
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1  ลักษณะบริการ

สินเชื่อเชาซื้อ (Hire Purchase) จัดเปนบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการใหสินเชื่อ ซึ่งไมไดอยู  
ภายใตการกํ ากับดูแลของ ธปท. เชนเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการสินเชื่อ
เชาซื้อประกอบดวยบุคคล 3 ฝาย คือ (1) ลูกคาหรือผูเชาซื้อ  (2) ผูจํ าหนาย และ (3) บริษัทหรือผูใหบริการสินเชื่อ 
เมื่อผูเชาซื้อมีความตองการเชาซื้อทรัพยสินจากผูจํ าหนายก็จะแสดงความจํ านงตอเจาหนาที่สินเชื่อของผูใหบริการ
สินเชื่อ เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเชื่อตอไป

เมื่อผูเชาซื้อตกลงทํ าสัญญา ผูเชาซื้อจะชํ าระเงินดาวน ณ วันทํ าสัญญา และกํ าหนดวิธีการผอนชํ าระตาม
ระยะเวลาที่กํ าหนดไวในสัญญา ผูเชาซื้อสามารถครอบครองและใชทรัพยสินที่ทํ าสัญญาเชาซื้อนั้นไดตลอดระยะ
เวลาของสัญญา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบํ ารุงรักษาทรัพยสินนั้น ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะถูกโอนใหแกผูเชาซื้อ  
ตอเมื่อผูเชาซื้อไดชํ าระคางวดใหแกผูใหบริการสินเชื่อครบถวนตามสัญญาแลว

สํ าหรับการดํ าเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น หากแบงลักษณะของธุรกิจตามประเภท
ทรัพยสินที่ใหเชาซื้อ จะแบงไดดังนี้

1) ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตโดยบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท        
ซี.วี.เอ. จํ ากัด ทั้งนี้ สินเชื่อเชาซื้อเกือบทั้งหมดเปนรถจักรยานยนตใหมทุกยี่หอ สํ าหรับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ   
รถจักรยานยนตมือสองนั้น กลุมบริษัทมีนโยบายใหเชาซื้อเฉพาะรถจักรยานยนตที่ผานการปรับสภาพตามมาตรฐาน
ของศูนยปรับสภาพของกลุมบริษัท ทั้งนี้กลุมบริษัทมีสัดสวนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตมือสอง    
นอยมาก คือ ประมาณรอยละ 2 ของมูลคาสินเชื่อรถจักรยานยนตคงเหลือทั้งหมดของ ณ ส้ินป 2545 และ ณ 31 
มีนาคม 2546

ปจจัยในการกํ าหนดวงเงินในการใหสินเชื่อ เงินดาวน และระยะเวลาในการผอนชํ าระคางวด            
รถจักรยานยนตนั้น จะขึ้นอยูกับฐานะทางการเงินของลูกคา ยี่หอ รุนและราคาของรถจักรยานยนต ตั้งแตเดือน
มกราคม 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2546 อายุของสัญญาสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตที่ไดรับการอนุมัติของ กลุมบริษัท
อยูที่ประมาณ 24 – 30 เดือน และอายุเฉล่ียของสัญญาลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2546 
อยูที่ประมาณ 19 เดือน ทั้งนี้หากจํ าแนกสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตตามยี่หอรถ พบวากลุมบริษัทไดใหบริการ    
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตทุกยี่หอหลัก ซึ่งไดแก ฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮา และคาวาซากิ

สัดสวนยอดลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตคงเหลือของกลุมบริษัทจํ าแนกตามยี่หอของกลุมบริษัท (หนวย : รอยละ)
ลํ าดับ ยี่หอ 2543 2544 2545 2546 (ม.ค.-มี.ค.)

1 ฮอนดา 72.8 71.4 60.4 56.8
2 ซูซูกิ 12.5 14.8 26.2 27.4
3 ยามาฮา 11.8 11.6 11.3 13.9
4 คาวาซากิ 2.9 2.2 1.9 1.7
5 อื่นๆ 0.0 0.0 0.2 0.2

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0

ท่ีมา: บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)และบริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
สวนที่ 2 หนาที่ 10
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ยอดลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตคงเหลือของกลุมบริษัทจํ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา*
2543 2544 2545 31 มีนาคม 2546

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
< 12 เดือน 300 25.4 316 20.7 382 15.2 427 15.8
13-24 เดือน 878 74.6 1,209 79.3 2,135 84.8 2,281 84.2

รวม 1,178 100.0 1,525 100.0 2,517 100.0 2,708 100.0
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีมา:  บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด

2) ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

กลุมบริษัทใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตทั้งรถยนตมือสองและรถยนตใหมโดยบริษัท ฐิติกร จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํ ากัด โดยเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองที่เปนที่นิยมของตลาดเปนหลัก 
ณ 31 มีนาคม 2546 กลุมบริษัทมีสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองคงเหลือตอรถยนตใหมเปนอัตรารอยละ 95:5

สํ าหรับวงเงินในการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการผอนชํ าระคางวดรถยนตนั้น ขึ้นอยูกับฐานะ      
ทางการเงินของผูขอสินเชื่อแตละราย และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ กลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยอื่นๆ     
เพิ่มเติมในการใหบริการสินเชื่อซึ่งไดแก เงินดาวน ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง หลักฐานทะเบียนรถยนต 
สภาพรถ และอายุการใชงานของรถ

หากจํ าแนกการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตตามยี่หอรถพบวา ในป 2545 กลุมบริษัทไดใหบริการสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนต 5 ยี่หอหลัก ไดแก โตโยตา มิตซูบิชิ นิสสัน อีซูซุ และฮอนดา สํ าหรับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ใหมนั้น กลุมบริษัทไดเนนบริการเฉพาะรถยนตยี่หอโตโยตาและนิสสัน และในไตรมาส 1 ป 2546 กลุมบริษัทไดให
บริการเชาซื้อรถยนตญี่ปุนโดยเนนรถยนตยี่หอโตโยตา เนื่องจากเปนรถยนตที่ไดรับความนิยมจากตลาดเปนอยาง
มาก ทั้งนี้อายุเฉล่ียของลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2546 อยูที่ประมาณ 29 เดือน  
โดยระยะเวลาของสัญญาที่อนุมัติใหแกสินเชื่อรถยนตมือสองมีอายุระหวาง 36 - 48 เดือน

สัดสวนยอดลูกหนี้เชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัทจํ าแนกตามยี่หอรถยนต (หนวย : รอยละ)
ลํ าดับ ยี่หอ 2543 2544 2545 2546 (ม.ค.-มี.ค.)

