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สวนที่ 1
ขอมลูสรุป (Executive Summary)

กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดํ าเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและ
รถยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด (“ซี.วี.เอ.”) ซึ่งดํ าเนินธุรกิจ
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตในภาคกลางและภาคตะวันออก ในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทไดเขาถือหุนรอยละ 99.00 ใน
บริษัท ชยภาค จํ ากัด (“ชยภาค”) ซึ่งดํ าเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเพิ่มสัดสวนการ
ถือหุนเปนรอยละ 99.99 ในเดือนมิถุนายน 2546 ปจจุบัน กลุมบริษัทใหเชาซื้อรถจักรยานยนตใหมตอรถจักรยานยนต      
มือสองในสัดสวนรอยละ 98 ตอรอยละ 2 และใหเชาซื้อรถยนตใหมตอรถยนตมือสองในสัดสวนรอยละ 5 ตอ รอยละ 
95

กลุมบริษัทดํ าเนินธุรกิจใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตมานานกวา 30 ป ปจจุบันมีสวนแบงการตลาด
รอยละ 37 ซึ่งเปนอันดับหนึ่งของธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมานานกวา 20 ป ทั้งนี้
กลุมบริษัทมีเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจ และเจาหนาที่สินเชื่อกระจายกวา 250 แหงในเขตพื้นที่ที่ใหบริการ     
เชาซื้อ สงผลใหสามารถอนุมัติสินเชื่อใหแกลูกคาไดภายใน 3 วัน สํ าหรับสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต และภายใน    
7 วัน สํ าหรับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต จากการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตมาเปนเวลานานทํ าให   
กลุมบริษัทมีระบบฐานขอมูลลูกคาเชาซื้อเปนของตัวเอง โดย ณ 31 มีนาคม 2546 กลุมบริษัทมีลูกคาจํ านวนกวา 
100,000 รายและมีฐานขอมูลประวัติลูกคาไมเกิน 10 ปกวา 500,000 ราย นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังมีความสัมพันธ   
ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจนับแตกอตั้งบริษัท รวมถึงเปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อตรงในการใหบริการโดยไดรับ   
ความไววางใจจากลูกคาและสถาบันการเงินตลอดมา ในสวนของชองทางการชํ าระเงินกลุมบริษัทไดนํ าระบบ         
ใบแจงเตือนการชํ าระเงินและระบบ Bar Code มาใชอํ านวยความสะดวกแกลูกคา โดยเฉพาะการชํ าระเงินผานระบบ
ธนาคารและ Counter Service ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งถือไดวา ส่ิงที่กลาวมาทั้งหมดเปนจุดเดนที่สงผลให    
กลุมบริษัทไดเปรียบคูแขงขันในการดํ าเนินธุรกิจ

เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจใน 3 ปขางหนา กลุมบริษัทมุงเนนที่จะใหสินเชื่อรถจักรยานยนตใหมเปนหลัก 
สํ าหรับการใหสินเชื่อรถยนตกลุมบริษัทกํ าหนดนโยบายโดยพิจารณาจากภาวะตลาดในอนาคต ทั้งนี้มีเปาหมายที่จะ
ขยายยอดการใหสินเชื่อเชาซื้อใหมดวยอัตราการโตเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth Rate)* ไมนอยกวา
รอยละ 15 ภายใน 3 ป โดยมีอัตราการโตรอยละ 30 ภายในป 2546 นอกจากนี้กลุมบริษัทอยูระหวางการศึกษา    
การขยายธุรกิจไปยังการใหบริการสินเชื่อรายยอยดานอื่น ๆ รวมถึงสินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) จากลูกคาที่มี
ประวัติการใชบริการที่ดี กลุมบริษัทมีโครงการในอนาคตที่จะขยายสาขาอีก 3 แหงในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มจากสํ านักงานและสาขาที่มีอยู ณ 30 มิถุนายน 2546 จํ านวน 32 แหง

สํ าหรับงวดบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2545 จากงบการเงินรวมของบริษัท (บริษัท และ ซี.วี.เอ.) ที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีมีรายไดรวม 924 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2544 ซึ่งมีคา
เทากับ 760 ลานบาท โดยเปนรายไดจากดอกผลเชาซื้อจํ านวน 819 ลานบาท และรายไดอื่นจํ านวน 105 ลานบาท 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.4 และรอยละ 11.6 ตามลํ าดับ มีสินทรัพยรวม 2,907 ลานบาท โดยแบงเปนลูกหนี้เชาซื้อ

