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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน
(1) ผูสอบบัญชีที่ทํ าการตรวจสอบ หรือสอบทานงบการเงิน และ/หรือ งบการเงินรวมของกลุมบริษัท

บริษัท ผูสอบบัญชี
ม.ค. - มิ.ย. 2546 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) นางยงอยู กระแสสินธุวานนท

หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517
หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3652 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517
หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3652 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

บริษัท ชยภาค จํ ากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517
หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3652 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

2545 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517
หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3652 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด นางยงอยู กระแสสินธุวานนท
หรือ นายสนิท หิรัญภาณุพงศ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517
หรือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3652 แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

2543 – 2544 บริษัท ฐิติกร จํ ากัด นายสนิท หิรัญภาณุพงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652
แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด นายสนิท หิรัญภาณุพงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652
แหง บริษัท บัญชีกิจ จํ ากัด

2543 – 2545 บริษัท ชยภาค จํ ากัด วาที่รอยตรี อรรณพ สูทกวาทิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2446
(ซ่ึงไมไดเปนผูสอบบัญชีที่อยูในบัญชี
รายช่ือของสํ านักงาน กลต.)

(2) รายงานการสอบบัญชี
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบและสอบทานงบการเงินและงบการรวมของ บริษัท ฐิติกร

จํ ากัด (มหาชน) ในระยะเวลาที่ผานมาสรุปไดดังนี้
งบการเงินป ความเห็นของผูสอบบัญชี

งบการเงินรวมสอบทาน
งวด 6 เดือนสิ้นสุด
ณ 30 มิ.ย. 2546

ไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปจากการสอบทาน

งบการเงินรวมตรวจสอบ
ป 2545

ไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

งบการเงินตรวจสอบ
ป 2544

ไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทยอยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วาจากการที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยไดประกาศไมบังคับใชมาตรฐาน
การบัญชีบางฉบับกับธุรกิจที่มิใชบริษัทมหาชน จํ ากัด เปนการชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 ในการ
จัดทํ างบการเงินสํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทไดเลือกที่จะไมใชมาตรฐานฉบับที่ 45 เร่ือง  
“การบัญชีสํ าหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม” ตามประกาศดังกลาว ทั้งนี้รวมถึงการหยุดนํ าเสนอและการ   
เปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว ซ่ึงไดเคยจัดทํ าและเปดเผยไวในงบการเงินป 2543
นอกจากนี้ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 18 บริษัทไดแกไขงบการเงินสํ าหรับปสิ้นสุด
ณ 31 ธันวาคม 2544 ที่ผูสอบบัญชีไดเสนอรายงานเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 แลวตอมาพบเหตุการณ
ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ จึงไดปรับปรุงงบการเงนิป 2544 ใหม โดยเสนอรายงานเมือ่วันที ่17 เมษายน 2546

งบการเงินตรวจสอบ
ป 2543

ไมมีเงื่อนไข โดยแสดงฐานะการเงิน ผลการดํ าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทถูกตองตามที่ควรในสาระ
สํ าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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(3) ตารางสรุปงบการเงิน        (หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม

25431 25441 25442 25453 25454 30 มิ.ย. 25454 30 มิ.ย. 25465รายการ
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 16,234 1.0 17,047 1.1 34,087 1.9     35,982 1.2 42,232 1.1 50,403 1.6 42,105 1.1
เงินลงทุนชั่วคราว 0 0.0 0 0.0 34,358 1.9 0 0.0 0 0.0 2,257 0.1 0 0.0
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ – สุทธิ 1,015,265 64.7 987,825 62.7 1,472,844 82.9 2,591,855 89.2 3,631,710 91.4 2,735,776 89.7 3,806,566 94.1
ลูกหนี้การคา 6,071 0.4 3,836 0.2 8,721 0.5 20,827 0.7 20,827 0.5 6,406 0.2 21,628 0.6
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ 42,515 2.7 7,026 0.5 0.0 0.0     90,746 3.1 90,809 2.3 0 0.0 0 0.0
สินคารอการขาย – สุทธิ 11,842 0.8 8,034 0.5 13,605 0.8     16,478 0.6 18,035 0.5 18,808 0.6 25,383 0.6
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,014 0.1 1,217 0.1 2,563 0.1 27,439 0.9 31,988 0.8 9,136 0.3 9,687 0.2
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 389,969 24.9 443,647 28.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 -
เงินลงทุนระยะยาว 41,287 2.6 38,097 2.4 75,910 4.3 0 0.0 0 0.0 75,909 2.5 0 -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 39,290 2.5 31,487 2.0 45,924 2.6 48,344 1.7 48,744 1.2 47,823 1.6 54,293 1.3
สินทรัพยไมมีตัวตน 0 0.0 24,000 1.5 44,000 2.5 33,000 1.2 49,142 1.2 56,704 1.9 41,704 1
สินทรัพยอื่น 4,361 0.3 12,158 0.8 45,482 2.5 41,930 1.4 42,096 1.0 46,461 1.5 44,111 1.1

รวมสินทรัพย 1,568,848 100.0 1,574,374 100.0 1,777,494 100.0 2,906,601 100.0 3,975,583 100.0 3,049,683 100.0 4,045,476 100.0

                                                          
1งบการเงินเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2 งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. จัดทํ าโดยผูบริหาร
3งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
4งบการเงนิรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ.และ ชยภาค จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
5งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม

25431 25441 25442 25453 25454 30 มิ.ย. 25454 30 มิ.ย. 25465รายการ
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

1,101,527 73.7 1,266,779 81.6 1,557,123 88.7 2,338,432 92.4 3,308,585 93.0 2,562,664 90.4 3,290,854 93.9

เจาหนี้การคา 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 66,100 2.3 3,495 0.1
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป 127,140 8.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ 207,253 13.9 215,597 13.8 6,600 0.4 6,629 0.3 29,000 0.8 40,600 1.4 4,941 0.1
เงินปนผลคางจาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 58,902 3.9 68,989 4.4 183,119 10.4 185,916 7.3 219,479 6.2 163,768 5.8 194,214 5.6
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 90 0.0 485 0.0 8,128 0.5 516 0.0 516 0.0 485 0.0 9,700 0.3