1 โตโยตา 69.7 62.4 55.1 54.2
2 นิสสัน 7.6 8.9 10.3 11.1
3 มิตซูบิชิ 6.9 8.0 9.1 8.9
4 ฮอนดา 4.4 6.4 8.3 8.3
5 อีซูซุ 4.3 5.9 7.6 8.0
6 อื่นๆ 7.1 8.4 9.6 9.5

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา: บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํ ากัด
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ยอดลูกหนี้เชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จํ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา*
2543 2544 2545 ณ. 31 มี.ค. 2546

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
<12 เดือน 327 42.6 97 9.4 109 7.5 131 8.9

13 – 24 เดือน 31 4.0 267 26.0 401 27.5 405 27.6
25 – 36 เดือน 213 27.7 524 51.0 561 38.4 543 37.0
37 – 48 เดือน 197 25.7 140 13.6 389 26.6 388 26.5

รวม 768 100.0 1,028 100.0 1,460 100.0 1,467 100.0
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีมา: บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํ ากัด

หากแบงการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของกลุมบริษัทตามลักษณะการใชงานของรถยนตจะ
สามารถแบงออกเปนสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล และสินเชื่อเชาซื้อรถเพื่อการพาณิชย (ผูเชาซื้อมีวัตถุประสงค
ใชรถยนตในการประกอบธุรกิจการคา ไดแก รถกระบะ และรถตู) โดย ตั้งแตเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนมีนาคม 
2546 กลุมบริษัทมีสัดสวนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลตอสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชย
ประมาณรอยละ 48.6 : 51.4

ลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อรถยนตคงเหลือของกลุมบริษัท จํ าแนกตามประเภทการใชรถยนต*                        (หนวย: ลานบาท)
2543 2544 2545 2546 (ม.ค.-มี.ค.)ประเภทรถ

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ
รถยนตนั่งสวนบุคคล 389 50.7 560 54.5 711 48.7 713 48.6
รถยนตเพื่อการพาณิชย
- รถกระบะ 258 33.6 304 29.6 460 31.5 465 31.7
- รถตู 121 15.7 164 16.0 289 19.8 289 19.7

รวม 768 100.0 1,028 100.0 1,460 100.0 1,467 100.0
* หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีมา: บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ชยภาค จํ ากัด

3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 ลักษณะลูกคา

กลุมลูกคาเปาหมายสํ าหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตของกลุมบริษัท คือ บุคคล
ธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจางประจํ าผูมีรายไดนอยถึงปานกลางที่ใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะ
หรือใชประกอบอาชีพ 

สํ าหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น กลุมลูกคาเปาหมายแบงออกตามลักษณะการใชงาน 
ไดแก รถยนตนั่งสวนบุคคล และ รถเพื่อการพาณิชย  โดยในปที่ผานๆ มารวมถึงไตรมาส 1 ป 2546 กลุมบริษัทมี    
สัดสวนลูกคารถยนตนั่งสวนบุคคลตอรถเพื่อการพาณิชยประมาณ 48.6 : 51.4
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3.2.2 ภาวะการแขงขัน
1) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต

การแขงขันของธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในปจจุบันอยูในรูปของการใหบริการ
สินเชื่อที่รวดเร็วและมีสาขาครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง สํ าหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อ                
รถจักรยานยนตนั้น โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการแขงขันที่สูงกวาตางจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแตป 2544 
เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตอยูที่ระดับรอยละ 2.0 – 2.5 ตอเดือน

ธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตสามารถแบงตามพื้นที่การใหบริการออกเปนเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตตางจังหวัด สํ าหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลนั้นมีผูประกอบการหลายราย โดยกลุมผูประกอบการรายใหญ 4 รายมีสวนแบงการตลาดประมาณ
รอยละ 80 ในป 2545 บริษัทที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด ไดแก บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (TK) รองลงมา คือ          
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด (HW) บริษัท ธนบรรณ จํ ากัด (TNB) และ บริษัท กรุปลีส จํ ากัด (มหาชน) (GL) ตามลํ าดับ  โดย
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) เปนผูนํ าตลาดเชาซื้อรถจักรยานยนตมากวา 20  ป

สํ าหรับธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตตางจังหวัดนั้น ยังไมมีการรวบรวม  
ขอมูลอยางเปนทางการ จึงไมสามารถระบุสวนแบงการตลาดที่ชัดเจนได

สวนแบงตลาดเชาซื้อรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2542-2545
ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545

คัน รอยละ คัน รอยละ คัน รอยละ คัน รอยละ
ฐิติกร   18,438   33.47   23,596     35.43   31,101     37.70     51,089     36.46
ไฮเวย     9,990     18.14   12,399     18.61   17,285     20.95     28,761     20.56
ธนบรรณ     7,063   12.82     8,452     12.69   11,060     13.41     17,198     12.27
กรุปลีส     4,993     9.07     6,795     10.20     7,829        9.49     12,229        8.73
อินเตอรบางจาก     3,496     6.35     4,189        6.29     4,587        5.56        6,662        4.75
GE - - -        5,834        4.16
PSN ลีสซ่ิง     2,382     4.32     2,549        3.83     2,183        2.65        3,523        2.51
GN ลีสซ่ิง     2,210     4.01     3,048        4.58     2,843        3.45        3,045        2.17
สยามวอลลลีสซ่ิง     2,361     4.29     1,570        2.36         939        1.14        1,842        1.31
เอกนครหลวงลีสซ่ิง     1,900     3.45     1,334        2.00     1,765        2.14        1,388        0.99
อิออน  -  -  -           606        0.43
KPN ลีสซ่ิง         247     0.45           49        0.07           44        0.05             45        0.03
อื่นๆ     1,997     3.63     2,627        3.94     2,860        3.46        7,893        5.63
รวม   55,077   100.00   66,608   100.00   82,496   100.00   140,115   100.00
ท่ีมา: สมาคมธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตไทย
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สวนแบงตลาดเชาซื้อรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ป 2545

