจะแจงรายละเอียดผูขอสินเชื่อเบื้องตนไปยังสํานักงานเพื่อใหผูจัดการฝายสินเชื่อ
ดําเนินการตรวจสอบประวัติของผูขอสินเชื่อจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชี
รายช่ือตองหาม (Black List) ของทางกลุมบริษัทหรือไม สําหรับรถยนต มีการตรวจสอบจากฐานขอมูลของ 
National Credit Bureau (NCB)เพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติของทางบริษัท รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยู
ระหวางการพิจารณา หรืออยูระหวางการผอนชําระกับกลุมบริษัท (ทั้งนี้บัญชีรายช่ือดังกลาวเปนรายชื่อที่กลุม
บริษัทจัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวมประวัติการชําระเงินคางวดของผูที่เคยขอสินเชื่อเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายช่ือ
ตองหาม คือ รายช่ือลูกคาที่มีปญหาในการชําระเงินในอดีต) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

กลุมบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบประวัติผูขอสินเชื่อ หากผูขอสินเชื่อมีประวัติดีหรือไมมีรายช่ืออยูใน 
Black List ของฐานขอมูลกลุมบริษัท เจาหนาที่สินเชื่อจะใหผูขอสินเชื่อกรอกขอมูลในคําขอ  สินเชื่อพรอมยื่น
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
ใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผูค้ําประกัน โดยผูขอสินเชื่อจําเปนตองแสดงเอกสารตัวจริงแกเจาหนาที่สินเชื่อ 
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และตกลงรายละเอียดการเชาซื้อ ทั้งนี้เจาหนาที่สินเชื่อจะจัดทํา Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกคาและ ผู
ค้ําประกันกอนสงขอมูลและเอกสารทุกฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบความครบถวนและ
ความถูกตองของขอมูลและบันทึกขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลลูกคาของกลุมบริษัทกอนพิจารณาสินเชื่อในขั้น
ตอไป อยางไรก็ตามหากลูกคามีรายช่ืออยูใน Black List หรือไมผานมาตรฐาน Credit Scoring กลุมบริษัทจะ
ปฏิเสธการใหสินเชื่อและแจงผลใหแกเจาหนาที่สินเชื่อเพื่อแจงตอไปยังลูกคา  

 ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ 

ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หากขอมูลและหลักฐาน
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเชื่อของกลุมบริษัท ฝายสินเชื่อจะดําเนินการอนุมัติคําขอสินเชื่อเชา
ซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบโดยทั่วไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติการใหสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อรถยนตภายใน 7 วัน
และกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้  

           (หนวย: บาท) 

รถยนตเกา (มือสอง) รถยนตใหม ผูมีอํานาจอนุมัต ิ
วงเงินสินเช่ือ  

550,000 1,500,000 ผูจัดการฝายสินเชื่อ 
<   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 

หลังจากคําขอสินเชื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอย ผูจําหนายจะเปนผูดําเนินการโอนกรรมสิทธทรัพยสิน
ใหแกกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินทันทีที่ลูกคาไดรับทรัพยสิน   ไปจากผู
จําหนาย โดยกลุมบริษัทเปนผูรับผลประโยชน ทั้งนี้ขอมูลและหลักฐานของลูกคาจะอยูในฐานขอมูลของกลุม
บริษัท ซึ่งฝายปฏิบัติการจะติดตามดูแลลูกคาตอไป  

• การใหบริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเชาซื้อ  

นอกเหนือจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมบริษัทยังใหบริการการทําประกันภัยบริการตออายุ
กรมธรรมและการดูแลบริการลูกคาในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผอนชําระกับกลุมบริษัท โดย
ฝายปฏิบัติการจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอํานวยความสะดวกในบริการดังกลาว 

• การจัดเก็บหนี้ 

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

• การบริหารหนี้และการยึดทรัพยสิน 

ฝายอํานวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชําระเงินคางวดของลูกคา โดยการชําระคางวดจะเปนตาม
รายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหนี้” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชําระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุม
สินเชื่อดังนี้ 

                 1.หลังจากการผานการอนุมัติสินเชื่อ เจาหนาที่บริหารหนี้จะดําเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอ   
ลูกคา เชน ที่พักอาศัย ที่ทํางาน และเบอรโทรศัพท 

        2.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระไมเกิน 3 งวด ฝายปฏิบัติการจะติดตอเพื่อแจงเตือนการชําระคางวดและ
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท   

        3.ในกรณีที่ลูกคาคางชําระมากกวา 3 งวด แตนอยกวา 6 งวด ฝายปฏิบัติการจะสงเจาหนาที่บริหารหนี้
เพื่อติดตามและตรวจสอบทรัพยสิน กรณีที่ลูกคาไมสามารถชําระคางวดหรือสงมอบทรัพยสินได กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการสงจดหมายบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดไปยังลูกคา 

        4.เจาหนาที่บริหารหนี้พิเศษจะดําเนินการยึดทรัพยสินจากลูกคาและ/หรือดําเนินคดีทันที กรณีที่
สามารถยึดทรัพยสินมาได เจาหนาที่สินคาคงคลังจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพ
ทรัพยสินนั้นๆ เพื่อดําเนินการจําหนาย ในกรณีที่จําหนายทรัพยสินที่ยึดมาไดแตไดเงินมาไมเพียงพอที่จะชําระหนี้
คงเหลือ กลุมบริษัทจะดําเนินการดานกฎหมายกับลูกคาและผูค้ําประกันตอไป  

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

“ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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         5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท  ไดแก 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2553 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 7.8 7.8  
อาคาร  เจาของ 3.8 4.5  
ยานพาหนะ เจาของ 31.0 33.1 - 
ระบบคอมพวิเตอร เจาของ 1.3 2.9 - 
เครื่องใชสํานักงานตกแตง เจาของ 17.3 18.7 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 7.4 7.9 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 25.4 26.8 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 14.8 16.0 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.7 0.6 - 
เครื่องมือชาง เจาของ 0.24 0.22 - 
สิทธิการเชา 
สํานักงานสาขานครราชสีมา 
เลขที่ 189,191 ถนนมิตรภาพ     
ตําบลในเมอืง อําเภอเมือง 
นครราชสีมา 30000 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงราย 
เลขที่ 70/6-9 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลรอบเวียง อาํเภอเมือง 
เชียงราย  
 
 
 
 
สํานักงานสาขาเชยีงใหม 
เลขที่ 267/14-15 ถนนชางคลาน 
ตําบลชางคลาน อาํเภอเมือง
เชียงใหม  
 
สํานักงานสาขาจนัทบุรี 
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน 
ตําบลจนัทนิมิตร 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 
 

 
 

0.30 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
 

0.003 
 
 
 
 

0.16 

 
 

0.47 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 

0.23 

 

                        

- 

        

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ภาระผูกพัน / 

หมายเหต ุ

สํานักงานสาขาระยอง 
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม  
ตําบลทาประดู  อาํเภอเมือง 
ระยอง 
 

สัญญาเชา 10 ป 
        3 พ.ค.53–3 พ.ค.63 

คาเชา 4,000 บาท/เดือน 
 

 
1.13 

 
- 

 
- 

งานระหวางกอสราง อาคารเชา 4.23 1.46  

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 ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ภาระผูกพัน /  

หมายเหต ุ

ที่ดิน เจาของ 4.8 4.8 - 
อาคาร  เจาของ 1.3 1.7 - 
ยานพาหนะ เจาของ 0.02 0.02 - 
เครื่องใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.08 0.08 - 
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 0.04 0.06 - 
คาบูรณะที่ทําการ เจาของ 0.23 0.25 - 
อุปกรณคอมพวิเตอร เจาของ 0.000001 0.000001  
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 - 

สํานักงานสาขากาญจนบุรี 
เลขที่ 149/3 ถนนอูทอง ตําบล
บานเหนอื อําเภอเมือง      
กาญจนบุรี 71000 

ทําสัญญาเชา 11 ป   
ม.ค.2545- 
ธ.ค.2555 

คาเชา 500 บาท/เดือน 

0.09 0.13 - 

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 ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ภาระผูกพัน 

 

เครื่องใชสํานักงานตกแตง เจาของ 0.00003 0.00003 - 
ยานพาหนะ เจาของ 1.2 2.6 - 
ระบบสาธารณปูโภค เจาของ 0.0007 0.001 - 

 
5.2   ลูกหนี้การคา 

5.2.1 ลูกหนี้เชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย 
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

ประเภทสินทรัพย 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย ลานบาท 

รถจักรยานยนต 224,674 9,059.7 205,484 8,118.2 
หักดอกผลเชาซื้อรอตัด  (2,679.4)  (2,384.0) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (574.6)  (514.8) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (302.8)  (267.6) 

สุทธิ  5,502.9  4,951.7 
รถยนต 4,860 1,804.0 4,309 1,376.4 

หักดอกผลเชาซื้อรอตัด  (166.30)  (152.3) 
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด  (115.70)  (86.9) 
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (62.90)  (78.2) 

สุทธิ  1,459.1  1,058.9 
รวม 229,534 6,962.0 209,793 6,010.6 

 

5.2.2 ลูกหนี้อ่ืนของกลุมบริษัท 
31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552 

 
จํานวนราย ลานบาท จํานวนราย      ลานบาท 

ลูกหนี้เคาเตอรเซอรวิส 1 38.5 1 33.0 
ลูกหนี้อืน่ๆ 1,625 39.5 952 21.7 

รวม 1,626 78.0 953 54.7 

 

5.2.3 กลุมลูกคาที่มีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันสิ้นงวด 

-  ไมมี - 

5.2.4 นโยบายการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ในป 2552 และ 2553กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
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 รถจักรยานยนต 

รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ) 

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

1.0  
20.0  
50.0  

100.0  
* ยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม  
 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต                                                           (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ลูกหนีท้ี่ยังไมถึงกําหนด-คางชําระ1 เดือน 4,884.2 48.9 4,397.5 44.0 
คางชําระ 2- 3 เดือน 765.4 153.1 686.2 137.2 
คางชําระ 4- 6 เดือน 110.5 55.2 98.2 49.1 
คางชําระ > 6 เดือน 45.6 45.6 37.4 37.3 

รวม 5,805.7 302.8 5,219.3 267.6 
* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยไมหักหลักประกัน 
 
 

 รถยนต    
              

รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถยนต  
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ) 

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

                                          1.0 
                                          2.0 
                                         20.0 

                        50.0 
                                       100.0 

*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี   ภาษีมูลคาเพิ่ม และหลักประกัน 
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คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต                                               (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2553  ป 2552 

 ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

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

265.0 
19.1 
6.1 
8.2 
54.5 

2.6 
0.4 
1.2 
4.1 
54.5 

190.0 
15.0 
5.4 
7.1 

71.4 

1.9 
0.3 
1.1 
3.6 
71.4 

รวม 352.9 62.9 288.8 78.2 
* คํานวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มและหลักประกัน 

สําหรับการตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาอื่น   กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ต้ัง ดังนี้ 

รายละเอียดการตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาอ่ืน 
ยอดลูกหนี้การคาอื่น อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ) 

ลูกหนี้ที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหนี้คางชําระ > 1 ป 

0 
100 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาอื่น           (หนวย: ลานบาท) 
ป 2553 ป 2552 

ยอดลูกหนี้การคาอื่น 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ที่ไมคางชําระ (< 1 ป) 
ลูกหนี้คางชําระ > 1 ป                           

- 
- 

 
0.1 

รวม - 0.1 

 
5.2.5 นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได 

กอนป 2551 กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อโดยใชวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข (Sum of 
the Digits) เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 กลุมบริษัทเปลี่ยนนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อเปนวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับสัญญาเชาซื้อที่เกิดขึ้นใหมเริ่มตั้งแตป 2551 ตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 
เรื่องสัญญาเชา และบันทึกรายไดจากการผอนชําระแตละงวดตามเกณฑคงคาง  

กลุมบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรูรายไดสําหรับสวนที่เกิดจากลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อที่มียอดคางชําระเกินกวา    
3 งวดติดตอกันทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต  

หากลูกหนี้ที่มียอดคางชําระเกินกวา 3 งวดติดตอกันที่หยุดรับรูรายไดไปแลวกลับมาชําระเงินตามปกติกลุมบริษัท
จะรับรูดอกผลเชาซื้อเปนรายไดตามเกณฑเงินสด 
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5.2.6  นโยบายการตัดหนี้สูญ  

ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 

กลุมบริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตโดยหากลูกหนี้คางชําระคางวดตั้งแต 3 งวดขึ้นไป 
กลุมบริษัทจะดําเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมา แตหากมีการติดตามหนี้สิน แลวพบวาไมสามารถบังคับใหมี
การชําระหนี้หรือสงคืนทรัพยสินนั้นได บริษัทจึงจะพิจารณาในการตัดเปนหนี้สูญ ในทิศทางเดียวกับการตั้งสํารองหนี้สูญ
ของบริษัท ทั้งนี้จะตองไดรับการสอบทานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอใหผูบริหารอนุมัติใหดําเนินการตัดเปนหนี้
สูญตามระเบียบของบริษัท  

ลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 

ในสวนของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต หากลูกหนี้รถยนตคางชําระคางวดตั้งแต 3 งวด ขึ้นไป กลุมบริษัทจะดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมาเชนกัน อยางไรก็ตามหากลูกหนี้คางชําระคางวดมากกวา 6 งวด กลุมบริษัทจะ
ดําเนินการเรงรัดและพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด เวนแตพิจารณาแลวเห็นวามูลหนี้คงเหลือดังกลาวไมคุมกับ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทําการตัดหนี้สูญตามกฎหมาย 

5.3  สินทรัพยรอการขาย 

สินทรัพยรอการขายแสดงมูลคาตามยอดคงเหลือตามบัญชีสุทธิ หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินทรัพยรอการขาย ดังนี้ 

 

ยอดคางไมเกินหนึ่งป                        รอยละ  30                                   

ยอดคางเกินหนึ่งป                             รอยละ 100                                   

จํานวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือของกลุมบริษัท  

 
ป 

จํานวนรถยึด 
(คัน) 
(1) 

จํานวนลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ      
ทั้งหมด(จํานวนสัญญา/คัน) 

(2) 

รอยละ 
 

(3) = (1)/(2) 
รถจักรยานยนต    
31 ธันวาคม 2551 7,479 194,904 3.8 
31 ธันวาคม 2552 6,267 205,484 3.0 
31 ธันวาคม 2553 6,451 224,674 2.9 

รถยนต    
31 ธันวาคม 2551 7 4,097 0.2 
31 ธันวาคม 2552 11 4,309 0.3 
31 ธันวาคม 2553 4 4,860 0.1 
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5.4   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอย โดยมีรายละเอียด ดังนี้                          

                                                                                                                                (หนวย: ลานบาท) 
31 ธันวาคม 2553 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 

รอยละ 
การลงทุน 

 
มูลคาเงินลงทุน 

1.  ซี.วี.เอ. ใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 50.0 99.99 49.9 
2. ชยภาค ใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 40.0 99.99 44.0 

รวม    93.9 
 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท โดยแตละบริษัทยอยจะมีคณะกรรมการรวม
กําหนดนโยบายและกลยุทธกับบริษัทเพื่อใหผูบริหารในแตละบริษัทยอยนําไปปฏิบัติ  ทั้งนี้นโยบายหลักของบริษัทยอย    
ทั้งสองแหงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
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โครงการดําเนินงานในอนาคต 

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

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

-ไมมี-   
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7. โครงสรางเงินทุน 

 

  7.1  หลักทรัพยของบริษัท 
 

             7.1.1  ทุนจดทะเบียน 
ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 500 ลานบาท เปนหุนสามัญ 500 ลานหุน  

มูลคาหุนละ 1 บาท 
             7.1.2 หลักทรัพยอื่น 
 บริษัทมีหลักทรัพยอื่น ไดแก หุนกู ดังนี้ 

        -   หุนกูบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) จํานวนเงินรวม 1,100 ลานบาท  เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ อัตราดอกเบี้ยคงที่รอย
ละ 3.2 -4.2 ตอป  อายุหุนกู 3-5 ป        
 

7.2  ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 
  จํานวนหุนท่ีถือ (หุน) สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 

1. บริษัท สินทองหลอ จํากัด 211,800,000 42.36 
2. นางอโนทัย พรประภา 49,100,000 9.82 
3. นายสถิตยพงษ พรประภา  25,500,000 5.10 
4. นายรักสนิท พรประภา 25,450,000 5.09 
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอรเเนชั่นแนล จํากัด 18,200,000 3.64 
6. ดร.ชุมพล พรประภา 17,400,000 3.48 
7. นางสาวอมรรัตน  คงสิทธิ์ธนกร 13,797,300 2.76 
8. นางสาวลดาวัลย  อัศวะประภา         10,888,700 2.18 
9. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA 5,090,600 1.02 
10. นางปานทิพย ปานสวัสดิ์ 3,900,000 0.78 

รวม 381,126,600 76.23 

 
           7.3   นโยบายการจายเงินปนผล 

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

   ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตางๆตอไปนี้มาพิจารณาประกอบเชน ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคลองของบริษัท การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท  โดยการจายเงิน
ปนผลตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตจะเปนการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดรับอนุมัติจาก   
คณะกรรมการบริษัทแลว โดยใหแจงแกที่ประชุมผูถือหุนคราวตอไปเพื่อทราบ 
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                                        8. การจัดการ 

8.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท1 จะมีคณะกรรมการและผูบริหารในแตละบริษัทโดย
คณะกรรมการของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) จะทําหนาที่กําหนดนโยบายหลักของกลุมบริษัท เพื่อมอบหมาย

ตอไปยังคณะกรรมการของ ซี.วี.เอ. และชยภาค พรอมทั้งคอยติดตามควบคุมใหคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท

ยอยใหปฏิบัติตามนโยบาย 

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

               โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท  

         คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
3. นายไพรินทร  วงษวันทนีย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายทวีป ชาติธํารง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
5. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 1 กรรมการอิสระ 
6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
7. นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
9. นายประพล พรประภา  กรรมการ 
10. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ,  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
11. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
        นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ :  1 นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 20 เมษายน 2553 

       เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย  สุรนัคครินทร 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
 มีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัท กลาวคือ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของผูถือหุน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับและควบคุมดูแลใหมีการดําเนินงาน ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท  
                
               คณะกรรมการตรวจสอบ    
                   คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

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

         เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางทัศนีย ตอบงาม 

 โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน  

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบร ิษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเปนอิสระ

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิก

จางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหัวหนางานหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งการเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล

อยางนอยดังตอไปนี้ 
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1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 

7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 

8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของของบริษัท 

       หากกรรมการหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี

รายการหรือการกระทําตามที่กลาวขางตนตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 
                    กรรมการ 4 ทาน ดังนี้           

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

                    เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คือ นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ 
ขอบเขตและอาํนาจหนาที่ของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

             มีหนาที่กําหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท และการกําหนดคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นๆใหแกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส  พิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 
2553  ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารของบริษัท 5 ทาน ดังนี้ 

1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นางรัชดา  ศรีวิโรจนวงศ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายพิสิฏฐ   เปลี่ยมทรัพย  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายอภิชัย   เอื้อมเสถียรพร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางทัศนีย ตอบงาม   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
        โดยมี    ดร.รัฐกร  พูลทรัพย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางทัศนีย ตอบงาม 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.    กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของกลุมธุรกิจการใหเชาซื้อ เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงประเภทตางๆที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานลูกคา ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการ
บริหาร ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับช่ือเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท ใหความเห็นชอบ 

2.    วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล  
       ปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
3.    ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและ 
       นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผล 
       ของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 
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5. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงตางๆรวมถึงสิ่งที่ 
       ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย และกลยุทธที่กําหนด 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อชวยในการใหคําแนะนําปรึกษาแกฝายบริหาร 
และดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน คือ 

1. นางสาวปฐมา พรประภา ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประพล พรประภา กรรมการบริหาร 
3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการบริหาร 
4. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการบริหาร 
5. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1. ปฏิบัติหนาที่ทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชนของบริษัท  
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
3. ดําเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเปนปกติของธุรกิจ รวมทั้งการดําเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆของ

บริษัท  
4. มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน 

และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ 
5. การพิจารณาเพื่อรายงานผลประกอบการประจําไตรมาส ที่ผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน
ใหแกคณะกรรมการบริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยที่ไมใช
รายการธุรกิจปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการคา ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมี
สิทธิอนุมัติการทํารายการนั้น และใหรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบตอไป เพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให
กูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และ
สลักหลังต๋ัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตามกรอบ
และเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการ 

ในป 2553 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 
4 ครั้ง การเขารวมคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้ 
 

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.นายไพรินทร  วงษวันทนีย 
 10.นายทวีป ชาติธํารง 
 11. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 1

       นายจักกชัย พานิชพัฒน   

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

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

 
 
 
 
 
 
 

4/4 
4/4 
4/4 

 
 

 
 