รวมหนี้สิน 1,494,912 95.3 1,551,850 98.6 1,754,970 98.7 2,531,493 87.1 3,557,580 89.5 2,833,617 92.9 3,503,205 86.6
ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว 70,000 94.7   70,000 310.8 70,000 310.8     70,000 18.7 70,000 16.7 70,000 32.4 400,000 73.8
กํ าไรสะสม – สํ ารองตามกฎหมาย 7,000 9.4 7,000 31.1 7,000 31.1 7,000 1.8 7,000 1.7 7,000 3.2 7,000 1.3
ยังไมไดสัดสรร (3,064) -4.1 (54,476) -241.9 (54,476) -241.9 298,108 79.5 341,003 81.6 139,066 64.4 135,271 24.9

รวมสวนของผูถือหุน 73,936 4.7 22,524 1.4 22,524 1.3 375,108 12.9 418,007 10.5 216,066 7.1 542,271 13.4
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  1,568,848 100.0  1,574,374 100.0 1,777,494 100.0  2,906,601 100.0 3,975,583 100.0 3,049,683 100.0 4,045,476 100.0

                                                          
1งบการเงนิเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2 งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. จัดทํ าโดยผูบริหาร
3งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
4งบการเงนิรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ.และ ชยภาค จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
5งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
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 (หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม

25431 25441 25442 25453 25454 30 มิ.ย. 25454 30 มิ.ย. 25465รายการ
จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ จํ านวนเงิน รอยละ

รายไดจากการใหเชาซื้อ – สุทธิ 330,397 79.2 414,635 72.3 659,220 86.8 819,033 88.6 969,342 88.5 411,682 87.4 617,924 87.9
รายไดคาธรรมเนียม 43,920 10.5     39,368 6.9 45,841 6  29,815 3.2 35,281 3.2 32,778 6.9 50,299 7.1
รายไดคาติดตามทวงหนี้ 25,685 6.2 26,062 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
หนี้สูญรับคืน 2,654 0.6 20,411 3.6 24,594 3.2 21,220 2.3 21,299 1.9 12,333 2.6 7,030 1.0
สวนแบงกํ าไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (7,432) -1.8 52,880 9.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
รายไดอื่น 22,105 5.3 19,757 3.4 30,570 4.0 54,305 5.9 70,289 6.4 14,410 3.1 27,858 4.0

รวมรายได 417,329 100.0 573,113 100.0 760,225 100.0 924,373 100.0 1,096,211 100.0 471,203 100.0 703,111 100.0
คาใชจายในการขายและบริหาร 182,686 43.8 193,720 33.8 279,733 36.8 390,832 42.3 427,363 38.0 146,972 31.2 266,389 37.9
หนี้สูญ 107,045 25.7 87,765 15.3 98,166 12.9 45,733 4.9 54,392 5.0 16,003 3.4 76,811 10.9
หนี้สงสัยจะสูญ 0 0.0 255,417 44.6 299,512 39.4 10,330 1.1 40,765 3.7 63,872 13.6 15,228 2.2
ดอกเบี้ยจาย 111,229 26.7     92,621 16.2 98,766 13.0 86,672 9.4 145,517 13.3 57,905 12.3 85,234 12.1
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 0 0.0 0 0.0 40,458 5.3 38,222 4.1 58,617 5.3 39,990 8.5 72,286 10.3

รวมคาใชจาย 400,960 96.1 629,523 109.8 816,635 107.4   571,788 61.9 726,654 66.3 324,742 68.9 515,948 73.4
กํ าไรสุทธิ 16,369 3.9  (56,410) -9.8 (56,410) -7.4 352,585 38.1 369,557 33.7 146,461 31.1 187,163 26.6

                                                          
1งบการเงนิเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2 งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. จัดทํ าโดยผูบริหาร
3งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
4งบการเงนิรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ.และ ชยภาค จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
5งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
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         (หนวย : พันบาท)
งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

ป 25431 ป 25441 30 มิ.ย. 25452 30 มิ.ย. 25463

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
กํ าไร(สุทธิ) 16,369 (56,410) 138,558 187,163
ปรับกระทบยอดกํ าไร (ขาดทุน) สุทธิเปน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงาน

(กํ าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง 9,339 (4,968) (5,090) (4,232)
คาเสื่อมราคา 6,536 4,695 3,028 4,229
คาตัดจํ าหนายสินทรัพย - 6,000 5,570 7,621
คาตัดจํ าหนายสินทรัพยไมมีตัวตน - - - -
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - 255,417 64,146 92,039
คาความนิยมตัดจํ าหนาย - - - 665
(กํ าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน - - - -
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน(โอนกลับ) - 7,390 - -
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินทรัพยรอการขาย (โอนกลับ) - 3,961 - (2,107)
กํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพย (371) (702) (1,019) 21
ขาดทุนจากสินทรัพยเสื่อมสภาพ 381 - - -
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) - - (7,643) -
สวนแบงกํ าไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 7,432 (52,880) - -

สินทรัพยดํ าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้เชาซื้อ 263,634 (225,742) (341,820) (267,695)
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ - - - -
รถยึดรอการขาย (3,105) (153) (4,662) (5,240)
ลูกหนี้สรรพากร - - (708) 19,837
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ (22,278) 797 (1,624) 2,469
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ - - 89 (1,428)

หนี้สินดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคา - - - 3,495
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1 งบการเงินเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. สอบทานโดยผูสอบบัญชี
3 งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาคสอบทานโดยผูสอบบัญชี

งบกระแสเงินสด งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
ป 25431 ป 25441 30 มิ.ย. 25452 30 มิ.ย. 25463

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของ - - 3,800 (4,067)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - 5,878 36,186
เงินทดรองรับและเงินมัดจํ า 12,479 7,003 12,847 (23,915)
คาใชจายคางจาย 17,675 3,961 (5,963) (30,568)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ (747) (877) (2,126) 2,714
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - 395 - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 307,344 (52,113) (136,740) 17,186
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง - - 32,101 -
เงินสดรับจากการจํ าหนายเงินลงทุน - - - 90,746
เงินสดรับจากบริษัทยอยที่ซื้อมา - - - 6,249
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - (43,993)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,834 1,899 1,545 118
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (5,623) (3,797) (5,015) (9,915)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (135) (2,090) (470) (770)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (3,924) (3,988) 28,161 42,435
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (118,702) 170,220 117,600 (13,499)
จายเงินปนผล - (370,000)
เจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) (53,000) (13,833) - -
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ - - - 330,000
จายคืนเงินกูยืมระยะยาวอื่น (126,000) (127,140) - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (297,720) 56,913 117,600 (53,499)
เงินตนงวดของบริษัทยอย – ชยภาค - - -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,718 813 9,021 6,122
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 10,516 16,234 34,087 35,983
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 16,234 17,047 43,108 42,105
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(4) อตัราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงนิรวม
รายการ