2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

ในปจจุบันมีผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 3 กลุมหลัก ไดแก (1) บริษัทที่เกิดจากการรวมทุน
ของบริษัทแมของคายรถยนต (2) กลุมสถาบันการเงินและบริษัทซึ่งมีฐานเงินทุนขนาดใหญ และ (3) ผูประกอบการ
สินเชื่อเชาซื้อทั่วไป ซึ่งบริษัทสองกลุมแรกมีความไดเปรียบผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อทั่วไปดวยตนทุนทางการเงิน      
ที่ตํ่ าและฐานเงินทุนขนาดใหญ โดยใชอัตราดอกเบี้ยและเงินดาวนตํ่ าเปนกลยุทธการแขงขันเพื่อใหไดมา                  
ซึ่งยอดจํ าหนายและสวนแบงทางการตลาด นอกจากนี้สถาบันการเงินไดหันมาขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยูในระดับที่สูงประกอบกับมีสภาพคลองที่มีอยู
มากในระบบการเงิน กลุมบริษัทจัดอยูในกลุมผูประกอบการสินเชื่อเชาซื้อทั่วไป โดยมีคูแขงในตลาดรถยนตมือสอง
ไดแก บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ซิตี้ลิสซิ่ง จํ ากัด บริษัท เอเชียเสริมกิจ จํ ากัด และบริษัท แหลมทอง
เศรษฐการ จํ ากัด

นับตั้งแตครึ่งหลังของป 2544 เปนตนมา อัตราดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถยนตใหมของ
บริษัทเงินทุนไดปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 3.25–4.0 ตอปสํ าหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่
รอยละ 3.5–4.5 ตอปสํ าหรับรถเพื่อการพาณิชย โดยอัตราดอกเบี้ยสํ าหรับสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสองจะอยูใน
ชวงรอยละ 5.0 –7.0 ตอป ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทรถยนต อายุรถยนต คุณสมบัติผูเชาซื้อ เชน รายได อาชีพ ภูมิลํ าเนา
ของผูเชาซื้อ และผูคํ้ าประกัน

จากสภาวะการแขงขันทํ าใหอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตลดตํ่ าลงโดยเฉพาะรถยนตใหม     
ทํ าใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัวและขยายสัดสวนไปยังการใหสินเชื่อสํ าหรับรถยนตมือสองที่มีอัตรา      
ดอกเบี้ยที่สูงกวา เพื่อรักษาสวนตางของอัตราดอกเบี้ยไมใหลดตํ่ าลงมาก

ฐิติกร
36.46%

ธนบรรณ
12.27%

ไฮเวย
20.56%

อ่ืนๆ
13.07%

GE
4.16%

กรุปลีส
8.73%

อินเตอรบางจาก
4.75%
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 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ุทธการแขงขัน

บริษัทมีกลยุทธในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดังนี้

การใหบริการลูกคาที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

ุ มบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อคอยใหบริการประจํ าตามสํ านักงานและ/หรือสาขาของผูจํ าหนาย   
ถยนต รวม 250 แหง และ 100 แหงตามลํ าดับ เจาหนาที่ของกลุมบริษัทสามารถแจง             
ื่อเชาซื้อใหกับลูกคาทราบภายใน 3 วันสํ าหรับสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต และภายใน 7 วัน
รถยนต เมื่อลูกคาไดรับการอนุมัติสินเชื่อ กลุมบริษัทยังสามารถชํ าระคาทรัพยสินใหแก              
ยนตและรถยนตที่มีประวัติการคาที่ดีอยางรวดเร็วภายใตขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม

การสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ุ มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไม ว าจะเป นผู จํ าหนายรถจักรยานยนตและรถยนต                      
งธุรกิจ  และมีความเชื่อถือซ่ึงกันและกันมานานกวา 30ป โดยพันธมิตรทางธุรกิจไดสนับสนุน
ลุมบริษัทโดยการแนะนํ าลูกคา และรวมจัดกิจกรรมในการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งสงผลให
ปรียบตอผูประกอบการรายอื่น

การเพิ่มชองทางการชํ าระเงินคางวด

ื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคา กลุมบริษัทไดเพิ่มชองทางการรับชํ าระเงินคางวดนอกเหนือจาก
ธนาคารพาณิชยหรือที่สํ านักงานสาขาของบริษัทและบริษัทยอย หรือเจาหนาที่บริหารหนี้            
ะเงนิคางวดไดที ่Counter Service ซึง่กระจายอยูตามรานคาสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ โดยเริม่ตัง้แต
เปนตนมา

.
4

มี .ค . พ .ค . ก .ค . ก .ย . พ .ย . ม .ค .
2 5 4 5

มี .ค . พ .ค . ก .ค . ก .ย . พ .ย . ม .ค .
2 5 4 6

มี .ค . พ .ค .

รถ เ ก ง
ร ถกร ะบะ
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4. การมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้กระจายอยูเต็มพื้นที่ที่ใหบริการ

กลุมบริษัทมีเจาหนาที่สินเชื่อและเจาหนาที่บริหารหนี้ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในตางจังหวัด 
เพื่อครอบคลุมการใหบริการลูกคาอยางทั่วถึง โดยเจาหนาที่ดังกลาวมีความชํ านาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเปนอยางดี  
ซึ่งจะสงผลใหการบริการ การตรวจสอบขอมูล การเรงรัดหนี้สินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาบุคลากร

กลุมบริษัทไดจัดอบรมและพัฒนาความรูใหแกบุคลากรอยางสมํ่ าเสมอใหทันกับการแขงขัน        
ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของเจาหนาที่ใหมีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุมบริษัทกํ าหนด        
ซึ่งจะสงผลใหสามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุมบริษัท
ในการใหสินเชื่อ  

6. การเปนสมาชิกสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

กลุมบริษัทเปนผูรวมกอตั้งและเปนสมาชิกของสมาคมเชาซื้อรถจักรยานยนต อีกทั้งยังเปนสมาชิก
ของสมาคมเชาซื้อรถยนต สงผลใหกลุมบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนามาตรฐานในการดํ าเนินงาน       
อยางตอเนื่องตลอดเวลา