 
 
 

2/2 
 

2/2 
2/2 
2/2 

 

หมายเหตุ :  1 นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ มีผลต้ังแต วันที่ 20 เมษายน 2553           
  
 คณะผูบริหาร 
 

คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 16 ทาน ดังนี้ 
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 ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 1 
8.     นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 2 
9.     นายคัมภีร   หวังสุนทร ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อภูมิภาค 1 
10.   นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อภูมิภาค 2 
11.   นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผูจัดการฝายบริหารหนี้กรุงเทพ 1 
12.   นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค ผูจัดการฝายบริหารหนี้กรุงเทพ 2 และรักษาการผูจัดการฝาย

ปฏิบัติการ 1 
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13.  นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ สวนภูมิภาค 

14.  นายวิบูลยศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ สวนกลาง 

15.  นายปติ งามเลิศ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3 
16.   นายประยูร  ทักษะกรวงศ ผูบริหารระดับฝาย 

 
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย  
 
 

1. บริษัท ซี.วี.เอ.จํากัด มีคณะกรรมการและผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
 

       คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ดังนี้ 

  1. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
  2. นายประพล พรประภา กรรมการ 
  3. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 
  4. นายพิสิฏฐ    เปลี่ยมทรัพย กรรมการ 
  5. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ กรรมการ 
  6. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
  7. นายวิชัย สุรนัคครินทร กรรมการ 

 
2. บริษัท ชยภาค จํากัด มีคณะกรรมการ และผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

คณะกรรมการและผูบริหารบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ดังนี้ 

1. นายประพล พรประภา กรรมการผูจัดการ 
2. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ 
3. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 
5. นางทัศนีย ตอบงาม กรรมการ 
6. นางสุพรรณณี บูรณะคุณาภรณ กรรมการ 
7. นางเพ็ญจิตต แสงมีน กรรมการ 
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8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการ 
           คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่
หมดวาระเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  โดยไดกําหนดหลักเกณฑ
และคุณสมบัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ดังนี้ 

1.  ตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีลักษณะความเปนผูนํา 
 2.  มีประสบการณในงานดานตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 3.  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดเชิงกลยุทธที่สามารถนําบริษัทไปสูการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 
อีกทั้งเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอีกดวย 

 4.  ตองไมเปนผูแสวงหาประโยชนใหกับตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขงขัน และไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดการขัดแยงกับผลประโยชนตอบริษัท 

 5.  ตองเปนผูทุมเทเวลาใหกับธุรกิจอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

 6.  ตองไมเปนผูมีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรมสอเจตนากระทําผิดกฎหมาย ทั้งในดาน
สวนตัวหรือบริษัท 

 7.  ตองเปนผูที่ปฏิบัติภายใตขอบเขต อํานาจหนาที่ ที่บริษัทกําหนดไวอยางเครงครัด 

                ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงเขาเปนกรรมการอีก 
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการทานใหมที่มิใชกรรมการทานเดิมที่
พนจากตําแหนงตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อผูถือ
หุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ 

 การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได 

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนจํานวนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน 
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเปนผูอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแตงตั้งกรรมการ
อิสระ 
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8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 8.3.1) คาตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให

กรรมการ และ/หรือผูบริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนไปตามหลักการและนโยบายที่

บริษัทกําหนด โดยบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด

ใกลเคียงกัน โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

สวนกรรมการอิสระ ไดรับคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

โดยในป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 - คาเบี้ยประชุมกรรมการในแตละครั้งที่มาประชุม  30,000 บาท/ คน/ ครั้ง 

สําหรับกรรมการชุดยอยตางๆ ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง โดย

ใหประธานกรรมการชุดยอยไดรับเบี้ยประชุม 35,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง 

ในป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 5 ทาน ในฐานะที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
 

ตําแหนง เบ้ียประชุม 

1.นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 350,000 

2.นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 340,000 

3.นายทวีป ชาติธํารง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 330,000 

4.นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ  120,000 

5.นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 150,000 

 รวม 1,290,000 

  
8.3.2) คาตอบแทนผูบริหาร 

 บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารแตละทาน โดยในป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร จํานวน 16 คน ในรูปของเงินเดือน 

โบนัส เงินสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงิน 23,679,490.12 บาท  

 คาตอบแทนอื่น -   ไมมี 
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 

1. สิทธิของผูถือหุน 
 คณะกรรมการไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ

ตางๆเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุนวาจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอน

หุน  การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ  การไดรับขอมูลขาวสารของบริษัท อยางเพียงพอ การเขารวมประชุมผูถือ

หุน รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆ ของบริษัท เปนตน ดังนี้ 

 1. ในป 2553 บริษัทจัดประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําปซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 

เมษายน 2553 โดยบริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ

บริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน  พรอมขอมูลประกอบอยาง

เพียงพอและครบถวนใหแกผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน 

เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม 

พรอมความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด  และ

ขอมูลกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาวในกรณีที่ประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ

ฉันทะ รวมถึงขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 

2. บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมวาระการประชุมไวที่ website ของบริษัทกอนวันประชุม 1 

เดือน เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุม 

 3. กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัท และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแตละวาระอยางชัดเจน 

 4. ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสม และโปรงใส ในระหวางการประชุม

มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็น และใหกรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบคําถาม

ของผูถือหุนกอนที่จะมีการลงคะแนนในแตละวาระ กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยเฉพาะ

ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามในเรื่องที่

เกี่ยวของ    

 5. เผยแพรขอมูลขาวสารใหผูถือหุนรับทราบอยางสม่ําเสมอผานชองทางของตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง

เผยแพรบนเว็บไซตของทางบริษัท 

 6. จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูล เสนอความคิดเห็นตางๆหรือติดตอ

กรรมการอิสระ ไดโดยตรงผานทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท 
 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยมีการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมหรือคําถามเกี่ยวกับบริษัท ลวงหนากอนวันประชุม ซึ่งได

ประกาศแจงใหทราบผานระบบการรายงานขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนา 6 เดือนกอนวันประชุม รวมทั้ง

ไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณา และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย 
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 2. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการพรอมขอมูล

ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามคุณสมบัติ

กรรมการของบริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย เพื่อบริษัทจะไดดําเนินการตามกระบวนการ

สรรหาของคณะกรรมการสรรหาตอไป  ซึ่งไดประกาศแจงการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆใหทราบผานระบบ

การรายงานขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนา 6 เดือนกอนวันประชุม และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท

ลวงหนากอนวันประชุมเชนกัน 

 3. ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และบริษัทจะ

ไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลกอนการ

ตัดสินใจ 

 4. บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได

เอง พรอมทั้งใหรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเปนทางเลือกใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในการเขาประชุมแทน 

 5. สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่

สําคัญ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงไดตามที่เห็นสมควร และมกีารเก็บบัตรลงคะแนนไวในกรณีที่มีการ

คัดคานหรืองดออกเสียง เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 

 6. ในวาระแตงตั้งกรรมการ กําหนดใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และใหเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายไมวาจะเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

 7. บริษัทไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมอยางถูกตองและครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถ

ตรวจสอบได และจัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ในวันเดียวกัน 

 8. คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพยและสวนไดเสียของตนและผูที่

เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัท ปละครั้ง 

 9. ในการพิจารณาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการ

หรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนที่เกี่ยวของ จะไมเขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาทํารายการ

ระหวางบริษัทกับผูที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 

 10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอยางรอบคอบไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย

กําหนดนโยบายและวธิีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน 

สวนตน ดังนี้ 
 รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและ

เงื่อนไขเสมือนทํากับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผลและความ

จําเปน ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 
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 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

 ดูรายละเอียดในหัวขอ 8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ในสวนที่ 1 หนา 53 
 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทไดใหความสําคัญตอบทบาทของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทาง

ธุรกิจ  เจาหนี้ ผูลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ซึ่งไดกําหนดเปนลายลักษณอักษรใน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บริษัทดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืนและเติบโตตอเนื่อง 

สามารถใหผลตอบแทนการลงทุนที่ดี 

          2. ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคา ไมใชวิธีการที่ไมสุจริตหรือปกปดขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงอันจะทําใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืม เชน 

วัตถุประสงคการใชเงิน การชําระคืน หลักทรัพยค้ําประกัน และขอตกลงอื่นๆ โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยกระทํา
ผิดขอตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน   
 3. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา และใหความสําคัญในการใช

สัญญาที่เปนธรรมตอลูกคาโดยในป 2544 บริษัทไดรับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณเปนผูประกอบ

ธุรกิจที่รักษาสิทธิผูบริโภค 

 4. บริษัทถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอภาครัฐ ตามแนวทางคือ ดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนด

ของกฎหมาย และระเบียบตางๆของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัด พรอมใหความรวมมือในการใหขอมูล

ขาวสารที่ครบถวน ถูกตองตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ เพื่อแสงความโปรงใส ตลอดจนสรางความมั่นใจ และ

ความเชื่อถือซึ่งกัน 

 5. ปฏิบัติตอคูแขงตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ

แขงขัน ไมใชวิธีไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทาง

การคา 

 6. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลในเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และ

สิทธิประโยชนของพนักงาน มีการปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทอยางเทาเทียมกันและให

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเปนหลักประกันในการดูแล

พนักงานในระยะยาว 

 บริษัทไดจัดฝกอบรมภายในใหแกพนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผูบริหาร รวมทั้งการสงพนักงานไป

ฝกอบรม สัมมนา กับสถาบันตางๆในหลักสูตรทั้งทางดานวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย 

ส่ิงแวดลอม การบริหาร การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และฝกการ

ทํางานเปนทีม  

 7. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวมมือกับผูแทนจําหนายของบริษัทจัด

กิจกรรมเพื่อสังคม และอบรมความรู เชน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่อยางปลอดภัย 

มีวินัย  และถูกกฎจราจร  ซึ่ ง เปนสวนหนึ่ งในการสงเสริมความมีระเบียบในสังคม , ใหการสนับสนุน

รถจักรยานยนตใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและกองทัพบกเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจนําไปปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่



บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 47 

  

ตางๆ, มอบเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ใหแกทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อรวมรณรงคโครงการอนุรักษ

พลังงานและการใชพลังงานทดแทน, รวมบริจาคเงินสมทบทุนแกมูลนิธิพระดาบส ในพระบรมราชูปถัมภของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส, สนับสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษาชางกล โดยมอบเครื่องยนตของรถจักรยานยนตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนอาชีวะตางๆ ตลอดจน

นโยบายปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัย ไมสงผลกระทบ ทั้งตอตนเอง ผูที่เกี่ยวของ ชุมชน และส่ิงแวดลอม ใช

ทรัพยากรอันไดแก พลังงาน น้ํา ไฟฟา อยางคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย 

 8. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องไวสําหรับเปดขอรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

ตอคณะกรรมการ ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะรวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

บุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานเอง ผูถือหุน หรือผูมีสวนไดเสียอื่น โดยชองทางการรับเรื่อง 

  1. โทรศัพท หมายเลข 02-310-7110, 02-310-7112 

  2. โทรสารหมายเลข 02-318-3339  

  3. ติดตอกรรมการอิสระ ผานทาง website http://www.tk.co.th

  4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท Investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย 

เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรองเรียน บริษัทไดใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลการรองเรียนไวเปน

ความลับ และ ทําการสอบสวนพรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ โดยเรื่องรองเรียนดังกลาวจะรับรูเฉพาะกลุม

บุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น 

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารขอมูลแกผูลงทุนทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ

งบการเงินและไมใชงบการเงิน บริษัทจึงมีการเปดเผยขอมูลโดยละเอียดและครบถวน โปรงใสและทันทวงทีทั้งใน

สวนของงบการเงินและการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ซึ่งทําใหผูลงทุนเขาใจถึงฐานะ

และประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทอยางชัดเจน นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลา

เพื่อเขาชี้แจงหรือใหขอมูลบริษัทแก นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะหและผูถือหุนทั่วไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อส่ือสาร

ขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางเทาเทียมกัน  

ในป 2553 บริษัทมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่ไมใชทางการเงิน แก

นักวิเคราะห นักลงทุน ผูถือหุน โดยผานทางโทรศัพท การเขาพบเพื่อสัมภาษณตัวตอตัวรวมถึงการเขารวม

กิจกรรมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางสม่ําเสมอ สรุปไดดังตอไปนี้ 

• นักลงทุนสถาบัน ในและตางประเทศ พบผูบริหาร                                           14 ครั้ง 

• การประชุมทางโทรศัพท/ ตอบคําถามทางโทรศัพท                                         21 ครั้ง 

• การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน            1 ครั้ง  

• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน                    4 ครั้ง 

และสามารถรับชมการถายทอดสดและยอนหลัง กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity 

Day) เพื่อใหผูลงทุนเขาถึงขอมูลของบริษัทโดยตรงจากผูบริหาร เสมือนนั่งฟงอยูในหองประชุม ผานทาง 

website www.set.or.th/oppday และเพื่อประโยชนในดานงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor relation) บริษัทฯ มี

การ Link ขอมูลดังกลาวไปยัง website ของบริษัท www.tk.co.th  

http://www.tk.co.th/
mailto:Investor@tk.co.th
http://www.set.or.th/oppday
http://www.tk.co.th/


บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)    แบบ 56-1 
 

ลายมือชื่อ......................................... 
สวนที่ 1 หนา 48 

  

 จัดใหมีชองทางในการเผยแพรขอมูลที่ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากการ

เผยแพรขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพย แบบ 56-1 และรายงานประจําป แลว ยังไดมีการเผยแพรขอมูล

ผาน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการสรางความ

นาเชื่อถือและมูลคาใหกิจการ โดยทางบริษัท จัดใหมีเลขานุการบริษัท คอยดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 บริษัทไมไดมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธโดยตรง แตสามารถสื่อสารผานทางสํานักกรรมการ

ผูจัดการ ซึ่งผูลงทุน ผูถือหุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ หรือตองการสอบถามขอมูล ไดที่  

โทร. 02-3107110, 7112 ในเวลาทําการของบริษัท โทรสาร 02-3183339 หรือ ที่อีเมล Investor@tk.co.th และที่ 

เว็บไซต www.tk.co.th   

 การเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินที่สําคัญ มีดังนี้  

• งบการเงิน ไดแกงบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่แสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท งบการเงินดังกลาวจึงตองผานการ

ตรวจสอบ หรือสอบทานตามแตกรณี เพื่อรับรองความถูกตองจากผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี

รายชื่อของ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ และผานการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทโดย

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน  

เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมี

ความถูกตอง ครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ

ปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยาง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายการทางการเงิน 

รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอ

คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ ง  กอนเปดเผยให ผูถือหุน  และ

คณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจําปดวย 

• การเปดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งผูบริหาร   

• การเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยการถือหุนของบริษัทของกรรมการและผูบริหาร 

• การเปดเผยรายการที่มีความขัดแยงของผลประโยชน 

• การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยในรอบปที่

ผานมา เชน จํานวนครั้งการเขารวมประชุม  

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 1. โครงสรางคณะกรรมการ 
 1.1) คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนทั้งหมด 11 ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร         4 ทาน 
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• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร         3 ทาน 

• กรรมการอิสระ           4 ทาน คิดเปนรอยละ 36.4 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 1.2) การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 ระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

 1.3) กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารง

ตําแหนง 

 เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ

บริษัทจึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหนง ไมควรเกิน 5 บริษัท และกําหนดวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการแต

ละคน ไวในเอกสารแนบ1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจําป 

 1.4) การแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่ โดย 

 บริษัทมีการกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการเพื่อเปนการแบงแยก

หนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําโดยชัดเจน และควบคุมไมใหกรรมการ 

บริหารคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด นอกจากนี้ บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 36.4 ของ

กรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหเกิดความถวงดุลการตรวจสอบการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5) ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนใหญซึ่งถือหุนรอยละ 70.68 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553) 

อยางไรก็ดีตามโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ รอยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ 

ทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทาน 

 1.6) บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด 
 
2. คณะกรรมการชุดยอย  
คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 4 ชุด ไดแก  

               2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกวาระ เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2552 

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

ทาน มีความรูดานบัญชีและการเงิน 

               2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอีกวาระ 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2552 มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และ

กรรมการบริหาร 1 ทาน 

2.3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 5 ทาน 

2.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ประกอบดวย

กรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน 5 ทาน 

ทั้งนี้ รายชื่อ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุนและการจัดการ  

โดยประธานกรรมการบริษัทจะไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยใดๆ 
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   3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 3.1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได อันเปนพื้นฐานสําคัญที่สรางความเชื่อม่ันใหกับผูถือหุน พนักงานและลูกคาของบริษัท 

ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพื่อบรรลุ          

วัตถุประสงคดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 

- กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง 

หนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ  ใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

- มุงเนนบริหารงานและรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความมีประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมี

ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการใน

ระยะยาว  

- ดําเนินงานดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

- กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอยาง      

เครงครัด 

3.2) จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทเนนใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อม่ันใน

บริษัท ทั้งนี้บริษัทไดจัดทําคูมือแนวทางจรรยาบรรณ และไดแจงแนวทางดังกลาวใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

3.3) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

- มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับ

ดูแลใหฝายจัดการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน  

               - จัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานระบบอยางสม่ําเสมอ   

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบใหมีประสิทธภิาพ  

               - จัดใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  

                - กําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจน  นอกจากนี้ ยังไดมีดําเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ อยางสม่ําเสมอ ในรายการที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย  บริษัท

จะพิจารณาดวยความรอบคอบ  

                - กํากับดูแลใหกรรมการผูจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว 
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3.4) ความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไดดูแล

รายการดังกลาวอยางรอบคอบ และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมี

มาตรการดูแล กลาวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น บริษัทจะดําเนินการตามกฎ 

ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดการ

ทํารายการระหวางกันในป 2553 พรอมทั้งเหตุผลของการทํารายการ มูลคารายการ และ คูสัญญาไวในรายงาน

ประจําปและแบบ 56-1 แลว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย ประธานที่ประชุมจะขอให

กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบ และออกจากที่ประชุม พรอมงดออก

เสียงในวาระนั้น ในกรณีที่ประธานเปนผูมีสวนไดเสีย ที่ประชุมจะเลือกกรรมการที่เหลืออยูเปนประธานที่

ประชุมและดําเนินการประชุมตอไปจนกระทั่งส้ินสุดวาระดังกลาว  

3.5) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการ

แบงแยกอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละทานและพนักงานไวชัดเจน ทั้งดานการบริหารงาน การกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท โดยมีการติดตาม 

ควบคุม และประเมินผล และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารในสายงานและคณะกรรมการโดยสม่ําเสมอ   

             คณะกรรมการตระหนักดีวาการมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหม่ันใจวา

ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยหนวยงานดังกลาวจะ

ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผานมาไมพบประเด็นความ

ผิดพลาดที่สําคัญ และมีการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กําหนดไว  

 3.6) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัท

เปนธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การ

พิจารณาใหสินเชื่อแกลูกคา ตลอดจนดานพนักงานของบริษัทเอง โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการ

ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผลการดําเนินงานของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครั้ง  จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงในดานตางๆซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและขอเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัท    
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1) คณะกรรมการมีการประชุมอยางสม่ําเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปน มีการ

กําหนดวาระการประชุมชัดเจนและจัดสงวาระการประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน 

เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม ประธานกรรมการสงเสริมและเปดโอกาส

ใหคณะกรรมการใชดุลพินิจของตนอยางรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นอยางทั่วถึง  
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4.2) ในการประชุม กรรมการผูมีสวนไดเสียที่มีนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณา ตองออกจากที่ประชุมใน

วาระที่พิจารณาเรื่องดังกลาว การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ

หรือขอใหฝายบริหารเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวโดยตรง 

สําหรับการลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหใชเสียงขางมากและหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวให

บันทึกคําคัดคานไวในรายงานการประชุม 

4.3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive Director) สามารถประชุมกันเองไดตามความ

เหมาะสม โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director) เขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปราย

ประเด็นปญหาตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยูในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญ

ผูจัดการฝายบัญชี เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและตอบคําถาม ในประเด็นที่กรรมการตรวจสอบสงสัย แตไมมี

สวนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติในเรื่องดังกลาว โดยใหมีการรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

4.4) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่

ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง 

4.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบดวยขอมูลสําคัญ เชน วัน เวลาเริ่ม-ปดประชุม สถานที่

ประชุม ชื่อกรรมการที่เขาประชุม สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ 

ชื่อผูจดรายงานการประชุม ชื่อผูตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยประธานในที่ประชุม 

4.6) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ มีการเปดเผยจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขาประชุมใน

รายงานประจําป 

ในป 2553 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 

4 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทาน บริษัทไดจัดทําและระบุไวในหัวขอ โครงสรางการถือหุน