25431 25441 25442 25453 25454 30 มิ.ย. 25454 30 มิ.ย. 25465

อตัราสวนความสามารถในการหากํ าไร (Profitability Ratio)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) 28.8 41.4 44.8 40.3 26.7 31.8* 32.5*
อัตราดอกเบี้ยจาย (%) 7.4 6.4 6.3 4.4 4.4 4.6* 5.1*
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%) 21.46 35.16 38.46 35.96 22.37 27.2*8 27.4*9

อัตรากํ าไรสุทธิ (%) 3.9 (9.8) (7.4) 38.1 33.7 31.1* 26.6*
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (15.5) 38.0 (250.4) 177.3 88.4 135.6* 78.0*
อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.1 (4.0) (3.2) 15.1 9.3 10.1* 9.3*
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3* 0.4*
อตัราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 20.2 (4.2) 77.9 6.8 8.5 13.1 6.5
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกู (เทา) 0.8 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0 1.1
อัตราการจายเงินปนผล (%) - - - - - - 100.3*
* ค ํานวนเปรียบเสมือนระยะเวลา 1 ป (Annualized)

                                                          
1งบการเงนิเฉพาะบริษัท ฐิติกร จํ ากัด ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2 งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. จัดทํ าโดยผูบริหาร
3งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
4งบการเงนิรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ.และ ชยภาค จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
5งบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
6 สวนตางอตัราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต
7 สวนตางอตัราดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้รถจกัรยานยนต และรถยนต โดยเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนตรอยละ 27.9 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย  2,592 ลานบาท และเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนตรอยละ 8.4 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย 1,040 ลานบาท
8 สวนตางอตัราดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้รถจกัรยานยนต และรถยนต โดยเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนตรอยละ 37.5 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย 1,658 ลานบาท และเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนตรอยละ 8.8 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย 984 ลานบาท
9 สวนตางอตัราดอกเบีย้สนิเชือ่เชาซือ้รถจกัรยานยนต และรถยนต โดยเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยรถจักรยานยนตรอยละ 34.1 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย 2,767 ลานบาท และเปนสวนตางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนตรอยละ 9.5 จากลูกหนี้เชาซื้อสุทธิเฉลี่ย 1,038 ลานบาท
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12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

งบการเงินของบริษัทในป 2543 และ 2544 ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีไดนํ าเสนอในลักษณะงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท สํ าหรับงบการเงินป 2545 นํ าเสนอในลักษณะงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก    
ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

ในตนป 2546 ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยบริษัทเขาซื้อหุนรอยละ 99.99 ของ บริษัทชยภาค
จํ ากัด โดยบริษัทนํ าเสนองบการเงินงวด 6 เดือนแรก ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 ในลักษณะงบการเงินรวมบริษัท
และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทโดยผูบริหารในที่นี้ จะทํ าการวิเคราะห
ฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทในป 2545 โดยใชขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท และ
บริษัทยอย (ซี.วี.เอ.) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี และ งวด 6 เดือนแรก ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 โดยใชขอมูลจาก
งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และชยภาค) สอบทานโดยผูสอบบัญชี โดยมีแนวทางดังนี้

ป 2545

วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานโดยใชตัวเลขทางการเงินจากงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ป 2545 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบงบการเงินรวม (งบดุลและงบกํ าไร
ขาดทุน) ดังกลาวกับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก บริษัท ซี.วี.เอ จํ ากัด ป 2544 จัดทํ าโดย          
ผูบริหาร

งวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546

วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานโดยใชตัวเลขทางการเงินจากงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาค งวด 6 เดือนแรก ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
โดยจะทํ าการเปรียบเทียบ ดังนี้

1. เปรียบเทียบงบกํ าไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค งวด 6 เดือน
ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 สอบทานโดยผูสอบบัญชี กับงบกํ าไรขาดทุนรวมเสมือนของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค งวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 จัดทํ าโดยผูบริหาร

2. เปรียบเทียบงบดุลรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาค ณ 30 มิถุนายน 2546 
สอบทานโดยผูสอบบัญชี กับ งบดุลรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก 
ซี.วี.เอ. และ ชยภาค ณ 31 ธันวาคม 2545 จัดทํ าโดยผูบริหาร

จากแนวทางการวิเคราะหตามที่กลาวมาขางตน ผูบริหารไดจัดทํ างบการเงินขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใหการวิเคราะห
สามารถเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงินไดอยางเหมาะสม ซึ่งงบการเงินที่ผูบริหารไดจัดทํ าเพิ่มเติมประกอบดวย

ป 2544

 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ป 2544 จัดทํ าโดยผูบริหาร (งบการเงิน
เสมือนป 2544)
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ป 2545
 งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค 

ป 2545 จัดทํ าโดยผูบริหาร (งบการเงินเสมือนป 2545)

 งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมบริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และ ชยภาค 
งวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 จัดทํ าโดยผูบริหาร (งบการเงินเสมือนงวด 6 เดือนแรกป 
2545)

(1) ภาพรวมผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
จากงบการเงินรวมป 2545 มีผลการดํ าเนินงาน โดยมีกํ าไรสุทธิ 352.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบ

กับผลการดํ าเนินงานงบการเงินเสมือนในป 2544 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 56.4 ลานบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อลูกหนี้เชาซื้อ ซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตทั่วประเทศในป 2545 ที่ได
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 1.3 ลานคัน เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 44.4 จากป 2544 ซึ่งมียอดจํ าหนาย 0.9 ลานคัน สงผลใหกลุม
บริษัทซึ่งเปนผูนํ าตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนตสูงสุดมาโดยตลอดกวา 20 ป ยังคงสามารถรักษาสวนแบงตลาดสูงสุด
ไวไดถึงประมาณรอยละ 37.0 โดยในป 2545 กลุมบริษัทมีรายไดรวมเทากับ 924.4 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการให
เชาซื้อ 819.0 ลานบาท ทั้งนี้รายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 เมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2544 ซึ่งเทากับ 760.2    
ลานบาท ที่ประกอบดวยรายไดจากการใหเชาซื้อ 659.2 ลานบาท

นอกจากการมีรายไดที่เพิ่มขึ้น กลุมบริษัทยังมีคาใชจายรวมลดลงเมื่อเทียบกับป 2544 โดยในป 2545 มี
ยอดคาใชจายรวม 571.8 ลานบาท ในขณะที่ในป 2544 มียอดคาใชจายรวม 816.6 ลานบาท เนื่องจากในป 2545 
กลุมบริษทัมหีนีสู้ญ 45.7 ลานบาท และตัง้สํ ารองคาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพิม่อกี 10.3 ลานบาทรวมเปน 56.1 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 2.2 ของลูกหนี้เชาซื้อสุทธิลดลงจาก ในป 2544 ที่มีหนี้สูญ 98.2 ลานบาท และตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่มขึ้น 299.5 ลานบาท รวมเปน 397.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.0 ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ เนื่องจากการ
ปรับปรุงนโยบายการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑใหมใหเพียงพอกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยยังคงยึดตามแนวทางปฏิบัติของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ และสอดคลองกับหลักเกณฑของ ธปท. นอกจากนี้
จากการที่กลุมบริษัทมีนโยบายกูยืมในลักษณะเงินกูยืมหมุนเวียน (Revolving Credit) ซึ่งเหมาะสมกับแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยตลาดที่ปรับตัวลดลงตลอด สงผลใหดอกเบี้ยจาย ซึ่งในป 2545 มียอดเทากับ 86.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 
12.2 จากป 2544 ซึ่งมียอดเทากับ 98.8 ลานบาท แมวาในป 2545 จะมียอดเงินกูยืมรวมคงเหลือ 2,345.0 ลานบาท 
ซึ่งสูงกวายอดเงินกูยืมคงเหลือในป 2544 ที่มียอดเทากับ 1,563.7 ลานบาท สํ าหรับคาใชจายในการขายและบริหาร
ของกลุมบริษัทในป 2545 เทียบกับป 2544 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งอัตราสวนเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัทเพิ่มจาก
รอยละ 36.8 ในป 2544 เปนรอยละ 42.3 ในป 2545 ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากการแขงขันของธุรกิจ   ในชวงตลาดที่มี 
การขยายตัว และมีการลงทุนในสินทรัพยถาวร รวมถึงสินทรัพยที่ไมมีตัวตน (Software) และมีการใชจายในสวนที่
เกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในระยะยาว

อยางไรก็ตามเนื่องจากการเขาถือหุนชยภาคในตนป 2546 ทํ าใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการขยาย 
สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้น โดยหากพิจารณาเสมือนวาไดมีการเขาถือหุนชยภาคในป 2545 กลุมบริษัทมีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ
ในป 2545 เทากับ 3,631.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 40.1 เมื่อเทียบกับลูกหนี้เชาซื้อสุทธิของกลุมบริษัทในปเดียวกัน
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ที่ไมรวมผลการดํ าเนินงานของชยภาค ซึ่งมีคาเทากับ 2,591.8 ลานบาท โดยมีรายไดทั้งส้ิน 1,096.2 ลานบาท         
เปรียบเทียบกับป 2545 ซึ่งยังไมรวมผลการดํ าเนินงานของชยภาคจํ านวน 924.4 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
18.2 จากอัตราการเพิ่มขึ้นดังกลาวสามารถชี้ใหเห็นถึงความสามารถในขยายตัวและผลดํ าเนินงานของกลุมบริษัทที่  
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้หากพิจารณารายไดจากการใหเชาซื้อของกลุมบริษัทซึ่งรวมผลการดํ าเนินงานของ     
ชยภาคมีมูลคาเทากับ 969.3 ลานบาทในป 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 18.3 จาก 819.0 ลานบาท ในป 2545 ซึ่งไมไดรวม          
ผลการดํ าเนินงานของชยภาค

ในตน ป 2546 กลุมบริษัทไดเขาลงทุนรอยละ 99.99 ใน ชยภาค ทํ าใหงบการเงินรวมงวด 6 เดือนส้ินสุด ณ 
30 มิถุนายน 2546 ซึ่งรวมผลการดํ าเนินงานของ บริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ และชยภาค) มีกํ าไรสุทธิ 187.2    
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.8 จากงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัท สํ าหรับงวดเวลาเดียวกันป 2545 ที่   
จัดทํ าโดยผูบริหารซึ่งมีกํ าไรสุทธิ 146.5 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรวม ทั้งนี้  
กลุมบริษัทสามารถขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อเชาซื้อรวม โดย ณ 30 มิถุนายน 2546 มีสาขาทั้งส้ิน
จํ านวน 32 แหง เพิ่มขึ้นจาก 27 สาขา ณ 30 มิถุนายน 2545 ทํ าใหงวด 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 
703.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ  49.2  จากชวงเวลาเดียวกันในป  2545  ซึ่งมีคาเทากับ  471.2 ลานบาท                
ในขณะเดียวกัน กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม สํ าหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 เทากับ 515.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
58.9 จากชวงเวลาเดียวกัน ป 2545 ซึ่งเทากับ 324.7 ลานบาท