3.2.4 นโยบายราคา
กลุมบริษัทไมมีนโยบายดานการแขงขันโดยการตัดราคา แตจะกํ าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณา

ตามความเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดํ าเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงรถจักรยานยนตหรือ      
รถยนตที่เชาซื้อ ไดแก ประเภทและยี่หอรถ สภาพและอายุการใชงานของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผูเชาซื้อและ          
ผูคํ้ าประกัน

3.2.5 ชองทางการจํ าหนาย
ในการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อของกลุมบริษัทนั้น ลูกคาจะติดตอเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อได 3 ชองทาง 

ไดแก (1) ติดตอผูจํ าหนายสินคาซึ่งไดแก Dealer หรือ Sub dealer ที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุมบริษัท       
โดยผูจ ําหนายสนิคาจะแนะน ําลูกคาใหแกกลุมบริษทั (2) ตดิตอผานเจาหนาทีสิ่นเชือ่ และ (3) ตดิตอกลุมบริษทัโดยตรง
ผานสํ านักงานใหญหรือสํ านักงานสาขา ทั้งนี้ กลุมบริษัทไดใหบริการผานชองทางแรกประมาณรอยละ 95 โดยไมมี
การพึ่งพิงพันธมิตรรายใดเกินกวารอยละ 5 ของยอดสินเชื่อเชาซื้อที่อนุมัติ

กลุมบริษัทไดยึดนโยบายที่จะประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชนรวมกันทุกฝาย และมุง
รักษาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย จึงเปนที่ม่ันใจไดวากลุมบริษัทจะยังคงสามารถดํ าเนินธุรกิจได
อยางราบรื่นโดยไมมีผลกระทบจากการสูญเสียพันธมิตร

ในป 2544 จนถึง 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีจํ านวนสาขาเพิ่มขึ้นจาก 27 สาขา เปน 32 สาขา 
โดย ณ 31 ธันวาคม 2544 กลุมบริษัทมีจํ านวนสาขาอยู 27 สาขา และมีจํ านวนสาขาเพิ่มขึ้นเปน 30 สาขา และ 32 
สาขา ณ 31 ธันวาคม 2545 และ ณ 30 มิถุนายน 2546ตามลํ าดับ
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สํ าหรับจํ านวนสํ านักงานและสาขาที่เปดบริการ ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัท มีสํ านักงานใหญ
และสํ านักงานสาขารวม 32 แหง แบงเปนสํ านักงานของบริษัท 13 แหง สํ านักงานของ ซี.วี.เอ. 18 แหง และสํ านักงาน
ของชยภาค 1 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
1. ส ํานักงานใหญ

เลขที ่1901 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

2. สํ านักงานสาขากรุงเทพฯ
เลขที ่388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3. ส ํานักงานสาขากรุงเทพฯ
เลขที ่2555 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

4. ส ํานักงานสาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 100/65 หมูที่ 3 ซอยเพชรเกษม 65
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ              
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

5. ส ํานกังานสาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 18/10 หมูที่ 5 ถนนสุขประยูร
ต ําบล  บางตีนเปด อํ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000

6. ส ํานักงานสาขาชลบุรี
เลขที ่15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตํ าบลสุรศักดิ์
อ ําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

7. สํ านักงานสาขาระยอง
เลขที ่204/159 ถนนเลาหพันธ 
ต ําบลทางเกวียน อํ าเภอแกลง
จงัหวัดระยอง 21110

8. ส ํานกังานสาขาจันทบุรี
เลขที ่183/6-7 ถนนศรีรัตน ตํ าบลจันทนิมิต
อ ําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

9. ส ํานกังานสาขาชัยนาท
เลขที่ 215/9 ถนนพรหมประเสริฐ
ต ําบลบานกลวย อํ าเภอเมือง
จงัหวัดชัยนาท 17000

10. ส ํานักงานสาขาปากชอง
เลขที่ 176/31-32 หมูที่ 18 ตํ าบลปากชอง
อ ําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130

11. ส ํานกังานสาขานครราชสีมา
เลขที่ 189 ถนนมิตรภาพ ตํ าบลในเมือง
อ ําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

12. ส ํานักงานสาขากํ าแพงเพชร
เลขที่ 410 ถนนเจริญสุข ตํ าบลในเมือง
อํ าเภอเมืองจังหวัดกํ าแพงเพชร 62000

13. ส ํานกังานสาขาขอนแกน
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ ตํ าบลในเมือง
อ ําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
1. ส ํานักงานใหญ

เลขที ่1901 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

2. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 18/10 หมูที่ 5 ถนนสุขประยูร
ต ําบลบางตีนเปด อ ําเภอเมือง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000

3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมูที่ 4 ตํ าบลเมืองเกา
อ ําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

4. สาขาชลบุรี
เลขที ่5/9 ถนนวชริะปราการ ต ําบลบางปลาสรอย
อ ําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000

5. สาขาพัทยา
เลขที่ 23/10-11 หมูที่ 6 ถนนสุขุมวิท
ต ําบลนาเกลอื อ ําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 20150

6. สาขาศรีราชา
เลขที ่15/27 หมูที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตํ าบลสุรศักดิ์
อ ําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

7. สาขาระยอง
เลขที ่43/5-6 ถนนจันทอุดม ตํ าบลทางเกวียน
อ ําเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

8. สาขาแกลง
เลขที ่204/159 ถนนเลาหพันธ ตํ าบลทางเกวียน
อ ําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

9. สาขาบานฉาง
เลขที่ 138/3 หมูที่ 3 ตํ าบลบานฉาง
อ ําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 21130

10. สาขาจันทบุรี
เลขที ่183/6-7 ถนนศรีรัตน ตํ าบลจันทนิมิต
อ ําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

11. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมูที่5 ถ.ตราด-แหลมงอบ
ต ําบลหนองเสมด็ อ ําเภอเมอืง จงัหวดัตราด 23000

12. สาขาอยุธยา
เลขที่ 153-153/1 หมูที่ 5 ตํ าบลลํ าไทร
อ ําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