และการจัดการ  
 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ในป 2553 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ โดยรวม 

สําหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self Assessment) นั้นจัดทําขึ้นตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพยและปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน

รอบปที่ผานมา เพื่อรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาและอุปสรรคตางๆเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป  

 บริษัทยังไมมีการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ แตในปที่ผานมากรรมการผูจัดการไดปฏิบัติ

หนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอยางมี

ประสิทธิภาพดวยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัท 

 6. คาตอบแทน  
 ดูรายละเอียดในหัวขอ 8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในสวนที่ 1 หนา 43 

 7. การพัฒนากรรมการ 
 คณะกรรมการ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/ อบรม กับสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, สํานักงานคณกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในบริษัทเปนครั้ง
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แรก ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลของบริษัทที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม 
รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหกรรมการใหมรับทราบ 
พรอมทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของกับกรรมการ     
 8. แผนการสืบทอดตําแหนง 
 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหกรรมการผูจัดการและฝายบริหาร จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง

งาน ในระดับบริหารและตําแหนงงานในสายงานหลัก และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆป โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแตละบุคคลเปนหลัก มีการพัฒนาการเรียนรูของผูบริหารโดยการสลับ

โยกยายตําแหนงภายใน ใหเกิดความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆดาน และกําหนดใหมีการเตรียมความ

พรอมสําหรับบุคคลที่สามารถทดแทนตําแหนงงาน การพัฒนาความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน  

 ผลการประเมินการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) ประจําป 2550-2553 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดรับคะแนน

ประเมินเกิน 100 คะแนน และไดรับการยกยองใหเปนตัวอยางที่ดี ในดานความโปรงใส และคํานึงถึงสิทธิของผู

ถือหุน  

ในป 2551-2553 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย(กลต.)ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกัน

ประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯไดรับการประเมินการกํากับดูแล

กิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”  

 
  8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

แจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารจะตองรายงานการถือ

ครองหลักทรัพยของบริษัทเมื่อเขารับตําแหนงครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 

3 วันทําการ  ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา  59 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดหามไมใหกรรมการ 

ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายใน นําขอมูลไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่

เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณะ โดยกําหนดใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมโดยสม่ําเสมอ 

ในป 2553 กรรมการ ผูบริหาร ไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและไดแจงใหเลขานุการบริษัท

ทราบ 
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 8.6 บุคลากร 
    บริษัท และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น  1,808 คนในป 2552 และ 1,814 คน ในป 2553 ซึ่ง

แบงออกตามสายงานไดดังนี้ 

จํานวน (คน)  บริษัท/ฝาย 

2553 2552 
-  ฝายสินเชื่อเชาซ้ือ  880 880 
-  ฝายบริหารหนี ้ 169 175 
-  ฝายปฏิบัติการ 415 408 
-  ฝายบัญช ี 26 26 
-  ฝายการเงิน 84 84 
-  ฝายตรวจสอบและบริหารหนีพ้ิเศษ 118 121 
-  สํานักตรวจสอบภายใน 27 27 
-  สํานักกรรมการผูจัดการ 95 87 

รวม 1,814 1,808 

 ทั้งนี้ ใน 3 ปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาท        
ดานแรงงานที่สําคัญ 

 ผลตอบแทนพนักงาน 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ       
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2553 และป 2552 
มีรายละเอียดดังนี้                                                                                

           (หนวย: ลานบาท) 
 ป 2553 ป 2552 

เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอืน่ๆ 

451.6 430.6 

 
 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

กลุมบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรู ความสามารถ และความ        
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังเนนการดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกลุมบริษัทมีนโยบายสงเสริมให
พนักงานมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุมบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศสําหรับ พนักงานใหม เพื่อให
พนักงานมีความรู ความเขาใจในระบบการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรม           
ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการสงอบรมภายนอกอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในดานธุรกิจเชาซื้อ คอมพิวเตอร 
และการฝกอบรมทั่วไป เชน ความรูดานการบัญชี ภาษีอากร ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้น
ทํางานอยู  
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9. การควบคุมภายใน 

 
 คณะกรรมการของบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลและระบบการ    
ติดตามคณะกรรมการมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว โดยสามารถสรุปผลการประเมินระบบการ   
ควบคุมภายในของบริษัทดังนี้ 

1.   ดานองคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทมีการจัดการโครงสรางขององคกร ขอบเขตอํานาจของฝายบริหารตางๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
และไดกําหนดเปาหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจในอนาคตไวเพื่อใหฝายบริหารและพนักงานในระดับตางๆได
รวมกันทํางานเพื่อไปสูเปาหมายรวมกัน โดยเนนในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและความเปนธรรมตอองคกร และไดจัดทํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ซึ่งประกอบดวยขอกําหนดการหามฝายบริหารและพนักงานกระทําการ
ใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทเปนลายลักษณอักษร พรอมบทลงโทษ   หากมีการฝาฝน
ขอกําหนด   ดงักลาว 

2.   ดานการบริหารความเสี่ยง 

ฝายบริหารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่
เกี่ยวของโดยตรงกับความเสี่ยง จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาใหสินเชื่อ     
แกลูกคาตลอดจนพนักงานของบริษัท โดยกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีตอผล   
การดําเนินงานของบริษัท  

3.   ดานการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

เนื่องจากบริษัทไดจัดใหมีโครงสรางองคกรของฝายบริหารและขอบเขตของอํานาจไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร มีระบบการตรวจสอบระหวางหนวยงานในแตละขั้นตอน จึงมั่นใจไดวาฝายบริหารไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลอื่น ทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมและหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวใน
รายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ
สามารถอนุมัติรายงานที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมี  สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

 

4.   ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงไดมี
การลงทุนใหฝายตางๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยไวใชงานอยางเพียงพอ เพื่อรายงานใหฝายบริหารและ คณะกรรมการ
ไดรับทราบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหา โดยเฉพาะขอมูลทางดานบัญชีและการเงิน 
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5.   ดานระบบการติดตาม 

บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสรุปเปนรายงานเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานกับเปาหมายที่ต้ังไว หากมีขอบกพรอง จะนําเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของ
บริษัท 

นอกจากนี้  บริษัทไดจัดใหมสีํานักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเนนดานความเสี่ยงของ
ธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

(1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทและรายงานตอ  คณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหาร  
(2) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการควบคุม ดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
(3) เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดําเนินการปองกันไดทันตอ

เหตุการณ  
(4) เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในที่กําหนดไว  
 

ทั้งนี้  บริษัทฯไดแนบรายงานการจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบมาดวย 
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ทานผูถือหุน 

             
 คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษัท  ฐิติกร  จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ  และ
มีประสบการณดานการเงิน  ภาษีอากร  และการจัดการ  โดยมีศาสตราจารยพิษณุ จงสถิตยวัฒนา  เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นาย
ไพรินทร  วงษวันทนีย  และนายทวีป  ชาติธํารง  เปนกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งทุกทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร  หรือพนักงานของบริษัท  
และมีนางทัศนีย  ตอบงาม  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่  และความรับผิดชอบ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่ง
สอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ไดแก  การสอบทานงบการเงิน  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  ในป  2553  ไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น  4  ครั้ง  คณะกรรมการไดเขารวมประชุม
อยางพรอมเพียง  โดยไดมีการหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับฝายบัญชี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  และผูตรวจสอบภายใน  ในเรื่องที่
เกี่ยวของ  เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ  มีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง  และเพียงพอ  และไดรายงานผลการประชุมทุกครั้ง  ตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป  2553  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2553  
ของบริษัทฯ  และงบการเงินรวม  โดยไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีทุกครั้ง  ไดสอบถามในเรื่องความถูกตองครบถวนของงบการเงิน  
ความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล  และผลกระทบตองบการเงินจากการใชประกาศมาตรฐานการบัญชีใหม  เพื่อใหม่ันใจวา  การจัดทํางบ
การเงินเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  และมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป  ตามรายงานและความเห็นของผูสอบบัญชี และมีการ
เปดเผยขอมูลเพียงพอ  และทันเวลา  สอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ 
 สําหรับระบบควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการตรวจสอบภายในประจําไตรมาส  และประจําป  
พรอมทั้งไดใหขอแนะนํา  และติดตามการดําเนินการแกไข  ในประเด็นที่มีนัยสําคัญ  เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ  นอกจากนี้ไดใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบภายในป  2554  ดวย  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  รวมถึงการเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาวใน
งบการเงิน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 สวนการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจําป 2554  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ  และที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2554  แตงต้ังบริษัท  เอ็ม อาร  แอนด  แอสโซซิเอท  จํากัด  โดยมีนายเมธี  รัตนศรี
เมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  3425  หรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 2803  เปนผูสอบ
บัญชีตอไปอีก  1  ป  ในอัตราคาตอบแทนการสอบบัญชี  1,650,000  บาท จากเดิม 1,600,000   บาท 
 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ดวยความอิสระในการ
สอบทานงบการเงิน  การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม   และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เก่ียวของกัน  รวมทั้งการเปดเผย
ขอมูลที่เพียงพอ  ตามกฎหมาย  และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 
 
 

พิษณุ จงสถิตยวัฒนา 
         (ศาสตราจารยพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา) 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
23 กุมภาพันธ 2554  
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ในป 2553 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จํากัด(มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

     

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มูลคาของ 
รายการ 

ความจําเปน / หมายเหตุ 

คาเชาและบริการ  17.6 ลานบาท เปนคาเชาอาคารสํานักงานตั้งอยูในทําเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพรอมอัตราคาเชาต่ํากวาราคาคาเชายุติธรรมที่
ประเมินโดยบุคคลที่ 3  สัญญามีกําหนด 1-3 ป ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 
สัญญาที่1               สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 
สัญญาที่ 2-3          สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2554 
สัญญาที่ 4-5          สิ้นสุด 31 ตุลาคม  2554 
สัญญาที่  6-7         สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2554    
สัญญาที่ 8-9          สิ้นสุด 31 สิงหาคม  2555    
สัญญาที่ 10-11      สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 
สัญญาที่ 12-13       สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ 2556 
สัญญาที่ 14-15       สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2556       

คาสาธารณูปโภค   3.6 ลานบาท เปนคาไฟฟา, คาโทรศัพท ซึ่งเปนอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆไป 