(2) ผลการดํ าเนินงานที่ผานมา
 รายได

ในป 2545 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 924.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 จากป 2544 ซึ่งมีรายไดรวม 760.2 
ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.2 ของรายไดจากการใหเชาซื้อซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ
90 ของรายไดรวม โดยมีคาเทากับ 819.0 ลานบาท และ 659.2 ลานบาท ในป 2545 และ ป 2544 ตามลํ าดับ สํ าหรับ
งวด 6 เดอืนแรกสิน้สุด ณ 30 มิถนุายน 2546 กลุมบริษทัมรีายไดรวม 703.1 ลานบาท เพิม่ขึน้รอยละ 49.2 จากเวลา   
ชวงเดยีวกนัป 2545 ซึง่มรีายไดรวม 471.2 ลานบาท โดยงวด 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีรายไดจากการใหเชาซื้อ 
617.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 50.0 จากชวงเวลาเดียวกันในป 2545 ซึ่งมีรายไดจากการใหเชาซื้อ 411.7 ลานบาท
ทั้งนี้หากพิจารณาโดยรวมจะพบวา ความสามารถของกลุมบริษัทในการขยายสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นตามยอด       
การจํ าหนายรถจักรยานยนตและรถยนตที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยหลักที่สงผลใหรายไดจากการใหเชาซื้อสูงขึ้นตลอดมา
โดยกลุมบริษัทสามารถขยายพื้นที่การใหบริการเชาซื้อโดยไดเพิ่มสาขาจาก 27 แหง ณ 31 ธันวาคม 2544 เปน 30 
แหง ณ 31 ธันวาคม 2545 และเปน 32 แหง ณ 30 มิถุนายน 2546 สงผลให ณ 31 ธันวาคม 2545 มีสินเชื่อเชาซื้อ  
คงเหลือสุทธิ 2,591.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 75.9 จากป 2544 ซึ่งมีสินเชื่อเชาซื้อคงเหลือสุทธิ 1,472.8    ลานบาท

ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีสินเชื่อเชาซื้อสุทธิเทากับ 3,806.6  ลานบาท เพิ่มจากยอดสินเชื่อเชาซื้อ
สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2545 จากงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัท ซึ่งเทากับ 3,631.7 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 4.8
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 คาใชจาย

ในป 2545 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม 571.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 30 จากคาใชจายรวมในป 2544 ซึ่งมี
คาเทากับ 816.6 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทใชหลักเกณฑ และฐานในการคํ านวณการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัย      
จะสูญเขมงวดเกินกวาเกณฑของ ธปท. และเขมงวดกวาที่ถือปฏิบัติกันในธุรกิจเชาซื้อ ทํ าใหในป 2544 กลุมบริษัทมี
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นสูงถึง 299.5 ลานบาท และภายหลังการเปลี่ยนนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้     
สงสัย จะสูญในป 2545 กลุมบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพียง 10.3 ลานบาท ซึ่งถือไดวากลุมบริษัทมี
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยางเพียงพอ ดังจะเห็นไดจากยอดหนี้สูญที่เกิดจริงตอยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิในป 2545   
คิดเปนเพียงรอยละ 1.8 ซึ่งตํ่ ากวาอัตราสวนยอดหนี้สูญที่เกิดจริงตอยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิในป 2544 ซึ่งคิดเปน    
รอยละ 6.7 โดยในป 2544 และป 2545 กลุมบริษัทมียอดสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํ านวน 299.5 ลานบาทและ 
309.0 ลานบาทตามลํ าดับ   

นอกจากนี้ คาใชจายในสวนของหนี้สูญในป 2545 มีคาเทากับ 45.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.8 ของ
ยอดลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือสุทธิ ลดลงรอยละ 53.46 จากป 2544 ซึ่งมีคาเทากับ 98.2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.7 
ของยอดลูกหนี้คงเหลือสุทธิ เนื่องจากการมีนโยบายการใหสินเชื่อที่เขมงวด รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่มี    
ประสิทธิภาพทํ าใหลูกหนี้สินเชื่อของกลุมบริษัทเปนลูกหนี้ที่มีคุณภาพ และหากพิจารณาคาใชจายหลักของธุรกิจ     
เชาซื้อซ่ึงไดแกดอกเบี้ยจายจะพบวาจากการที่กลุมบริษัทมีนโยบายกูยืมในลักษณะเงินกูยืมหมุนเวียน (Revolving 
Credit) ซึ่งเหมาะสมกับแนวโนมอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ปรับตัวลดลงตลอด สงผลใหดอกเบี้ยจาย ซึ่งในป 2545 มียอด
เทากับ 86.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.2 จากป 2544 ซึ่งมียอดเทากับ 98.8 ลานบาท แมวาในป 2545 จะมียอด     
เงินกูยืมรวมคงเหลือ 2,345.0 ลานบาท ซึ่งสูงกวายอดเงินกูยืมคงเหลือในป 2544 ซึ่งมียอดเทากับ 1,563.7 ลานบาท 
ซึ่งสาเหตุสํ าคัญมาจากการที่กลุมบริษัทมีเงินกูยืมสวนใหญเปนเงินกูยืมหมุนเวียน ดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาด     
มีแนวโนมลดลง กลุมบริษัทจึงไดรับผลประโยชนจากตนทุนทางการเงินที่ตํ่ าลง โดยในป 2545 อัตราดอกเบี้ยจายอยูที่
รอยละ 4.4 ในขณะที่ในป 2544 อยูที่รอยละ 6.3

สํ าหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม 515.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 58.9 จาก      
งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทในชวงเวลาเดียวกันป 2545 ที่จัดทํ าโดยผูบริหาร ซึ่งมีคาเทากับ 324.7     
ลานบาท เนื่องจากความสามารถในการขยายตัวของการใหสินเชื่อ โดย ณ 30 มิถุนายน 2546 มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 
3,806.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2545 จากงบการเงินเสมือนซึ่งมียอดเทากับ 
2,735.7 ลานบาท ทั้งนี้คาใชจายโดยสวนใหญเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ ากวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ยกเวนคาใชจายใน
การขายและบริหาร และภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยอัตราการเพิ่มของคาใชจายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นกวาอัตรา
การเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบุคลากร การลงทุนในสินทรัพยถาวร และ สินทรัพยไมมี   
ตัวตน (software) และคาใชจายในการบริหารลูกหนี้ ซึ่งเกิดจากรายการขาดทุนรถยึดจํ านวน 100.3 ลานบาท โดย
เปนผลมาจากการปรับลดราคาสินคาของผูผลิตรถจักรยานยนตรายใหญในชวงตนป 2546 สงผลใหความนิยมของรถ
จักรยานยนตบางรุน รวมทั้งราคาของรถจักรยานยนตมือสองปรับลดลงในทิศทางเดียวกัน กลุมบริษัทจึงตองปรับลด
มูลคารถยึดตามอัตราตลาด อยางไรก็ตามเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเปนการชั่วคราวในไตรมาส 2 ป 2546 คาดวาจะ
เขาสูภาวะปกติในชวงครึ่งหลังของป 2546 และหากพิจารณาอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้ที่
คางชํ าระคางวดเกินกวา 3 เดือนของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2546 จะมีคาสูงถึงรอยละ 93.4 ซึ่งสูงเพียงพอที่จะรองรับ
ความเสียหายจากขาดทุนรถยึดและหนี้สูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (รายละเอียดปรากฏตามขอ 12 คํ าอธิบายและการ
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วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน หัวขอ 3 ฐานะการเงิน เรื่องคุณภาพลูกหนี้) สํ าหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่เพิ่มขึ้นในชวง 6 เดือนแรกป 2546 เนื่องจากชวงเวลาเดียวกันป 2545 กลุมบริษัทไมมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในสวนของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถใชผลประโยชนทางภาษีจากการมีขาดทุนสะสม ซึ่ง
สามารถใชผลประโยชนทางภาษีดังกลาวได   จนถึงไตรมาส 1 ป 2546