13. สาขานครนายก
เลขที่ 149/9 หมูที่ 7 ตํ าบลบานใหญ
อ ําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

14. สาขาอางทอง
เลขที่ 28/10 หมูที่ 1 ตํ าบลปางิ้ว อํ าเภอเมือง
จงัหวัดอางทอง 14000

15. สาขากาญจนบุรี
เลขที ่149/3 ถนนอูทอง ตํ าบลบานเหนือ
อ ําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

16. สาขากบินทรบุรี
เลขที่ 582 หมูที่ 8 ตํ าบลเมืองเกา
อ ําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240

17. สาขาเพชรบรีุ
เลขที ่320 ถนนด ําเนนิเกษม ต ําบลคลองกระแซง
อ ําเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรีุ 76000

18. สาขาหัวหิน
เลขที ่75/16 ถนนชมสินธ ตํ าบลหัวหิน
อ ําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

บริษัท ชยภาค จํ ากัด
1.    ส ํานักงานใหญ เลขที ่2555 ถนนรามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

สํ านักงานใหญและสํ านักงานสาขา จํ านวน 32 แหงขางตน จะประกอบดวยสํ านักงานสาขาของ         
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ซี.วี.เอ จํ ากัด ซึ่งตั้งอยู ณ สถานที่เดียวกันจํ านวน 4 แหง ไดแก สาขา
ฉะเชิงเทรา สาขาชลบุรี สาขาระยะยอง และสาขาจันทบุรี
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3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรม
ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ธุรกิจการใหบริการทางการเงินโดยเฉพาะธุรกิจเชาซื้อมีอัตราการเติบโต      

สูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ผูบริโภคมีกํ าลังการซื้อที่มากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่
ลดตํ่ าลง ทํ าใหการบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่เพิ่มขึ้นจาก 751.3 พันลานบาท เปน 765.9 พันลานบาท และ 805.9 พันลานบาท ในป 2543 ป 2544 และ      
ป 2545 ตามลํ าดับ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการจํ าหนายรถยนตและรถจักรยานยนต
ที่มีสาเหตุมาจากการสงเสริมการขายและสภาพคลองทางการเงินที่เอื้ออํ านวย ประกอบกับการลดลงของราคารถ    
จักรยานยนต

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมทั่วประเทศ

ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตจะแปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนตและรถยนตซึ่งขึ้นอยูกับ
ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ ในป 2545 เปนตนมาเศรษฐกิจของประเทศไดแสดงสัญญาณฟนตัวขึ้น ทํ าให            
ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นจาก 796,283 คันในป 2543 เปน 1,316,432 คัน ในป 2545 หรือ   
คิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth Rate) รอยละ 28.6 ขณะเดียวกันยอดจํ าหนาย      
รถยนตเพิ่มขึ้นจาก 262,249 คันในป 2543 เปน 409,403 คันในป 2545 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป      
รอยละ 24.9 และหากพิจารณายอดจํ าหนายรถจักรยานยนต และรถยนตสํ าหรับไตรมาส 1 ของป 2546 จะเห็นไดวา     
รถจักรยานยนตมียอดจํ าหนาย 449,030 คัน รถยนตมียอดจํ าหนาย 119,191คัน ซึ่งสูงกวายอดจํ าหนายสํ าหรับ        
ชวงเวลาเดียวกันของป 2545 ซึ่งมียอดเทากับ 286,969 คัน และ 83,658 คัน ถึง รอยละ 56.5 และ รอยละ 42.5     
ตามลํ าดับ กลุมผูผลิตรถจักรยานยนตและรถยนตรายใหญคาดวาในป 2546 ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตและ      
รถยนตทั่วประเทศไมนาตํ่ ากวา 1,700,000 – 1,800,000 คัน และ 450,000 –500,000 คัน ตามลํ าดับ

ปริมาณการจํ าหนายยานยนตโดยรวมทั่วประเทศ
(หนวย: คัน)

ประเภทรถ 2541 2542 2543 2544 2545 ม.ค.-มี.ค.45 ม.ค.-มี.ค.46*
รถยนตนั่ง 46,399 66,864 83,125 104,559 126,330 24,446 44,010
รถยนตเชิงพาณิชย 97,844 151,508 179,124 192,577 283,073 59,212 75,181
รวมรถยนต 144,243 218,372 262,249 297,136 409,403 83,658 119,191
% เปล่ียนแปลง -60.3 51.4 20.1 13.3 37.8 42.5**
รถจักรยานยนต 490,829 593,752 796,283 926,860 1,316,432 286,969 449,030
% เปล่ียนแปลง -47.1 21.0 34.1 16.4 42.0 56.5**
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: * ประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย
                 ** คํ านวณเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2545
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แนวโนมการเติบโตสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตโดยรวมทั่วประเทศ

แนวโนมสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อในที่นี้พิจารณาจากสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่อนุมัติโดยบริษัทเงินทุน โดยเห็นวา
มีอัตราการเติบโตตลอดมานับแตป 2543 จนถึงป 2545 โดยยอดเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือ ณ ส้ินป 2543 เทากับ 
23,873 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 45,922 ลานบาท ณ ส้ินป 2544 และ 79,328 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 และหาก
พิจารณายอดเงินใหกูยืมและลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2546 มียอดสูงขึ้นเปน 91,661 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจาก
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวชัดเจนขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับตํ่ าสงผลใหสินเชื่อ
เพื่อการเชาซื้อในป 2546 ยังมีแนวโนมการขยายตัวในระดับสูงอยางตอเนื่อง

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ของบริษัทเงินทุน แยกตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 - 2545 และ ณ วันที่
31 มีนาคม 2546
(หนวย: ลานบาท) 2543 2544 2545 31 มี.ค. 2546
การเกษตร,ประมง,ปาไม,เหมืองแร 1,677.8 1,194.8 1,166.5 744.3
การอุตสาหกรรม 24,342.3 23,345.2 17,880.0 18,782.5
การคาสง คาปลีก 8,589.0 6,631.7 5,550.6 6,045.1
การนํ าเขา 2,128.5 3,430.2 1,309.4 1,410.0
การสงออก 1,955.7 1,094.1 1,341.4 671.0
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 13,392.0 25,142.2 22,071.8 22,199.1
การกอสราง 2,558.5 1,957.7 2,114.1 1,827.5
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 28,623.7 24,630.5 22,271.3 21,901.2
การสาธารณูปโภคและบริการ 20,429.4 20,874.3 12,286.2 12,378.9
การบริโภคสวนบุคคล

