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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ไดแก

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2545 และ         
ณ 31 มีนาคม 2546

 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธนัวาคม 2545 31 มีนาคม2546
ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ

ที่ดิน เจาของ 7.8 7.8 ไมติดภาระผูกพัน/ใหผู
อื่นเชาทั้งหมด

อาคาร เจาของ 9.7 9.5 ไมติดภาระผูกพัน/ใหผู
อื่นเชาทั้งหมด

ยานพาหนะ เจาของ 14.3 16.1 -
ระบบคอมพิวเตอร เจาของ 18.0 16.5 -
เครื่องใชสํ านักงานตกแตง เจาของ 3.0 4.1 -
ระบบสาธารณูปโภค เจาของ 0.5 0.5 -
คาบูรณะที่ทํ าการ เจาของ 0 1.4 -
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 0.1 0.1 -
สิทธิการเชา
สํ านักงานสาขานครราชสีมา
เลขที่  1 8 9  ถนนมิตรภาพ   
ตํ  าบลในเมือง  อํ  าเภอเมือง  
นครราชสีมา 30000

ท ําสัญญาเชา 5 ป
1 ต.ค. 2545– 1 พ.ย.
2550
คาเชา 1,000 บาท/เดือน

0.4 0.8 ท ําสัญญาเชาอีก 1 หอง
โดยชํ  าระค าสิทธิการ
เชาจ ํานวน 0.42 ลาน
บาท ระยะเวลาเชา 5 ป
ต้ังแต มี.ค. 2546 ถึง  
มี.ค. 2551

สินทรัพยที่ไมไดใช
ในการดํ าเนินงาน

เจาของ 5.7 5.7 ที่ดิน 3.2 ลานบาทที่
จั งหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาคาร 2.5 ลานบาทที่
จังหวัดปทุมธานี
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 บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด

มูลคาตามบัญชี  (ลานบาท)
ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 31 ธนัวาคม 2545 31 มีนาคม 2546
ภาระผูกพัน /
หมายเหตุ

ที่ดิน เจาของ 4.8 1) 4.8 1) -
อาคาร เจาของ 4.7 2) 4.6 2) -
ยานพาหนะ เจาของ 1.5 1.3 -
ระบบคอมพิวเตอร เจาของ 15.0 13.8 -
เครื่องใชสํ านักงานตกแตง เจาของ 1.2 1.6 -
สวนปรับปรุงอาคาร เจาของ 0.5 0.5 -
คาบูรณะที่ทํ าการ เจาของ 0.1 0.4 -
สิทธิการเชา
ส ํานักงานสาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนศรีรัตน 
ตํ าบลจันทนิมิต อํ าเภอเมือง 
จันทบุรี 22000

0.01 0.34 ทํ าสัญญาเชาเพิ่มอกี 1  หอง 
โดยมีคาสิทธิการเชาจํ านวน 
0.35 ลานบาท ระยะเวลาเชา 
5 ป ต้ังแต มี.ค. 2546 ถึง  
ก.พ. 2551

ส ํานักงานสาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม 
ตํ าบลทางเกวียน อํ าเภอเมือง 
ระยอง 21000

0.88 0.85 ทํ าสัญญาเชา 10 ป ในอัตรา
คาเชาเทากับ 4,000 บาท/
เดือน ต้ังแต พ.ค. 2543 ถึง  
พ.ค. 2553

ส ํานักงานสาขากาญจนบุรี
เลขที ่ 149/3 ถนนอูทอง ตํ าบล
บ  า น เ หนื อ  อํ  า เภอ เมื อ ง    
กาญจนบุรี 71000

0.43 0.42 ทํ าสัญญาเชา 10 ป ในอัตรา
คาเชาเทากับ 500 บาท/
เดือน ต้ังแต ม.ค. 2545 ถึง 
พ.ค. 2555

สินทรัพยที่ไมไดใช
ในการดํ าเนินงาน

เจาของ 29.8 29.8 ที่ดิน 21.7 ลานบาทที่จังหวัด
เชียงราย จังหวัดลํ าปาง และ
จังหวัดเชียงใหม
อาคาร  8 .1 ล านบาทที่
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
ลํ าปาง

1) ที่ดิน
 ใชเปนสถานที่ประกอบการสํ านักงานสาขาระยอง
ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี

2) อาคาร
 ใชเปนสถานที่ประกอบการสํ านักงานสาขาระยอง
ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี

 บริษัท ชยภาค จํ ากัด
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท)ประเภท/ ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธนัวาคม 2545 31 มีนาคม 2546
ภาระผูกพัน