 กํ าไรสุทธิ

ในป 2545 กลุมบริษัทมีกํ าไรสุทธิ 352.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคอนขางสูงเมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ 56.4      
ลานบาทในป 2544 ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 สูงกวาอัตรา      
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายรวม โดยคาใชจายรวมในป 2545 เปนอัตราที่ลดลงถึงรอยละ 30.0 ซึ่งรายละเอียด            
การเพิ่มขึ้นของรายไดรวมและการลดลงของคาใชจายรวมไดกลาวไวแลวในการวิเคราะหรายไดและคาใชจายขางตน

อยางไรกต็าม หากพจิารณาผลการด ําเนนิงานโดยไมคดิหนีส้งสัยจะสูญเปนคาใชจายในป 2545 เปรยีบเทยีบ
กับป 2544 พบวาในป 2545 กลุมบริษัทมีกํ าไรสุทธิ 343.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.3 จากกํ าไรสุทธิป 2544         
ซึ่งเทากับ 243.1 ลานบาท ทั้งนี้ในป 2545 บริษทัไดเปล่ียนแปลงการตัง้คาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพือ่ใหสอดคลองกบั
เกณฑของ ธปท. จงึสงผลใหหนีส้งสัยจะสูญในป 2545 มีคาเทากบั 10.3 ลานบาท ลดลงจาก 299.5 ลานบาทในป 
2544  ซึ่งสงผลตอเนื่องใหคาใชจายของบริษัทในป 2545 ลดลงรอยละ 30.0 เมื่อเทียบกับป 2544 ดังนั้น กํ าไรสุทธิใน
ป 2545 จึงเทากับ 352.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับป 2544 ที่มีขาดทุนสุทธิอยู 56.4 ลานบาท

สํ าหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีกํ าไรสุทธิ 187.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 27.8 จากชวงเวลา
เดียวกันจากงบการเงินเสมือนป 2545 ซึ่งมียอดกํ าไรสุทธิ 146.5 ลานบาท โดยสาเหตุสํ าคัญมาจากการขยายตัว   
ทางธุรกิจของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทสามารถเพิ่มรายไดรวมใน 6 เดือนแรกป 2546 เปน 703.1 ลานบาทจาก 
471.2 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน ป 2545 ซึ่งสูงขึ้นรอยละ 49.2 หากพิจารณาคาใชจายรวมของกลุมบริษัท 
สํ าหรับงวด 6 เดือนแรกป 2546 เทียบกับชวงเวลาเดียวกันจากงบการเงินเสมือนป 2545 กลาวไดวากลุมบริษัทมี    
คาใชจายรวมในชวง 6 เดือนแรกป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 515.9 ลานบาทจาก 324.7 ลานบาท ในชวงเวลาเดียวกันป 
2545 หรือคิดเปนรอยละ 58.9 ซึ่งสามารถกลาวไดวา คาใชจายโดยสวนใหญเพิ่มขึ้นในอัตราที่ตํ่ ากวาการเพิ่มขึ้นของ
รายไดรวม ยกเวนคาใชจายในการขายและบริหาร และภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยอัตราการเพิ่มของคาใชจายใน     
การขายและบริหารที่สูงขึ้นกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบุคลากร การลงทุนใน
สินทรัพยถาวร และ สินทรัพยไมมีตัวตน (software) และคาใชจายในการบริหารลูกหนี้ ซึ่งเกิดจากรายการขาดทุน   
รถยึดจํ านวน 100.3 ลานบาท โดยเปนผลมาจากการปรับลดราคาสินคาของผูผลิตรถจักรยานยนตรายใหญในชวง 
ตนป 2546 สงผลใหความนิยมของรถจักรยานยนตบางรุน รวมทั้งราคาของรถจักรยานยนตมือสองปรับลดลงใน     
ทิศทางเดียวกัน กลุมบริษัทจึงตองปรับลดมูลคารถยึดตามอัตราตลาด อยางไรก็ตามเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเปน
การชั่วคราวในไตรมาส 2 ป 2546 คาดวาจะเขาสูภาวะปกติในชวงครึ่งหลังของป 2546 และหากพิจารณาอัตราการ
ตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้ที่คางชํ าระคางวดเกินกวา 3 เดือนของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2546 จะมีคา
สูงถึงรอยละ 93.4 ซึ่งสูงเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายจากขาดทุนรถยึดและหนี้สูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต       
(รายละเอียดปรากฏตามขอ 12 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน หัวขอ 3 ฐานะ     
การเงิน เรื่องคุณภาพลูกหนี้) สํ าหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นในชวง 6 เดือนแรกป 2546 เนื่องจากชวงเวลาเดียว
กันป 2545 กลุมบริษัทไมมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในสวนของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) เนื่องจากสามารถ
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ใชผลประโยชนทางภาษีจากการมีขาดทุนสะสม ซึ่งสามารถใชผลประโยชนทางภาษีดังกลาวไดจนถึงไตรมาส 1 ป 
2546