• เพื่อที่อยูอาศัย 10,866.7 9,675.1 6,562.3 6,577.5
• เพ่ือเชาซื้อรถยนต 23,873.1 45,922.0 79,327.9 91,660.8
• อื่นๆ 6,885.6 4,845.4 5,599.8 6,245.7

ธุรกิจการเชาซื้อ 1,872.8 909.1 455.1 485.6
รวมเงินใหกูยืมและลูกหนี้ 147,215.2 169,652.3 177,936.4 190,929.2
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย

ภาวะตลาดรถจักรยานยนตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สํ าหรับภาวะตลาดรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุมบริษัทเปนผูนํ าทางการตลาด   
ในเขตพื้นที่ดังกลาว เมื่อพิจารณาพบวานับแตป 2541 เปนตนมายอดจํ าหนายรถจักรยานยนตสูงขึ้นโดยตลอดจาก 
70,365* คัน ในป 2541 เปน 213,557* คันในป 2545 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual 
Growth Rate) ประมาณรอยละ 32 ทั้งนี้ จากอัตราดังกลาว กลุมบริษัทคาดการณวาในป 2546 ยอดจํ าหนาย         
รถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนาจะเพิ่มขึ้นในอัตราไมนอยกวารอยละ 30

                                                          
* ที่มา: สมาคมธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนตแหงประเทศไทย
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แนวโนมการเติบโตของสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จากยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะเปนการซื้อโดยสินเชื่อเชาซื้อประมาณ
รอยละ 61 – 65 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป (Compounded Annual Growth Rate) ตั้งแตป 2541 ถึงป 2545
ประมาณรอยละ 32 จากอัตราดังกลาวกลุมบริษัทคาดวาในป 2546 สัดสวนการซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลดวยสินเชื่อเชาซื้อนาจะสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของตลาด
รถจักรยานยนต

สัดสวนเปรียบเทียบยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ
และในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซื้อดวยสินเช่ือเชาซ้ือ
และเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต รวบรวมโดยกลุมบริษัท

ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนต และสัดสวนเปรียบเทียบระหวางการซื้อดวยสินเชื่อเชาซื้อและเงินสดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

(หนวย: คัน)
2541 2542 2543 2544 2545

ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศ  526,806  603,966  783,716  907,160  1,328,194
ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล    70,365  87,700  108,109  134,216     213,557

รอยละยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล     13.36     14.53     13.79     14.79       16.08
ปริมาณการซื้อดวยสินเช่ือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล    45,326    55,077    66,608    82,496     140,115

รอยละการซื้อดวยสินเช่ือ     64.42     62.76     61.61     61.46       65.61
ปริมาณการซื้อดวยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล    25,039    32,623    41,501    51,720       73,442

รอยละการซื้อดวยเงินสด     35.58     37.24     38.39     38.53       34.39

ที่มา : ขอมูลจากสมาคมธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต รวบรวมโดยกลุมบริษัท
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ยอดจาํหนายรถจักรยานยนตในตางจังหวัด

คัน คัน
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3.3 การจัดหาบริการ
3.3.1 แหลงที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
1. เงินที่ไดรับจากการชํ าระคางวด เปนแหลงเงินทุนที่สํ าคัญของกลุมบริษัทโดยกลุมบริษัทจะนํ าเงินที่

ไดรับจากการชํ าระคางวดของลูกคาในสวนที่เหลือจากการหักคาใชจายตางๆ ไปเปนเงินทุนในการใหสินเชื่อกับลูกคา
2. เงินกู ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกู ยืมหมุนเวียน 

(Revolving Loan) จากธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและตางประเทศ (รายละเอียดแหลงที่มาของเงินทุนปรากฏ
ตามหัวขอ 12.3.1 สภาพคลอง)

3. สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว และกํ าไรสะสม

สํ าหรับนโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต กลุมบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหลงเงินทุนให  
สอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงิน โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการชํ าระคืนและอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุน

3.3.2 การใหกูยืม

1) นโยบายการใหกูยืม

กลุมบริษัทใหความสํ าคัญตอความสามารถในการชํ าระคืนหนี้ของลูกคา โดยไดกํ าหนดคุณสมบัติ
เบื้องตนของผูขอสินเชื่อวาตองมีรายไดที่เพียงพอตอการชํ าระคางวด มีอาชีพการงานที่ม่ันคงและที่อยูอาศัยเปน     
หลักแหลงอยูในพื้นที่ที่ใหบริการได โดยลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายยอยทั่วไปซึ่งมีรายได
เพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของกลุมบริษัท

2) ธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

1. ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบ้ืองตน

หลังจากที่ผูขอสินเชื่อไดแสดงความประสงคในการเชาซื้อตอเจาหนาที่สินเชื่อ เจาหนาที่สินเชื่อจะ
พิจารณาความเหมาะสมของผูขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ หลักแหลงที่อยูอาศัย และ
คุณสมบัติของผูคํ้ าประกันในกรณีของรถยนตซึ่งเกือบทั้งหมดจะเปนรถยนตมือสองจะทํ าการประเมินสภาพและราคา
รถยนตตามคูมือการประเมินราคารถยนต (Blue Book) สํ าหรับรถจักรยานยนตซึ่งทั้งหมดเปนรถใหม กลุมบริษัทจะ
เปนผูกํ าหนดเงื่อนไขการรับเชาซื้อ ตอจากนั้น เจาหนาที่สินเชื่อจะตกลงเงื่อนไขการใหสินเชื่อเชาซื้อ ไดแก ยอดจัด
หรือเงินดาวน คางวด คาทะเบียนและ พ.ร.บ. และคาประกันภัยกอนลงนามทํ าสัญญาเชาซื้อเจาหนาที่สินเชื่อจะแจง
รายละเอียดผูขอสินเชื่อเบื้องตนไปยังสํ านักงานเพื่อใหผูจัดการฝายสินเชื่อดํ าเนินการตรวจสอบประวัติของผูขอ      
สินเชื่อจากระบบฐานขอมูลของกลุมบริษัทวาบุคคลดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อตองหาม (Black List) ของทางกลุม
บริษัทหรือไม รวมถึงตรวจสอบภาระผูกพันอื่นที่อยูระหวางการพิจารณา หรืออยูระหวางการผอนชํ าระกับกลุมบริษัท 
(ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกลาวเปนรายชื่อที่กลุมบริษัทจัดทํ าขึ้นเอง โดยรวบรวมประวัติการชํ าระเงินคางวดของผูที่เคยขอ
สินเชื่อเชาซื้อจากกลุมบริษัท รายชื่อตองหาม คือ รายชื่อลูกคาที่มีปญหาในการชํ าระเงินในอดีต)
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2. ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