คาบริหารงาน   9.0 ลานบาท เปนคาบริการดานกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําและเก็บรักษาสัญญาเชาซื้อ ตลอดจนดําเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้
ที่มีปญหา คาบริการทางกฎหมายที่คิดระหวางกันเปนคาใชจายตามสัญญา ซึ่งต่ํากวาคาใชจายที่ผูบริการรายอื่น
เสนอมา และไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท สัญญามีกําหนด 1 ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   1.7 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ 1,130.7  ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกนัทั่วไป 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

ซื้อยานพาหนะ  5.3  ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

10. รายการระหวางกัน 
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คานายหนาขายรถ   7.8 ลานบาท เปนไปตามเกณฑทีผู่จําหนายสินคาใชกันอยูทั่วไป 

  คาใชจายอื่น   4.6 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน คาซอม  คาน้ํามันรถใชงาน ซึ่งเปนราคาทั่วไปตามทองตลาด 

รายไดคาสงเสริมการขาย   6.6  ลานบาท เปนรายไดจากโครงการสงเสริมการขายของผูจัดจําหนายสินคาซึ่งเปนไปตามเกณฑซึ่งผูจัดจําหนายสินคาใชอยู
ทั่วไป 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ    9.3 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกนัทั่วไป 

คาเครื่องเขียนแบบพิมพ    0.3 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

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

คาใชจายอื่น    2.0 ลานบาท เปนคาอะไหลและอุปกรณเพื่อใชในการปรับสภาพรถ ซึ่งเปนราคาทั่วไปทีซ่ื้อขายกันตามทองตลาด 

รายไดอื่น    0.04  ลานบาท เปนคาบริการติดตามหนี้  ซึ่งเปนราคาตนทุน 

คาสงเสริมการขาย    16.7 ลานบาท เปนเงื่อนไขที่ใหเหมือนกับคูคารายอื่นๆ 

คาธรรมเนียมเก็บเงนิ     0.4 ลานบาท เปนเงื่อนไขที่ใหเหมือนคูคารายอื่นๆ 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ   311.0 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกนัทั่วไป 

ซื้อยานพาหนะ   0.8 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

บริษัท สินพล จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
รวมกัน 

ขายสินทรัพยรอการขาย    14.1 ลานบาท  เปนการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ 

บริษัท เล็กซซัส กรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาใชจายอื่น   0.1 ลานบาท คาซอมรถ  เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ขายยานพาหนะ   0.4 ลานบาท เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

ขายสินทรัพยรอการขาย   1.4 ลานบาท เปนการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ 

ซื้อมาเพื่อใหเชาซื้อ   79.3 ลานบาท เปนราคาที่ซื้อขายกนัทั่วไป 

คานายหนาขายรถ   0.6 ลานบาท เปนไปตามเกณฑทีผู่จําหนายสินคาใชกันอยูทั่วไป 

บริษัทโตโยตาปทุมธานี ผูจําหนาย 
โตโยตา จํากัด 

เปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
และกรรมการรวมกัน 

คาใชจายอื่น   0.02 ลานบาท คาซอมรถ  เปนราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป 

บริษัท นภัส จํากัด 
 

เปนผูถือหุนและมีกรรมการ
รวมกันในบริษัทยอย 

คาใชจายอื่น 1.5 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 และใชงาน และจายคาสงเสริมการขาย คาธรรมเนียมเก็บเงิน ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปโดยใชเงื่อนไขเหมือนคู
คารายอื่นๆ และเปนการขายรถยึด ซึ่งราคาซื้อขายเปนราคาทั่วไปเหมือนลูกคารายอื่นๆ นอกนั้นเปนรายไดจากการบริการติดตามหนี้ ซึ่งเปนราคาตามที่ตกลงกัน และในเดือน
ธันวาคม 2553 บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทสินพล จํากัด 99.99% และเปนบริษัทที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน ไดขายหุนของบริษัทสินพล จํากัด ใหแก
บุคคลภายนอกไปทั้งหมดแลว ในอนาคต บริษัท สินพล จํากัด จึง ไมใชบริษัทที่มีผูถือหุนใหญรวมกันอีกตอไป   

                 -     รายการกับบริษัทโตโยตาปทุมธานี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด เปนรายการซื้อสินคามาเพื่อเชาซื้อ, ขายยานพาหนะ, คานายหนาขายรถและคาซอมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเปนราคาที่ซื้อ
ขายกันทั่วไป   

- รายการกับบริษัท เล็กซซัส กรุงเทพ จํากัด เปนรายการคาซอมรถ  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 2553 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด

 ป 2552 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด

 ป 2551 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)และ
บริษัทยอย 

นายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165  แหง 
บริษัท  เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท  
จํากัด

 
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของ 

 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผานมาสรุปไดดังนี้ 
 

ประเภท ความเห็นของผูสอบบัญชี 

งบการเงินรวมตรวจสอบ  
ป 2546-2553 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

งบการเงินตรวจสอบ  
ป 2545 

ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัท และบริษัทยอยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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     1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม 

    

รายการ 2553 2552 2551 

งบดุล    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 27.1 37.9 38.9 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป-สุทธิ 3,410.2 2,986.2 2,778.4 

รถยึดรอการขาย-สุทธิ 150.8 144.2 165.9 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 95.1 72.6 62.7 

        รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,683.2 3,240.9 3,045.9 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 25.0 25.0 25.0 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 3,630.0 3,079.1 2,499.6 

เงินใหกูยืมระยะยาว 63.3 21.1 26.7 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 120.2 126.7 109.7 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 3.1 4.1 6.3 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 111.9 106.4 115.8 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 41.0 42.4 44.3 

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,994.5 3,404.7 2,827.5 

        รวมสินทรัพย 7,677.7 6,645.6 5,873.4 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 573.5 1,515.9 1,468.7 

เจาหนี้การคา 91.0 97.6 54.9 

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   200.0 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 900.0 600.0  

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 1.3 2.6 3.2 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 376.9 246.2 225.7 

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,942.7 2,462.2 1,.952.5 

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,400.0 1,300.0 1,200.0 

หุนกู 1,100   

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 17.9 18.7 20.0 

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,517.9 1,318.7 1,220.0 

         รวมหนี้สิน 4,460.7 3,780.9 3,172.5 

ทุนจดทะเบียน 500.0 500.0 500.0 
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รายการ  2552 2551 
ทุนที่ออกและชําระแลว 500.0 500.0 500.0 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 973.0 973.0 973.0 

กําไรสะสม 1,744.0tt 1,391.7 1,227.9 

        รวมสวนของผูถือหุน 3,217.0 2,864.7 2,700.9 

        รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,677.7 6,645.6 5,873.4 

    

รายการ 2553 2552 2551 

งบกําไรขาดทุน    

รายไดจากการใหเชาซื้อ-สุทธิ 2,194.2 1,959.5 1,791.2 

รายไดอื่น 685.1 722.4 717.8 

          รวมรายได 2,879.3 2,681.9 2,509.0 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,416.9 1,520.3 1,424.2 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 576.3 573.0 530.9 

          รวมคาใชจาย 1,993.2 2,093.3 1,955.1 
ดอกเบี้ยจาย 145.1 133.3 113.0 

ภาษีเงินได 208.7 121.4 115.0 

          กําไรสุทธ ิ 532.3 333.8 325.9 

    

รายการ 2553 2552 2551 

งบกระแสเงินสด    

กําไรกอนภาษีเงินได  741.0 455.3 441.0 

บวก (หัก) รายการปรับปรุง    

      (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไมเกดิขึ้นจริง (0.7) (0.3) 2.0 

      คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 34.9 34.4 32.0 

      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 576.3 573.0 530.9 

      คาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4.0 (10.6) 6.4 

      ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 4.3 4.0  

      กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (2.0) (3.1) (1.1) 

      ดอกเบี้ยรับ (4.9) (3.2) (2.9) 

      ดอกเบี้ยจาย 145.1 133.3 113.0 

สินทรัพยดําเนินงานและหนี้สินดําเนินงาน    

     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ (1,549.2) (1,360.4) (938.0) 
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รายการ 2553 2552 2551 
     ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 3.7 6.5 (7.5) 

     สินทรัพยรอการขาย (11.5) 32.3 (16.7) 

     สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ (28.7) (4.1) (22.9) 

     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (2.9) (2.1) (1.2) 

     เจาหนี้การคา 12.0 33.8 (14.6) 

     เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน (18.5) 8.8 (2.0) 

     เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (1.3) (0.6) 1.2 

     เงินมัดจําและเงนิรับฝากจากลูกคา 51.1 (8.4) (61.0) 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13.6 21.8 (1.3) 

     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (0.8) (1.3) (1.9) 

 (34.4) (90.7) 55.4 

       จายภาษีเงินได (158.7) (102.0) (99.8) 

                 เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (193.1) (192.7) (44.5) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

     เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น   1.0 

      เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (40.4) (6.7) (5.2) 

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้เงินลงทุนในบริษัทยอย    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพย (28.4) (53.6) (38.9) 

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 4.1 7.8 4.8 

      เงินสดรับจากการเวรคืนที่ดิน    

     เงินสดจายเพือ่ซือ้สินทรัพยไมมีตัวตน (1.2) (0.2) (1.5) 

     รับดอกเบี้ย 4.6 3.3 2.8 

                  เงินสดสุทธิใชไป จากกิจกรรมลงทุน (61.3) (49.4) (36.9) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (641.7) 47.4 (252.0) 

       เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 700.0 700.0 600.0 

       ชําระคืนเงินกูยมืระยะยาว (600.0)   

       ออกหุนกู 1,100.0   

       ไถถอนหุนกู  (200.0)  

      เงินปนผลจาย (180.0) (170.0) (160.0) 

      จายดอกเบี้ย (134.6) (136.3) (113.6) 
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รายการ 2553 2552 2551 
                  เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 243.7 241.1 74.4 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง สุทธ ิ (10.7) (1.0) (6.9) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 37.9 38.9 45.9 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 27.1 37.9 38.9 

ขอมูลงบกระแสเงนิสดเปดเผยเพิ่มเตมิ    

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป    

     เงินสดในมือ 2.6 7.2 7.1 

     บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร    17.0 26.2 31.6 

     เงินฝากออมทรัพยกับธนาคาร 7.5 4.5 0.2 

     รวม 27.1 37.9 38.9 

      
1.3. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

รายการ 2553 2552 2551 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อัตราดอกเบี้ยรับ(%) 33.8 34.9 35.7 

อัตราดอกเบี้ยจาย(%) 3.9 4.2 4.2 

สวนตางอัตราดอกเบี้ย(%) 29.9 30.7 31.5 

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 18.5 12.4 13.0 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 17.5 12.0 12.5 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 7.4 5.3 5.8 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.4 0.4 0.4 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.4 1.3 1.2 

อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 1.8 1.8 1.8 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 50.3 56.5 54.3 
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2. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ถึงแมวาเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและประเทศไทยมีความผันผวนอยางรุนแรงในป 2551 โดยมีปจจัย

ลบที่สงผลตอเศรษฐกิจ ไดแก ราคาน้ํามันแพงเปนประวัติการณ วิกฤติสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
แตรัฐบาลกลางและธนาคารกลางของประเทศนั้นๆสามารถกระตุนเศรษฐกิจจนทําใหเศรษฐกิจโลกโดยรวมเริ่มมี
การฟนตัวในชวงปลายป 2552 แตประเทศไทยนั้นประสบความไมสงบในภาคใต และใจกลางกรุงเทพ ในชวง
สงกรานตสองปซอน โดยในป 2553 นั้น นํามาซึ่งความสูญเสียของชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะการทองเที่ยว การลงทุนจากภายนอกและภายในประเทศ ประกอบกับภัยแลงในชวงครึ่งปแรกและภัย
น้ําทวมในชวงครึ่งหลังของปทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเปนบางสวนในภาคกลาง  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําความเสียหายแกพืชผลทางการเกษตรและรายไดของเกษตรกร สงผลใหราคาพืชพลังงาน 
เชน ออย, ขาวโพด, ปาลมน้ํามัน, มันสําปะหลัง ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก รวมทั้งราคาขาวก็
ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศผูสงออกขาวรายใหญ เชนปากีสถานและเวียดนาม 
ประกอบกับภาคการสงออกฟนตัว พรอมๆ กับการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐดวยการเพิ่มการลงทุน ทําให
ประชาชนมีความมั่นใจ และสงผลใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้น ในป 2553 ตลาดรวมรถจักรยานยนตมียอดจําหนายที่ 
1,846,006 คัน เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับป 2552 เชนเดียวกับตลาดรวมรถยนตมียอดจําหนายสูงสุดเปน
ประวัติการณ ที่ 800,357 คัน เพิ่มขึ้น 45.8% ในป 2552 เนื่องจากความนิยมรถขนาดเล็กมีสัดสวนเพิ่มขึ้น สําหรับ
บริษัทฯ นั้นยังสามารถขยายสินเชื่อรถจักรยานยนตไดอยางตอเนื่อง โดยมีลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต ณ สิ้นป 
2553 ที่ 5,502.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.1%  จาก 4,951.7  ลานบาทในป 2552 สวนดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตต้ังแต
ชวงปลายป 2551 เปนตนมา บริษัทมีการปลอยสินเชื่อรถยนตใหมเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหยอดลูกหนี้เชาซื้อรถยนตใน
ป 2553 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ณ. สิ้นป 2553 มีลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 1,459.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37.8%  จาก 1,058.9 
ลานบาทในป 2552 
   ณ.สิ้นป 2553 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิรวม 6,962.0 ลานบาท  เพิ่มขึ้น15.8% จาก 6,010.6 ลาน 
บาทในป 2552 และเพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต กลุมบริษัทไดขยายสาขาเพิ่มอีก1 สาขา  
ทําให มีสาขาทั้งสิ้น 77 สาขา พ้ืนที่การใหบริการครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ  
                       
ผลการดําเนินงาน  
 
รายได  
 

ในป  2553 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม 2,879.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.4 % จาก 2,681.9 ลานบาทจากปที่
ผานมา โดยมีรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตป 2553 จํานวน 2,112.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.1% จาก 
1,902.5 ลานบาทในป 2552 เนื่องจากมีการขยายสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง สวนรายไดจากการให
เชาซื้อรถยนตป 2553 จํานวน 81.4  ลานบาท เพิ่มขึ้น 42.9% จาก 57.0 ลานบาทในป 2552  เนื่องจากบริษัทไดเริ่ม
ปลอยสินเชื่อรถยนตใหมเพิ่มขึ้นต้ังแตไตรมาสสุดทายของป 2551  อยางไรก็ดีบริษัทมีรายไดเชาซื้อรวมที่ 2,194.2 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.0% จาก 1,959.5 ลานบาทในป 2552โดยเปนรายไดจากการใหเชาซื้อสัดสวน 76.2% และ
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23.8% ของรายไดรวม หรือ 685.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 722.4 ลานบาทในป 2552 โดย
รายไดอื่นๆเกิดจากหนี้สูญรับคืนและ รายไดคาบริการ 
คาใชจาย 
 
 ในป 2553 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,993.2 ลานบาท ลดลง 4.8 % จาก 2,093.4 ลานบาทในป  
2552 คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการบริหาร กับ คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  
ในป 2553 มีคาใชจายในการบริหารรวม 1,416.9 ลานบาท  ลดลง 6.8 % จาก 1,520.3 ลานบาทในปที่ผานมา  เปน
ผลจากการบริหารติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ เกิดหนี้เสียนอยลง  สําหรับคาใชจายดานหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญ ในป 2553จํานวน 576.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จาก 573.0 ลานบาทในปที่ผานมา  เปนผลจากนโยบายการตั้ง
สํารองหนี้สูญที่เขมงวด และการขยายตัวของลูกหนี้ที่เพ่ิมขึ้น  

ในป  2553 กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย 3.9% ดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 
2553 มีจํานวน  145.1 ลานบาทเพิ่มขึ้น 8.9% จาก 133.3 ลานบาท ในป 2552 เนื่องจากมีการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการขยายสินเชื่อเชาซื้อ 

 
กําไรสุทธิ 
 
 ในป 2553 กลุมบริษัท มีกําไรสุทธิ 532.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 59.5 % จาก 333.8 ลานบาทในป 2552   สวน
หนึ่งเปนผลมาจากคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้นจากการปลอยสินเชื่อที่เขมงวด รวมถึงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและติดตามบริหารหนี้ 
 
ฐานะการเงิน  
สินทรัพย  
 ณ สิ้นป 2553 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 7,677.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น  15.5 % จาก 6,645.6 ลานบาทในป 
2552 โดยสินทรัพยหลักของกลุมบริษัทที่เพิ่มขึ้น คือ ลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ป 2553 จํานวน 6,962.0  ลานบาท เพิ่มขึ้น 
15.8  % จาก 6,010.6  ลานบาทในปที่ผานมา  แยกเปนลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตสุทธิ จํานวน  5,502.9 ลาน
บาทเพิ่มขึ้น  11.1% จากจํานวน 4,951.7 ลานบาทในป 2552 ลูกหนี้เชาซื้อรถยนตสุทธิ จํานวน 1,459.1 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 37.8% จากจํานวน 1,058.9 ลานบาท เปนผลมาจากการขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมาตั้งแตไตรมาสสุดทาย
ของป 2551 

อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของกลุมบริษัทนั้นไดมีการกระจายความ
เสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยูแลว โดยจะมีการกระจายลูกคาออกไปเปนจํานวนมากราย แตละรายวงเงินเฉลี่ยไม
เกิน 50,000 บาทและ 500,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนตและรถยนตตามลําดับ ทําใหกลุมบริษัทมีการกระจาย
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ  นอกจากนี้การที่กลุมบริษัท
มีนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เขมงวด ทําให ณ  สิ้นป 2553 กลุมบริษัทมีการสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวถึง 365.6  ลานบาท  คิดเปน 5.0 % ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หรือการตั้งสํารองหนี้สูญสูงถึง 313.8 %  เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คางชําระ เกิน 6 เดือน จํานวน  116.5 ลานบาท  
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 ในป  2553 กลุมบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิจําแนกตามอายุของลูกหนี้คางชําระในสวนที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือน มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก 96.1% ในป 2552 เปน 96.5% ในป  2553  และบริษัทมีลูกหนี้คางชําระ
ที่เกินกวา 3 เดือน ลดลงจาก  3.9 % ในป 2552 เปน  3.5 % ในป 2553 
 

 2553 2552 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,224.4 71.3 4,480.3 70.5 
คางชําระ 1 เดือน 984.9 13.4 867.1 13.6 
คางชําระ 2-3 เดือน 860.9 11.8 761.1 12.0 
คางชําระ 4-6 เดือน 141.0 1.9 125.1 2.0 
คางชําระ 7-12 เดือน 35.5 0.5 28.8 0.4 
คางชําระมากกวา 12 เดือน 81.1 1.1 94.1 1.5 

รวมลูกหนี้ 7,327.7 100.0 6,356.5 100.0 

 
หนี้สิน 

ป 2553 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 4,460.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.0 % จาก 3,781.0 ลานบาทในป 2552 ซึ่ง
เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อใชในการขยายสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดของเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และหนี้สินระยะ
ยาวอื่นๆ ณ สิ้นป 2553 และ 2552 ดังนี้ 

 
 2553 2552 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
และหนี้สินระยะยาว 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินเบิกเกินบัญชี 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หุนกู 
เงินกูยืมระยะยาว 

56.2 
517.3 
1,100 
2,300 

1.4 
13.0 
27.7 
57.9 

24.1 
1,191.8 

 
2,200.0 

0.7 
34.9 

 
64.4 

รวมเงินกูยืม 3,973.5 100.0 3,415.9 100.0 
 
สวนของผูถือหุน  
            ภายใตการควบคุมอนุมัติการปลอยสินเชื่ออยางเขมงวด  และความชํานาญของกลุมบริษัท  ทําใหธุรกิจ
ของกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  และบริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 แกผูถือหุนของ
บริษัท จํานวน 180  ลานบาท เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2553  สําหรับป 2553  กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 
3,217.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 2,864.7 ลานบาทในป 2552   และมีกําไรสะสม  1,744.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น   
25.3 % จาก  1,391.7  ลานบาทในป 2552  โดยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 1.4 เทา เพิ่มขึ้นจาก 1.3เทา 
ในป 2552    
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
              ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้  
                                หนวย: ลานบาท 

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

- ไมมี-  
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สวนที่ 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 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว 
ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

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

  

 ชื่อ            ตําแหนง              ลายมือชื่อ  

 

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

 
 
 

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

 

ผูรับมอบอํานาจ                  

 ชื่อ                    ตําแหนง                           ลายมือชื่อ 

 

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

 

 



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

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อาย ุ
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา 
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- ดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- ดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ ์ สาขา
การศกึษา JUNIATA COLLEGE, PA., 

U.S.A. 

- ดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ ์บริหารธุรกจิ   

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

- ดุษฎีบัณฑติกติติมศกัดิ ์      
สาขาการ จดัการ คณุภาพ       

   สถาบันราชภัฏสวนสนุันทา 

- วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร รุน 1 

13.30   - เปนบิดา            

  น.ส.ปฐมา     

  และนายประพล 

- เปนพี่         

  นายรักสนิทและ     

  นายสถติยพงษ 

2515 - ปจจุบัน 

2531 - ปจจุบัน 

2523 - ปจจุบัน 

 

2514 - 2553 

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 – 2553 

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 - 2553 

2522 - ปจจุบัน 

 

2532 – 2553 

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 ิ



การถือหุนนับรวมจํานวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                            ลายมือชื่อ......................................... 
เอกสารแนบ 1 หนา 2 

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4.นายพิษณุ จงสถติยวัฒนา 

 

 

 

67 - ปริญญามหาบณัฑิต   

   สาขาธุรกิจระหวางประเทศ               

     UCLA, CA.,  U.S.A. 

 

- - 2551 – ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2549 - ปจจุบัน 

2546 – ปจจุบัน 

2535 – ปจจุบัน 

 

ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสนิทาง

ปญญา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั(มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท  เอ เอ โฮลดิ้ง จาํกัด 

 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

อุตสาหกรรมรองเทา 

5.นายไพรินทร  วงษวนัทนีย 72 - ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรบัณฑติ 

พณ.บ. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

  -  นิตศิาสตรบัณฑิต น.บ. 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

- - 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 

- 

- 

- 

- 

6. นายทวีป ชาติธํารง 62 - 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 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 

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 

 

7. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร 70 ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรและการบญัชี 

(เกยีรตนิยิม) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

MBA (The Gothenburg School of 

Economic and Business 

Administration, Sweden 

MS (Accounting), MBA (International 

Busines                                          

University of Wisconsin (Madison) 

- - 2553- ปจจุบัน 

2544- ปจจุบัน 

2550-2552 

2546-2548 

2508-2544 

กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

กรรมการมูลนิธิออมสนิเพื่อสังคม 

กรรมการ 

อาจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญช ี

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท. MMP Corporation จํากดั 

ธนาคารออมสนิ 

ธนาคารออมสนิ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ธุรกิจธนาคาร 

ธุรกิจธนาคาร 

 



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

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8.นางสาวปฐมา  พรประภา 

 

41 -  M.B.A. BABSON COLLEGE ,  

 MA., U.S.A. 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

    คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ี

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.40 -เปนบุตร   

  ดร.ชุมพล 

-เปนพี่     

  นายประพล 

-เปนหลาน 

  นายรักสนิทและ 

  นายสถติยพงษ 

2544 - ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

2544 – 2553 

2545 – 2553 

2550 – ปจจุบัน 

2540 - ปจจุบัน 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท  ไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด            

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ผลติรถจักรยานยนตซซููก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนาย 

เครื่องจกัรกลการเกษตร 

9.นายประพล พรประภา 

 

37 - B.S. BABSON COLLEGE,  

- MA., U.S.A. 

- - เปนบุตร   

   ดร.ชุมพล 

- เปนนอง    

   น.ส.ปฐมา 

- เปนหลาน    

   นายรักสนทิและ 

   นายสถิตยพงษ 

 

2544 - ปจจุบัน 

2544 – ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

2544 - 2553 

2550 - ปจจุบัน 

2540 - 2544 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

นักวิเคราะห 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท เล็กซซสั กรุงเทพฯ จํากัด 

บริษัท เจ.พี.มอรแกน จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถยนต 

สถาบันการเงิน 

 

10.นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ 

 

61 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ                   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2547- ปจจุบัน 

2550- ปจจุบัน 

 

2545 - 2547 

 

2545 - 2553 

2545 - 2553 

2545 - 2546 

2543 - 2546 

2541 - 2543 

กรรมการ , ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน

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 

 

51 - ปริญญาตรี พาณชิยศาสตร       
และการบญัช ี

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- - 2545 – ปจจุบัน 

2553 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 

2537 – ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายบัญช ี

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

12.นางมาลี เจยีรพินิจนันท 

 

49 - ปริญญาตรี   
วิทยาการจดัการ 

     มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2545– 2553 

  2545 – 2553 

2545 – 2551 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 



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

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13.นายพสิิฏฐ เปลี่ยมทรัพย 

 

53 - ปริญญาตรี   
   รัฐศาสตรมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

 

- - 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 

14.นายคัมภีร  หวังสุนทร 49 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกจิ  

มหาวิทยาลยั  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 

15.นายพรศกัดิ์ กิรณโสภณ 

 

51 

 

- ปริญญาตรี  
   นิตศิาสตรมหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

 

- - 2549 – ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

 

2551 - 2553 

2548 - 2551 

2547 – 2548 

2545 - 2547 

2543–2545 

 

2540–2543 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ สวนภูมิภาค 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ สวนกลาง 

ผูจัดการฝายบริหารหนี้ 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) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

16.นายประสทิธิ์  ไทรนนทรีย 46 - ปริญญาโท  

   บริหารธุรกจิมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

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 

17.นายอภิชยั  เอื้อมเสถียรพร 50 - 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 ิ



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

ประวัติการทํางานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง  
ชื่อ – สกุล  

อายุ 
( ป) 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท  ณ  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

18.นายประยูร  ทกัษะกรวงศ 58 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร   
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- - 2553 - ปจจุบัน 

2551 - 2553 

2548 – 2551 

 

2548 - 2549 

2547- 2548 

2546 - 2547 

2541 – 2545 

ผูบริหารระดับฝาย 

ผูจัดการฝายบริหารหนี้ กรุงเทพ1 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ 2 

ผูจัดการฝายบริหาร 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ 5 

  ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด 

  ผูจดัการฝายตรวจสอบและบรหิารหนี้พิเศษ 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

19..นายไพฑูรย  เหลอืงวัฒนะวุฒ ิ 59 - ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

- - 2548 -  2553 

2545 – 2553 

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 

20.นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ 57 - อนุปริญญา เลขานุการ          
   วิทยาลัยเชตุพน 

- - 2549 -  ปจจุบัน 

2541 - ปจจุบัน 

2537 - ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผูจัดการฝายการเงนิ 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากัด 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและ รถยนต  

21.นายวชิัย สุรนัคครินทร 47 - ปริญญาตรี บัญชี        
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- - 2541 – ปจจุบัน 

2541 – 2546 

กรรมการ 

ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซี.วี.เอ. จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

22.นายวิบูลยศกัดิ์ พูนสวัสดิ์ 51 - มัธยมศกึษาตอนปลาย  

โรงเรียนศรีวกิรม 

- - 2553 – ปจจุบัน 

 

2551 – 2553 

 

2550-2551 

 

2547-2550 

2537-2547 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ สวนกลาง 

ผูจัดการฝายตรวจสอบและบริหาร 

หนี้พิเศษ ภูมิภาค 

ผูจัดการฝายบริการการขาย 

 

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการบริหารสาขา ฝายขายรถยนต 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชัน่แนล จํากัด 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครือ่ง 

จักรกลเกษตร 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

จําหนายรถยนตและ จดัจําหนายเครือ่ง 

จักรกลเกษตร 

23.นางทศันีย ตอบงาม 46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ 

สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยเกริก 

- - 2551 – ปจจุบัน 

2448- 2551 

2546-2551 

ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการฝายบัญช ี

กรรมการ

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  
11 มี.ค. 2553 (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

24.นางสาวเพ็ญจันทร กลิ่นบุนนาค 56 - ปริญญาตรี วทิยาการจดัการ 
    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2551 – ปจจุบัน 

 

2550-2551 

2549-2550 

2548-2548 

2545-2548 

ผูจัดการฝายบริหารหนี้ กรุงเทพ2 

และรักษาการผูจดัการฝายปฏิบัติการ 1 

ผูจัดการฝายขาย 

รองผูจัดการฝายขายและการตลาด 

รองผูจัดการฝายสนิเชือ่ 

ผูจัดการบริหารสาขา

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สินพล จํากดั

บริษัท สินพล จํากดั

บริษัท สินพล จํากดั

บริษัท สินพล จํากดั

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

25.นายปติ งามเลศิ 45 - ปริญญาตรี การเงนิและการธนาคาร 
   มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2551 – ปจจุบัน 

2547-2551 

2538-2547 

 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3 

ผูจัดการสวนปฏิบัติการ 

ผูจัดการบริหารสาขา

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

26. ทวีศักดิ์ เจริญศักดิโ์ยธนิ 42 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร 
    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

- - 2553- ปจจุบัน 

2552 – 2553 

2550 – 2552 

2547 - 2550 

 ผูจัดการฝายบริหารหนี้กรุงเทพ 1 

 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 3 

 ผูจัดการฝายชาย 

 รองผูจัดการฝายชาย 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

บริษัท สินพล จํากดั

บริษัท สินพล จํากดั

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

ตัวแทนจาํหนายรถจักรยานยนตซูซูก ิ

27. นางสุพรรณณี บูรณะคณุาภรณ 45 - ปริญญาโท คณะบรหิารธุรกิจ สาขา

การบญัชี  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี  การบญัช ี

มหาวิทยาลยั ธุรกจิบัณฑิต 

0.006 - 2553 – ปจจุบัน 

2542 - ปจจุบัน 

 กรรมการ 

 ผูจัดการสวนบัญช ี

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 

28. นางเพ็ญจติต แสงมีน 50 - ปริญญาตรี สาขาบัญช ี

    มหาลยัราชภัฏสวนดสุิต 

- - 2553 – ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

 กรรมการ 

 ผูจัดการสวนการเงนิ 

บริษัท ชยภาค จํากดั 

บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) 

ใหเชาซือ้รถยนต 

ใหเชาซือ้รถจกัรยานยนตและรถยนต 

 



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 

 โครงสรางบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ 1 

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ 2 

 

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ 

ภูมิภาค 1 

ฝายสินเชื่อ
เชาซื้อ 

ภูมิภาค 2 

ฝายบรหิาร
หนี้ กรุงเทพ 

1 

ฝายบรหิาร
หนี้ กรุงเทพ 

2 

ฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ สวน

ภูมิภาค 

ฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ 

สวนกลาง 

ฝาย
ปฏิบัติการ 

1 

ฝาย
ปฏิบัติการ 

3 

ฝาย
ปฏิบัติการ 

2 

คณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ 

ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

 

 
ฝายบัญชี 

 

ฝายการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจัดการ 
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โครงสรางการจัดการของกลุมบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                   

 

 

ผูจัดการฝาย* 

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 

กรรมการผูจัดการ* 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

สํานักตรวจสอบภายใน* 
ทัศนีย ตอบงาม 

สํานักกรรมการผูจัดการ 

รองกรรมการผูจัดการ* 

ฝายสินเชื่อเชาซื้อ 
ประสิทธิ์ ไทรนนทรีย  

 

* รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบ 3 หนา 1 

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