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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํ ากัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดย

คุณชุมพล พรประภา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต ในชวงเริ่มตนของการดํ าเนินกิจการ บริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ         
รถจักรยานยนตแกลูกคารายยอย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และไดใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตในป 2525

ในป 2534 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระเปน 70 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับ      
การขยายตัวธุรกิจ

ในป 2538 บริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตมากขึ้น โดยเขาถือหุนใน      
สัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลวของบริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด (“ซี.วี.เอ.”) ซึ่งไดเริ่มกอตั้งในป 
2520 โดยคุณชุมพล พรประภา เพื่อดํ าเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตครอบคลุมทั้งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออก

ในป 2541 บริษัทไดปรับกลยุทธการบริหารงานใหมเพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและลด           
การทํ างานที่ซํ้ าซอนกับ ซี.วี.เอ. บริษัทจึงกํ าหนดนโยบายให ซี.วี.เอ. เนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ในพื้นที่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเปดตลาดและฐานของลูกคา พรอมกันนั้นไดกํ าหนดนโยบายใหบริษัท
เนนธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในป 2543 บริษัทและ ซี.วี.เอ. ไดริเริ่มจัดทํ าโครงการประกันภัยที่ใหความคุมครองสํ าหรับการเชาซื้อ      
รถจักรยานยนตสํ าหรับผูเชาซื้อทุกราย เพื่อลดอัตราความเสียหายจากการถูกโจรกรรม การเกิดอุบัติเหตุ และ     
การเสียชีวิตของผูเชาซื้อ ซึ่งตอมาโครงการประกันภัยดังกลาวไดกลายเปนมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อ      
เชาซื้อรถจักรยานยนต

ในเดือนกันยายน 2545 บริษัทและ ซี.วี.เอ. ไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนผูประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิ   
ผู บริโภค ดานสัญญา: ใชสัญญาที่เปนธรรมตอผูบริโภค จากสํ านักงานคณะกรรมการคุ มครองผู บริโภค            
สํ านักนายกรัฐมนตรี

ในเดือน มีนาคม 2546 บริษัทไดปรับโครงสรางกลุม  โดยเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.00 ของทุนที่ออก
และเรียกชํ าระแลว ในบริษัท ชยภาค จํ ากัด (“ชยภาค”) ซึ่งกอตั้งโดยคุณชุมพล พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจ      
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   เพื่อใหชยภาคเปนบริษัทหลักในการขยายธุรกิจการใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุม

ในเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในชยภาค เปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และเรียกชํ าระแลว และบริษัทไดแปรสภาพจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก
หุนละ 1,000 บาท เปนหุนละ 5 บาท พรอมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดยจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมจํ านวน 330 ลานบาท (66 ลานหุน) และจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 100 ลานบาท 
(20 ลานหุน)  
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ในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดทํ าการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท 
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท (500 ลานหุน) ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 400 ลานบาท 
(400 ลานหุน)

2.2  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท

ณ 31 มีนาคม 2546 กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งไดแกบริษัท 
ซี.วี.เอ.  จํ ากัด และบริษัท ชยภาค จํ ากัด ดํ าเนินธุรกิจหลักโดยใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต 
ปจจุบันกลุมบริษัทเนนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตใหมเปนหลัก โดยสัดสวนรถจักรยานยนตใหมตอ         
รถจักรยานยนตมือสองเทากับ 98 ตอ 2 สํ าหรับรถยนตกลุมบริษัทเนนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองเปนหลัก 
โดยมีสัดสวนรถยนตใหมตอรถยนตมือสองเทากับ 5 ตอ 95 โดยกลุมบริษัทมีรายไดประมาณรอยละ 90 จากการให
เชาซื้อและประมาณรอยละ 10 จากรายไดอื่น ทั้งนี้กลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถ   
จักรยานยนตตอรถยนต คิดเปนประมาณรอยละ 83:17

โครงสรางกลุมบริษัทและการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทสามารถแบงไดดังนี้

โครงสรางกลุมบริษัท

บรษิทั ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
ธุรกิจใหสินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนตและรถยนต

โดยเนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

99.99% 99.00%
บรษิทั ซี.วี.เอ. จํ ากัด

ธุรกิจใหสินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต
ในภาคกลางและภาคตะวันออก

บริษัท ชยภาค จ ํากัด*
ธุรกิจใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

* บริษัทไดเขาถือหุนในชยภาค รอยละ 99.99 เม่ือเดือนมิถุนายน 2546



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนาที่ 9

2.3  โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทในป 2544 2545 และงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
สามารถจํ าแนกไดดังนี้

งบการเงินรวมป
2544*

งบการเงินรวมป
2545**

งบการเงินรวม
ณ 30 มิ.ย. 2546***

 กลุมธุรกิจ/ ดํ าเนินการโดย % การถือหุน
ของบริษัท

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
1. ธุรกิจใหสินเช่ือเชาซ้ือรถจักรยานยนต

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด 99.99

รวมรายได 642.2 84.5 791.4 72.2 514.6 73.2
2. ธุรกิจใหสินเช่ือเชาซ้ือรถยนต

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จํ ากัด 99.00

รวมรายได 17.0 2.2 178.0 16.2 103.3 14.7
3. รายไดอื่น
       รายไดคาธรรมเนียม 45.8 6.0 35.2 3.2 50.3 7.1

รายไดคาติดตามทวงหนี้ - - - - - -
หนี้สูญรับคืน 24.6 3.2 21.2 1.9 7.0 1.0
อื่นๆ 30.6 4.0 70.5 6.4 27.9 4.0

                                    รวมรายไดอื่น 101.0 13.3 126.9 11.6 85.2 12.1
รวมรายได 760.2 100.0 1,096.3 100.0 703.1 100.0

* งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (ซี.วี.เอ.) จัดทํ าโดยผูบริหาร
** งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารของบริษัท
***   งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และชยภาค) สอบทานโดยผูสอบบัญชี ซึ่งไดรวมผลการดํ าเนินงานของชยภาคทั้งหมดใน      

ไตรมาส 1 ป 2546

2.3 เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ
เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจใน 3 ปขางหนา กลุมบริษัทยังคงมุงเนนที่จะใหสินเชื่อรถจักรยานยนตใหม     

เปนหลัก ในสวนการใหสินเชื่อรถยนตกลุมบริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาด การแขงขัน และผลตอบแทนใน
อนาคต ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายยอดการใหสินเชื่อเชาซื้อใหมดวยอัตราการโตเฉลี่ยตอป 
(Compounded Annual Growth Rate) ไมนอยกวารอยละ 15 ภายใน 3 ป โดยคาดวามีอัตราการโตรอยละ 30 
ภายในป 2546 นอกจากนี้กลุมบริษัทอยูระหวางการศึกษาการขยายธุรกิจไปยังการใหบริการสินเชื่อรายยอยดาน
อื่นๆ รวมถึงสินเชื่อสวนบุคคล (Personal Loan) โดยอาศัยฐานขอมูลลูกคาและระบบการปฏิบัติงานที่มีอยู ซึ่ง    
เชื่อวาจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับบริษัท โดยมีระดับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได และอยูในระดับที่
ยอมรับ
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