กลุมบริษัทจะดํ าเนินการตรวจสอบประวัติผูขอสินเชื่อ หากผูขอสินเชื่อมีประวัติดี หรือไมมี
รายชื่ออยูใน Black List ของฐานขอมูลกลุมบริษัท เจาหนาที่สินเชื่อจะใหผูขอสินเชื่อกรอกขอมูลในคํ าขอสินเชื่อ
พรอมยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบดวย สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน สํ าเนาทะเบียนบาน สํ าเนา
ใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผูคํ้ าประกัน โดยผูขอสินเชื่อจํ าเปนตองแสดงเอกสารตัวจริงแกเจาหนาที่สินเชื่อ และ
ตกลงรายละเอียดการเชาซื้อ ทั้งนี้เจาหนาที่สินเชื่อจะจัดทํ า Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกคาและ ผูคํ้ า
ประกันกอนสงขอมูลและเอกสารทุกฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อดํ าเนินการตรวจสอบความครบถวนและ         
ความถูกตองของขอมูลและบันทึกขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลลูกคาของกลุมบริษัท  กอนพิจารณา สินเชื่อในขั้นตอไป
อยางไรก็ตามหากลูกคามีรายชื่ออยูใน Black List หรือไมผานมาตรฐาน Credit Scoring กลุมบริษัทจะปฏิเสธการให
สินเชื่อและแจงผลใหแกเจาหนาที่สินเชื่อเพื่อแจงตอไปยังลูกคา

3. ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ

ภายหลังเจาหนาที่ตรวจสอบไดตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล หากขอมูล
และหลักฐานดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑการอนุมัติสินเชื่อของกลุมบริษัท ฝายสินเชื่อจะดํ าเนินการอนุมัติคํ าขอ
สินเชื่อเชาซื้อดังกลาวและแจงผลใหลูกคาทราบ โดยทั่วไปกลุมบริษัทจะใชเวลาพิจารณาและอนุมัติการใหสินเชื่อ  
เชาซื้อรถจักรยานยนตไดภายใน 3 วัน สํ าหรับรถยนต กลุมบริษัทจะใชเวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเชาซื้อ     
รถยนตภายใน 7 วันและกํ าหนดผูมีอํ านาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

           (หนวย: บาท)
รถยนตเกา (มือสอง) รถยนตใหม

เงินดาวน
< รอยละ 35

เงินดาวน
> = รอยละ 35

เงินดาวน
< รอยละ 35

เงินดาวน
> = รอยละ 35

ผูมีอํ านาจอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อ

200,000 250,000 500,000 650,000 ผูจัดการฝายสินเชื่อ
< 400,000 < 550,000 < 700,000 < 1,000,000 ผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานสนิเชือ่
< 700,000 < 850,000 < 1,200,000 < 1,500,000 รองกรรมการผูจัดการสายงานสินเชื่อ

< 1,000,000 < 1,200,000 < 2,000,000 < 2,500,000 กรรมการผูจัดการ
< 1,500,000 < 2,500,000 < 3,000,000 < 5,000,000 คณะกรรมการบริษัท

4. ขัน้ตอนการดํ าเนินงานภายหลังผานอนุมัติสินเชื่อ

หลังจากคํ าขอสินเชื่อไดรับการอนุมัติเรียบรอย ผูจํ าหนายจะเปนผูดํ าเนินการโอนกรรมสิทธ
ทรัพยสินใหแกกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะจัดใหมีการประกันภัยทรัพยสินทันทีที่ลูกคาไดรับทรัพยสินไปจาก          
ผูจํ าหนาย โดยกลุมบริษัทเปนผูรับผลประโยชน ทั้งนี้ขอมูลและหลักฐานของลูกคาจะอยูในฐานขอมูลของกลุมบริษัท 
ซึ่งฝายอํ านวยการจะติดตามดูแลลูกคาตอไป
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• การใหบริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเชาซื้อ

นอกเหนือจากการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมบริษัทยังใหบริการการทํ าประกันภัย บริการตออายุกรมธรรม 
และการดูแลบริการลูกคาในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผอนชํ าระกับกลุมบริษัท โดยฝาย
อํ านวยการจะมีเจาหนาที่คอยดูแลอํ านวยความสะดวกในบริการดังกลาว

• การจัดเก็บหนี้

ฝายอํ านวยการจะรับผิดชอบดูแลลูกคาในสวนของการรับชํ าระคางวดตามอายุสัญญาเชาซื้อ โดยสงเอกสาร  
ใบแจงการชํ าระเงิน (Statement) ใหแกลูกคาทุกเดือน ทั้งนี้ ลูกคาสามารถผอนชํ าระคางวดไดหลายวิธี เชน     
การชํ าระคางวดโดยเงินสดผานธนาคาร ชํ าระโดยเช็คลงวันที่ลวงหนา หรือธนาณัติ หรือชํ าระคางวดผาน      
เจาหนาที่บริหารหนี้ของกลุมบริษัทซึ่งไปรับคางวด หรือชํ าระคางวดผานสํ านักงานใหญและสํ านักงานสาขา        
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดเพิ่มชองทางการชํ าระคางวดผาน Counter Service (รานสะดวกซื้อ) ทั่วไปเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกใหแกลูกคา โดยปกติกลุมบริษัทจะดํ าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกลูกคาหลังการชํ าระ
คางวดครบถวนตามสัญญาเชาซื้อ