เครื่องใชสํ านักงานตกแตง เจาของ 0.20 0.20 -
ยานพาหนะ เจาของ 0.20 0.20 -
ระบบสาธารณูปโภค เจาของ 0.01 0.01 -
ระบบคอมพิวเตอร เจาของ 16.10 15.10 -
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5.2 ลูกหนี้เชาซื้อ และลูกหนี้การคา

5.2.1 ลูกหนี้เชาซื้อของกลุมบริษัทแบงแยกตามประเภทสินทรัพย
31 ธนัวาคม 2545* 31 มีนาคม 2546

ประเภทสินทรัพย
จํ านวนราย ลานบาท จํ านวนราย ลานบาท

รถจักรยานยนต 96,620 3,747.0 106,738 3,993.6
หักดอกผลเชาซื้อรอตัด (996.5) (1,037.0)
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด (233.6) (248.1)
หกัคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (190.0) (231.0)

สุทธิ 2,326.9 2,477.5
รถยนต 8,885 1,866.7 9,221 1,861.9

หักดอกผลเชาซื้อรอตัด (294.2) (281.1)
หักภาษีมูลคาเพิ่มรอตัด (113.5) (113.5)
หกัคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (154.1) (142.9)

สุทธิ 1,304.9 1,324.4
รวม 105,505 3,631.8 115,959 3,801.9

* งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท

5.1.2 ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัทแบงแยกตามระยะเวลาคางชํ าระ
 31 ธนัวาคม 2545* 31 มีนาคม 2546

ระยะเวลาคางชํ าระ
จํ านวนราย ลานบาท** จํ านวนราย ลานบาท**

นอยกวาเทากับ 1 ป 846 20.8 751 18.6
มากกวา 1 ป 310 4.8 312 4.8

รวม 1,156 25.6 1,063 23.4
ลูกหนี้การคา หมายถึง ลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตท่ีบริษัทยืดมา
 * งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
** ยอดลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

5.1.3 สัดสวนลูกหนี้เชาซื้อคงคางแกกลุมลูกคาสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันส้ินงวด

ป 2545* 31 มีนาคม 2546
สนิเชื่อเชาซื้อ - ไมมี - - ไมมี -

* งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค)

5.1.4 กลุมลูกคาที่มีสัดสวนเงินใหกูยืมคงคาง มากกวารอยละ 10 ณ วันส้ินงวด

-  ไมมี -

5.1.5 นโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในป 2545 กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติมา ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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 รถจักรยานยนต

กอนป 2545 กลุมบริษัทไดใชนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้เชาซื้อกอนหัก
ดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มที่คางชํ าระคางวดเกิน 3 งวด โดยอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะ
เทากับรอยละ 100 ของยอดลูกหนี้เชาซื้อกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดที่คางชํ าระคางวดเกิน 3 งวด

ตั้งแตป 2545 เปนตนมา เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ และสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของ ธปท. กลุมบริษัทไดเปล่ียนการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาเปนจากยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผล
เชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยูกับจํ านวนงวดที่คางชํ าระ ดังนี้

รายละเอียดการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับรถจักรยานยนตปจจุบัน
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ลูกหนี้ที่ไมคางชํ าระ (< 1 เดือน)
1 < คางชํ าระ < 3 เดือน
3 < คางชํ าระ < 6 เดือน
ลูกหนี้คางชํ าระ > 6 เดือน

1.0
20.0
50.0

100.0
*ยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต (หนวย: ลานบาท)
31 ธนัวาคม 2545** 31 มีนาคม 2546

ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือ
สุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือ

สุทธิ* คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ที่ไมคางชํ าระ (< 1 เดือน) 2,086.8 20.9 2,193.6 21.9
1 < คางชํ าระ < 3 เดือน 276.9 55.4 316.5 63.3
3 < คางชํ าระ < 6 เดือน 78.7 39.3 104.9 52.5
ลูกหนี้คางชํ าระ > 6 เดือน 74.5 74.5 93.3 93.3

รวม 2,516.9 190.1 2,708.3 231.0
* คํ านวณจากยอดหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม
** งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท

 รถยนต

กอนป 2545 กลุมบริษัทไดใชนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้เชาซื้อกอนหัก
ดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มที่คางชํ าระคางวดเกิน 3 งวด โดยอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
ขึ้นกับคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อคางชํ าระ

ในป 2545 กลุมบริษัทมีนโยบายในการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคํ านวณจากรอยละของ         
ยอดลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มสํ าหรับบริษัท ชยภาค จํ ากัด และ
คํ านวณจากรอยละของยอดลูกหนี้เช าซื้อที่คางชํ าระหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่มสํ าหรับ                
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ดังนี้
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ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ* อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)
ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ 60 – 90 วัน 10.0
ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ > 90 วัน 30.0
* ยอดลูกหนี้เชาซื้อกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม

ตั้งแตป 2546 เปนตนมาเพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของ ธปท. กลุมบริษัทไดเปล่ียนแปลงการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาเปนจากยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิหลังหัก
ดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม โดยอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นอยูกับจํ านวนงวดที่คางชํ าระ 
ดังนี้

รายละเอียดการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับรถยนต
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ* อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ลูกหนี้ที่ไมคางชํ าระ (< 1 เดือน)
1 < คางชํ าระ <  3 เดือน
3 < คางชํ าระ <  6 เดือน
6 < คางชํ าระ < 12 เดือน
ลูกหนี้คางชํ าระ > 12เดือน

0.5
2.0

20.0
50.0

100.0
*ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซ้ือรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต (หนวย: ลานบาท)
ป 2545* 31 มีนาคม 2546

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ** ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือสุทธิ*** คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลกูหนีท้ีไ่มคางช ําระ (< 1 เดือน) 1.1 1,085.9 5.4
1< คางชํ าระ < 3 เดือน 17.9    197.7 4.0
3 < คางชํ าระ < 6 เดือน 17.2     52.9 10.6
6 < คางชํ าระ < 12เดือน 4.5    15.7 7.8
ลูกหนี้คางชํ าระ >12เดือน 112.5 115.1 115.1

รวม 153.2 1,467.3 142.9
* งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
**  คํ านวณจากยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) และคํ านวณจากยอด

ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีบริษัท ชยภาค จํ ากัด
*** ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ หลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัด และภาษีมูลคาเพิ่ม

สํ าหรับการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา กลุมบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ตั้ง ดังนี้

รายละเอียดการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสํ าหรับลูกหนี้การคา
ยอดลูกหนี้การคา อัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ลูกหนี้ที่ไมคางชํ าระ (< 1 ป)
ลูกหนี้คางชํ าระ > 1 ป

0
100
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคา (หนวย: ลานบาท)
ป 2545 31 มีนาคม 2546

ยอดลูกหนี้การคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ที่ไมคางชํ าระ (< 1 ป)
ลูกหนี้คางชํ าระ > 1 ป

0
4.8

0
4.8

รวม 4.8 4.8

5.1.6 นโยบายการรับรูรายไดและนโยบายการระงับการรับรูรายได

กลุมบริษัทมีนโยบายการรับรูรายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อตามจํ านวนงวดการผอนชํ าระ โดยใชวิธี      
ผลรวมจํ านวนตัวเลข (Sum of the Digits) การบันทึกรายไดจากการผอนชํ าระแตละงวดใชตามเกณฑคงคาง

กลุมบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรูรายไดสํ าหรับสวนที่เกิดจากลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อที่มียอดคางชํ าระ   
เกินกวา 3 งวดติดตอกันทั้งรถจักรยานยนตและรถยนต

หากลูกหนี้ที่มียอดคางชํ าระเกินกวา 3 งวดติดตอกันที่หยุดรับรูรายไดไปแลวกลับมาชํ าระเงินตามปกติ    
กลุมบริษัทจะรับรูดอกผลเชาซื้อเปนรายไดตามเกณฑเงินสด

5.1.7  นโยบายการตัดหนี้สูญ

ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต

กลุมบริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตโดยหากลูกหนี้คางชํ าระคางวดตั้งแต 3 
งวดขึ้นไป กลุมบริษัทจะดํ าเนินการบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมา แตหากลูกหนี้คางชํ าระคางวดเกินกวา 6 
งวด กลุมบริษัทจะพิจารณาดํ าเนินการตัดลูกหนี้เปนหนี้สูญตามขอเท็จจริงในการเรงรัด โดยที่เจาหนาที่บริหารหนี้
พิเศษไดใชความพยายามในการติดตามหนี้จนถึงที่สุด รวมถึงการสงจดหมายตักเตือนลูกคาและจดหมายแจงยกเลิก
สัญญาเชาซื้อแลว ทั้งนี้จะตองไดรับการอนุมัติการตัดหนี้สูญจากผูบริหารระดับฝายที่เกี่ยวของ (ฝายบริหารหนี้) ทั้งนี้
กลุมบริษัทไดมีการตั้งสํ ารองหนี้สูญทั้งจํ านวนตามหลักเกณฑทางบัญชีไวลวงหนาแลว