                                                          
* Compounded Annual Growth Rate = ยอดการใหสินเช่ือเชาซ้ือปที่ n   1/(n-1)

ยอดการใหสินเช่ือเชาซ้ือปที่ 1
 โดยที่ n = จํ านวนปทั้งหมดที่คํ านวณ
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คงเหลือสุทธิจํ านวน 2,592 ลานบาท หนี้สินรวมจํ านวน 2,531 ลานบาท สวนของผูถือหุนจํ านวน 375 ลานบาท  และ
สํ าหรับงวดบัญชี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2546 จากงบการเงินรวมบริษัท (บริษัท   ซี.วี.เอ. และชยภาค) ที่     
สอบทานโดยผูสอบบัญชีมีรายไดรวม 703 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 49.3 จากงบการเงินรวมสํ าหรับงวดบัญชี 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2545 เสมือนปรับโครงสรางบริษัทโดยเขาถือหุนชยภาค โดยมีรายไดรวมเทากับ 471    
ลานบาท โดยรายไดรวมจํ านวน 703 ลานบาทเปนรายไดจากดอกผลเชาซื้อจํ านวน 618 ลานบาท และรายไดอื่น
จํ านวน  85 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.9 และรอยละ 12.1 ตามลํ าดับ มีสินทรัพยรวม 4,045 ลานบาท โดย
เปนลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ 3,807 ลานบาท หนี้สินรวมจํ านวน 3,503 ลานบาท สวนของผูถือหุนจํ านวน 542    
ลานบาท

เนื่องจากในป 2545 กลุมบริษัทไดทํ าการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นหาก
เปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานระหวางป 2545 กับป 2544 โดยไมคิดหนี้สงสัยจะสูญเปนคาใชจาย สงผลใหป 2545 
กลุมบริษัทมีกํ าไรสุทธิจํ านวน 344 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.6 จากกํ าไรสุทธิป 2544 ซึ่งเทากับ 243 ลานบาท     
ในขณะที่หากเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานตามงบการเงินตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีในป 2545 กลุมบริษัทมี     
กํ าไรสุทธิ 353 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2544 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 56 ลานบาท

ในเดือนมีนาคม 2546 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท และโครงสรางการถือหุนใหมีความ
เหมาะสมและชัดเจนตอการดํ าเนินธุรกิจในอนาคต โดยกลุมผูถือหุนเดิมยังคงเปนผูถือหุนหลัก (Core Shareholders) 
ภายหลังการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2546 อนุมัติใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลรวม 350 ลานบาท โดยประกาศจายจากผลการดํ าเนินงานที่
มีกํ าไรมาอยางตอเนื่องซึ่ง ณ 28 กุมภาพันธ 2546 บริษัทมีกํ าไรสะสมซึ่งยังไมไดจัดสรร 366.8 ลานบาทสงผลให 
กลุมบริษัทมีมูลคาตามบัญชีกอนจายเงินปนผลจํ านวน 482 ลานบาท   (มูลคาตามบัญชีตอหุน 6.88 บาท คํ านวณที่    
ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 70 ลานหุน โดยถือเสมือนวามีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) และมีมูลคาทางบัญชี
ภายหลังการจายเงินปนผลจํ านวน 350 ลานบาท (มูลคาตามบัญชีตอหุน 5.00 บาท คํ านวณที่ทุนจดทะเบียนและ
เรียกชํ าระแลว 70 ลานหุน โดยถือเสมือนวามีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

นอกจากนี้ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 ใหเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 
บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมทั้งไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 430 ลานบาท (86 ลานหุน) จาก 70 ลานบาท (14 ลานหุน) 
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 330 ลานบาท (66 ลานหุน) และจัดสรรเพื่อเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 100 ลานบาท    
(20 ลานหุน)  และ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2546 ใหมีมติเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท

ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลว 400     
ลานบาท (400ลานหุน คํ านวณโดยถือเสมือนวามีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) สํ าหรับการเสนอขายหุนตอประชาชน
ทั่วไป 100 ลานบาท (100 ลานหุน) ในครั้งนี้ บริษัทเสนอขายราคาหุนละ 11 บาท โดยบริษัทจะไดรับเงินจากการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ภายหลังหักคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของจํ านวน 1,069 ลานบาท เพื่อนํ าไปใชขยายธุรกิจและ
เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ สัดสวนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป คิดเปนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชํ าระแลวภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปครั้งนี้

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินในการจองซื้อหลักทรัพย)