• การบริหารหนี้และการยึดทรัพยสิน

ฝายอํ านวยการจะเปนผูติดตามดูแลการชํ าระเงินคางวดของลูกคา โดยการชํ าระคางวดจะเปนตามรายละเอียด
เรื่อง “การจัดเก็บหนี้” ที่ไดกลาวขางตน หากเกิดการคางชํ าระคางวด กลุมบริษัทจะมีมาตรการควบคุมสินเชื่อ
ดังนี้

1. หลังจากการผานการอนุมัติสินเชื่อ เจาหนาที่บริหารหนี้จะดํ าเนินการสอบทานที่อยูและการติดตอลูกคา 
เชน ที่พักอาศัย ที่ทํ างาน และเบอรโทรศัพท

2. ในกรณีที่ลูกคาคางชํ าระไมเกิน 3 งวด ฝายอํ านวยการจะติดตอเพื่อแจงเตือนการชํ าระคางวดและ      
ตรวจสอบการใหบริการของทางกลุมบริษัทแกลูกคาผานทางโทรศัพท

3. ในกรณีที่ลูกคาคางชํ าระมากกวา 3 งวด แตนอยกวา 6 งวด ฝายอํ านวยการจะสงเจาหนาที่บริหารหนี้เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบทรัพยสิน กรณีที่ลูกคาไมสามารถชํ าระคางวดหรือสงมอบทรัพยสินได กลุมบริษัทจะ
ดํ าเนินการสงจดหมายบอกเลิกสัญญาตามที่กฎหมายกํ าหนดไปยังลูกคา

4. เจาหนาที่บริหารหนี้พิเศษจะดํ าเนินการยึดทรัพยสินจากลูกคาและ/หรือดํ าเนินคดีทันที กรณีที่สามารถยึด
ทรัพยสินมาได เจาหนาที่สินคาคงคลังจะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพ
ทรัพยสินนั้นๆ เพื่อดํ าเนินการจํ าหนาย ในกรณีที่จํ าหนายทรัพยสินที่ยึดมาไดแตไดเงินมาไมเพียงพอที่จะ
ชํ าระหนี้คงเหลือ กลุมบริษัทจะดํ าเนินการดานกฎหมายกับลูกคาและผูคํ้ าประกันตอไป

ในการดํ าเนินการควบคุมสินเชื่อในขั้นตอนดังกลาว หากเปนกรณีที่มีความเสียหายที่ชัดเจนและ
เปนเรื่องเรงดวน กลุมบริษัทอาจจะดํ าเนินการหลายๆ มาตรการพรอมกัน ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีที่       
เมื่อผิดนัดชํ าระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเปนไปตามที่สํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กํ าหนด 
หรือเทากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) บวกดวยรอยละ 10 ตอป



บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนาที่ 24

การพิจารณา
สินเช่ือเบ้ืองตน

การอนุมัติสินเช่ือ

ข้ันตอนหลังอนุมัติสินเช่ือ
(จัดเก็บหนี้+ควบคุมสินเช่ือ)

ลกูคาติดตอขอสินเชื่อ

รถยนต
(ประเมินสภาพรถและราคา)

เจาหนาที่สินเชื่อขอประวัติลูกคา
(ลกูคากรอกใบขอเชาซื้อ + เอกสารประกอบการพิจารณา)

ประวัติไมดี
(Black List)

เจาหนาที่ตรวจสอบฝายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษตรวจสอบประเมินฐานะ

ลูกคา ความถูกตองของขอมูล
(ทีอ่ยู/ที่ทํ างาน/อาชีพ)

เจาหนาที่จัดเก็บขอมูลฝายสินเชื่อ
จดัเกบ็ขอมูลผูขอสินเชื่อเขาฐาน

ขอมูลบริษัท

เจาหนาที่จัดเก็บหนี้
ฝายอํ านวยการจัดเก็บหนี้

คางคางวด 0-3 เดือน
โทรศพัทเตือนลูกคา

สงใบแจงการชํ าระเงินทุกเดือน

เจาหนาที่สินคาคงคลัง
ฝายปฏิบัติการ ปรับสภาพรถ
และจดัจํ าหนายทรัพยสินที่ยึด

มูลคาทรัพยสิน < หนี้
เจาหนาที่บังคับหนี้พิเศษ

ใหผูเชาซื้อและผูคํ้ าประกันรับผิดชอบสวนที่ขาดทุน

มูลคาทรัพยสิน > หนี้
เจาหนาที่บังคับหนี้พิเศษฝายปฏิบัติการ

คนืสวนกํ าไรใหผูขอสินเชื่อ

ไมยอมรับ ยอมรับ

ปฏิเสธการ
ใหสินเชื่อ

ไมมีประวัติ ประวัติดี

เจาหนาที่สินเชื่อ
ตรวจสอบประวัติและเอกสารเบื้องตน

ไมผาน ผาน

คางคางวด 4-6 เดือน
เจาหนาที่บริหารหนี้

ออกตรวจสอบเรงรัดหนี้เบ้ืองตน
และรับคืนทรัพยสิน คางคางวด > 6 เดือน

เจาหนาที่บริหารหนี้พิเศษดํ าเนินการ
ยดึรถและดํ าเนินคดี ตัดหนี้สูญ

การตรวจสอบ
ขอมูลและเอกสารประกอบ
การพิจารณาสินเช่ือ

รถจักรยานยนต
(ระบุสินคาที่ตองการจะซื้อ)

ตกลงเงือ่นไขและแจงรายละเอียดการใหสินเชื่อกับลูกคา
(เงนิดาวน/ระยะเวลา/คางวด/คาประกันภัย/อื่นๆ)

จดัทํ า Credit Scoring เพื่อพิจารณา
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใหเชาซื้อ

ผูจดัการฝายสินเชื่อพิจารณา
ขอมูลและรายละเอียดลูกคา

เพือ่อนุมัติสินเชื่อ

อนมัุติสินเชื่อ

เจาหนาที่บริหารหนี้พิเศษ
ฝายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ

บันทึกขอมูลเบ้ืองตน
เพือ่ใชในการติดตาม

การขอเชาซื้อ

บอกเลิกสัญญา
สงเรื่อง

ไมผาน

ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อของ
กลุมบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
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