ลูกหนี้เชาซื้อรถยนต

ในสวนของลูกหนี้เชาซื้อรถยนต หากลูกหนี้รถยนตคางชํ าระคางวดตั้งแต 3 งวด ขึ้นไป กลุมบริษัทจะดํ าเนิน
การบอกเลิกสัญญาและยึดทรัพยสินกลับมาเชนกัน อยางไรก็ตามหากลูกหนี้คางชํ าระคางวดมากกวา 6 งวด       
กลุมบริษัทจะดํ าเนินการเรงรัดและพิจารณาดํ าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดเวนแตพิจารณาแลวเห็นวามูลหนี้     
คงเหลือดังกลาวไมคุมกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงทํ าการตัดหนี้สูญตามกฎหมาย

5.2 รถยึดรอการขาย
กลุมบริษัทบันทึกรายการรถยึดรอขายตามราคาบัญชีหรือราคาประเมินที่คาดวาจะจํ าหนายได แลวแตราคา

ใดจะตํ่ ากวา และบันทึกผลตางระหวางราคาประเมินตลาดและมูลหนี้คงเหลือสุทธ1ิ เปนกํ าไรหรือขาดทุนจาก       

                                                          
1 มูลหน้ีคงเหลือสุทธิ = ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลเชาซื้อรอตัด
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การจํ าหนายรถยึด เมื่อมีการจํ าหนายรถยึดรอการขายดังกลาว กลุมบริษัทจะทํ าการบันทึกเพื่อปรับปรุงรายการ     
ผลกํ าไรขาดทุนที่บันทึกไวลวงหนาแลวนั้น ตามมูลคาที่ไดจํ าหนายจริงในภายหลัง

จํ านวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือของกลุมบริษัท

ป จํ านวนรถยึด
(คัน)
(1)

จํ านวนลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ
ทั้งหมด(จํ านวนสัญญา/คัน)

(2)

รอยละ

(3) = (1)/(2)
รถจักรยานยนต
31 ธันวาคม 2545 2,183 96,620 2.3
31 มีนาคม 2546 3,185 106,738 3.0
รถยนต
31 ธันวาคม 2545 31 8,885 0.3
31 มีนาคม 2546 22 9,221 0.2

กํ าไร(ขาดทุน)จากการจํ าหนายรถยึด (หนวย: ลานบาท)
ป 2545

ป จํ านวน
สัญญาที่ขาย

มูลคารถยึด*
(ราคาทุนคงเหลือ)

มูลคาตลาด
(ราคาขาย)

กํ าไร (ขาดทุน) จาก
การจํ าหนายรถยึด

ทรัพยสินยึดคืนที่ขายได
– รถจักรยานยนต
– รถยนต

10,701
94

324.9
18.5

245.5
17.9

(79.4)
(0.6)

(หนวย: ลานบาท)
ป 2546 (ม.ค. – มี.ค.)

ป จํ านวน
สัญญาที่ขาย

มูลคารถยึด*
(ราคาทุนคงเหลือ)

มูลคาตลาด
(ราคาขาย)

กํ าไร (ขาดทุน) จาก
การจํ าหนายรถยึด

ทรัพยสินที่ยึดคืนที่ขายได
– รถจักรยานยนต
– รถยนต

4,002
45

124.6
8.9

84.9
8.8

(39.7)
(0.1)

* มูลคารถยึด = มูลคายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลเชาซื้อรอตัด
ท่ีมา: บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด และบริษัท ชยภาค จํ ากัด
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5.3 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวใน

บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2545

มูลคาเงินลงทุน
บริษัท ธุรกิจ

ทุนที่ออกและ
เรียกชํ าระแลว

รอยละ
การลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี

 ซี.วี.เอ. ใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 50.0 99.99 49.9 332.5

31 มีนาคม 2546
มูลคาเงินลงทุน

บริษัท ธุรกิจ
ทุนที่ออกและ
เรียกชํ าระแลว

รอยละ
การลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชี

1.  ซี.วี.เอ. ใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต 50.0 99.99 49.9 67.4
2. ชยภาค ใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต 40.0 99.00 43.6 70.4
รวม 93.5 137.9

ท่ีมา: งบการเงินเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบ / สอบทานโดยผูสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท กลาวคือ หลังจากที่บริษัทเสนอขายหุน
ตอประชาชนทั่วไป และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทยังคงมีนโยบาย    
ถือหุนในบริษัทยอยทั้งสอง โดยแตละบริษัทยอยจะมีคณะกรรมการรวมกํ าหนดนโยบายและกลยุทธกับบริษัทเพื่อให     
ผูบริหารในแตละบริษัทยอยนํ าไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายหลักของบริษัทยอยทั้งสองแหงตองไดรับความเห็นชอบจาก      
คณะกรรมการบริษัท
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