 อัตราสวนความสามารถในการทํ ากํ าไร

สวนตางอัตราดอกเบี้ยในป 2545 จากงบการเงินรวมบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ.) เปนสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถจักรยานยนต มีคาเทากับรอยละ 35.9 ลดลงจากป 2544 ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 38.4 เนื่องจาก
ภาวะการแขงขันในธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนตที่สูงขึ้น แมวากลุมบริษัทไมมีนโยบายการตัดราคา แตกลุมบริษัทตอง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยตลาด โดยมีอัตราดอกเบี้ยรับในป 2545 รอยละ 40.3 ลดลงจาก
อัตราดอกเบี้ยรับรอยละ 44.8 ในป 2544 คิดเปนรอยละ 4.5 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจายในป 2545 มีคาเทากับ    
รอยละ 4.4 ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยจายรอยละ 6.3 ในป 2544 คิดเปนรอยละ 1.9 ซึ่งเปนไปตามภาวะการณของ
ธุรกิจเชาซื้อ ไมเพียงแตกลุมบริษัทเทานั้นที่จะมีสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง แตทุกบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม     
เชาซื้อจะไดรับผลดังกลาวดวย อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบสวนตางอัตราดอกเบี้ยสํ าหรับธุรกิจเชาซื้อกับสถาบัน
การเงินที่ใหสินเชื่อประเภทอื่น ยังคงกลาวไดวาสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณรอยละ 35 ยังเปนอัตราที่สูงมาก

สํ าหรับสวนตางอัตราดอกเบี้ยในชวง 6 เดือน แรกป 2546 มีคาเทากับรอยละ 27.4 (ประกอบดวยสวนตาง
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต โดยสวนตางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเทา
กับรอยละ 34.1 และสวนตางอัตราดอกเบี้ยรถยนตเทากับรอยละ 9.5) มีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสวนตางอัตรา      
ดอกเบี้ยในชวงเวลาเดียวกันจากงบการเงินเสมือนป 2545 ที่มีคารอยละ 27.2 (ประกอบดวยสวนตางอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตรอยละ 37.5 และสวนตางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนตรอยละ 8.8) เนื่องจากใน 6 เดือน
แรกป 2546 กลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยรับรอยละ 32.5 สูงกวาอัตราดอกเบี้ยรับรอยละ 31.8 ในชวงเวลาเดียวกันป 
2545 อยูเพียงรอยละ 0.7 และในขณะเดียวกัน กลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยจายใน 6 เดือนแรกป 2546 รอยละ 5.1   
สูงกวาชวง 6 เดือนแรกป 2545 ที่รอยละ 4.6 อยูรอยละ 0.5

จากการพิจารณาอัตรากํ าไรสุทธิในป 2545 ซึ่งมีคารอยละ 38.1 เพิ่มขึ้นจากรอยละ (7.4) ในป 2544    
เนื่องจากในป 2545 กลุมบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดรวมสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของคาใชจายรวม โดยการ
เพิ่มขึ้นของรายไดรวมอยูที่รอยละ 21.6 ในขณะที่คาใชจายรวมมีคาลดลงในอัตรารอยละ 30.0 (โดยรายละเอียดได
กลาวไวแลวในสวนวิเคราะหรายได คาใชจาย และกํ าไรสุทธิขางตน) สํ าหรับชวง 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมี
อัตรากํ าไรสุทธิรอยละ 26.6 ลดลงจากรอยละ 31.1 ในชวงเวลาเดียวกันจากงบการเงินเสมือนป 2545 เนื่องจากใน
ชวง 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการเพิ่มขึ้นของรายไดรวม ทั้งนี้           
รายละเอียดไดกลาวไวแลวในสวนวิเคราะหรายได คาใชจาย และกํ าไรสุทธิขางตน
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(3) ฐานะการเงิน
1.1 สินทรัพย
 สวนประกอบสินทรัพย

สนิทรัพยรวม ณ 31 ธ.ค. 25441 รอยละ ณ 31 ธ.ค. 25452 รอยละ ณ 31 ธ.ค. 25453 รอยละ ณ 30 มิ.ย. 25464 รอยละ
เงินสด 34.1 1.9 36.0 1.2 42.2 1.1 42.1 1.1
เงินลงทุนช่ัวคราว 34.4 1.9 - - - - - -
ลูกหนี้การคา-สุทธิ 8.7 0.5 20.8 0.7 20.8 0.5 21.6 0.5
ลูกหนี้เชาซ้ือ-สุทธิ 1,472.8 82.9 2,591.9 89.2 3,631.8 91.4 3,806.6 94.2
ลกูหนี้และเงินใหกูยืมระยะ
สั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของ

- - 90.7 3.1 90.8 2.3 - -

รถยึดรอขาย 13.6 0.8 16.5 0.6 18.0 0.4 25.4 0.6
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.6 0.1 27.4 0.9 32.0 0.8 9.8 0.2
เงินลงทุนระยะยาว 75.9 4.3 - - - - - -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 45.9 2.6 48.3 1.7 48.7 1.2 54.3 1.3
สินทรัพยไมมีตัวตน 44.0 2.5 33.0 1.1 49.1 1.2 41.7 1.0
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 45.5 2.6 41.9 1.4 42.1 1.1 44.0 1.1
รวม 1,777.5 100.0 2,906.6 100.0 3,975.6 100.0 4,045.5 100.0

1งบการเงินรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
2งบการเงินรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
3งบการเงนิรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาคจัดทํ าโดยผูบริหาร
4งบการเงินรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึง่ไดแก ซ.ีว.ีเอ. และชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี

กลุมบริษัท มีสินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2545 จากงบการเงินรวม (บริษัท และ ซี.วี.เอ.) ตรวจสอบโดย   
ผูสอบบัญชีจํ านวน 2,906.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 63.5 จากงบการเงินรวม (บริษัท และ ซี.วี.เอ.) ณ 31 ธันวาคม  
2544 จัดทํ าโดยผูบริหาร ซึ่งมีคาเทากับ 1,777.5 ลานบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากสวนของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นที่สูงกวาอัตราการลดลงของสินทรัพยที่ลดลง โดยรายการที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญไดแกการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้เชาซื้อจาก 1,472.8 ลานบาท เปน 2,591.9 ลานบาท

จากงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และชยภาค) ณ 30 มิถุนายน 2546 สอบทานโดย      
ผูสอบบัญชี กลุมบริษัทมีทรัพยสินรวมประมาณ 4,045.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.8 จากยอดสินทรัพยรวมใน
งบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทจัดทํ าโดยผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งมีคาเทากับ 3,975.6 ลานบาท 
เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 3,806.6 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 จากยอดลูกหนี้เชาซื้อจากงบการเงินเสมือน ณ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งมียอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ    
เทากับ 3,631.8 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายการสินทรัพยที่ลดลงจะพบวา กลุมบริษัทมีรายการ        
สินทรัพยที่ลดลงโดยรายการสินทรัพยที่ลดลงประกอบดวยการลดลงของลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่
เกี่ยวของโดยมีการชํ าระคืนระหวางกันทั้งหมดภายในไตรมาส 2 ป 2546 และการลดลงทั้งจํ านวนของลูกหนี้สรรพากร
จํ านวน 19.8 ลานบาท ซึ่งอยูในรายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(หนวย: ลานบาท)
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1 งบการเงนิรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
*ยอดลกูหนีเ้ชาซือ้คงเหลอืหลงัหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 คุณภาพของลูกหนี้เชาซื้อ

ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือแยกตามอายุคางชํ าระ
ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือ* ณ 31 ธ.ค. 25451 รอยละ ณ 31 มี.ค. 25462 รอยละ
ยงัไมถึงกํ าหนด และ < 3 เดือน 5,171.4 92.1 5,339.2 91.2

รถจักรยานยนต 2,364.2 42.1 2,509.5 42.8
รถยนต 2,807.2 50.0 2,829.7 48.4

3 < ถงึกํ าหนด < 6 เดือน 188.7 3.4 212.1 3.6
รถจักรยานยนต 79.5 1.4 105.4 1.8

รถยนต 109.2 2.0 106.7 1.8
> 6 เดือนขึ้นไป 253.5 4.5 304.2 5.2

รถจักรยานยนต 75.4 1.3 93.5 1.6
รถยนต 178.1 3.2 210.7 3.6

รวม 5,613.6* 100.0 5,855.5* 100.0
1 งบการเงนิรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทของบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาค จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท
2 งบการเงนิรวมบริษัท และบริษัทยอย ซึ่งไดแก ซี.วี.เอ. และชยภาค สอบทานโดยผูสอบบัญชี
*ยอดลกูหนีเ้ชาซือ้คงเหลือกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม

หากพิจารณาอายุลูกหนี้เชาซื้อกอนหักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชีและภาษีมูลคาเพิ่มที่คางชํ าระ ณ           
31 มีนาคม 2546 และ ณ 31 ธันวาคม 2545 ตามตารางขางตน พบวาทั้ง 2 ชวงเวลามีลูกหนี้เชาซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนด
ชํ าระและคางชํ าระนอยกวา 3 เดือนรอยละ 91.2 และรอยละ 92.1 ตามลํ าดับ และหากพิจารณาลูกหนี้เชาซื้อที่    
คางชํ าระเกินกวา 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2546 และ ณ 31 ธันวาคม 2545 จะมีคารอยละ 5.2 และรอยละ 4.5      
ตามลํ าดับ

ลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือแยกตามอายุคางชํ าระ
ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือ* ณ 31 มี.ค. 25461 รอยละ ณ 30 มิ.ย. 25461 รอยละ
ยงัไมถึงกํ าหนด 3,279.5 78.5 2,606.2 62.6

รถจักรยานยนต 2,193.6 52.5 1,738.0 41.7
รถยนต 1,085.9 26.0 868.2 20.9

ถงึกํ าหนด< 3 เดือน 514.2 12.3 1,175.2 28.2
รถจักรยานยนต 316.5 7.6 779.1 18.7

รถยนต 197.7 4.7 396.1 9.5
3 < ถงึกํ าหนด < 6 เดือน 157.8 3.8 183.4 4.4

รถจักรยานยนต 104.9 2.5 116.5 2.8
รถยนต 52.9 1.3 66.9 1.6

> 6 เดือนขึ้นไป 224.3 5.4 201.2 4.8
รถจักรยานยนต 93.5 2.2 61.6 1.5

รถยนต 130.8 3.2 139.6 3.3
รวม 4,175.8* 100.0 4,166.0* 100.0

หากพิจารณาอายุลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระ ณ 30 มิถุนายน 2546 และ ณ 31 มีนาคม 2546 ตามตาราง
ขางตน พบวาทั้ง 2 ชวงเวลามีลูกหนี้เชาซื้อที่ยังไมถึงกํ าหนดชํ าระและคางชํ าระนอยกวา 3 เดือนรอยละ 90.8 และ

(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)
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หากพิจารณาลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระเกินกวา 6 เดือน ณ 30 มิถุนายน 2546 และ ณ 31 มีนาคม 2546 จะมีคา    
รอยละ 4.8 และรอยละ 5.4 ตามลํ าดับ

ไตรมาส 1 ป 2546 (2) ไตรมาส 2 ป 2546 (2)

ลูกหนี้เชาซ้ือคงเหลือ(1) 4,175.6 4,166.0
ลูกหนี้เชาซ้ือที่คางชํ าระ > 3 เดือน 382.1 384.6
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 373.8 359.3
% คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /
ลูกหนี้เชาซ้ือที่คางชํ าระ > 3 เดือน

97.9 93.4

(1) ค ํานวณจากลูกหนี้เชาซื้อคงเหลือ หลังหกัดอกผลเชาซื้อรอตัดและภาษีมูลคาเพิ่ม กอนการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2) งบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทยอย (ซี.วี.เอ และชยภาค) สอบทานโดยผูสอบบัญชี

หากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระเกินกวา    
3 เดือน กลาวไดวากลุมบริษัทมีอัตราการตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน 
สูงเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเกิดหนี้สูญ โดยคิดเปนรอยละ 97.9 และรอยละ 93.4 ในไตรมาส 1 ป 
2546 และไตรมาส 2 ป 2546 ตามลํ าดับ

ในสวนของหนี้สูญที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาส 2 ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2      
ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 จากงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางบริษัทที่จัดทํ าโดยผูบริหาร ซึ่งมีคาเทากับ 76.8 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ และ 16.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.6 เมื่อ
เทียบกับยอดลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ ตามลํ าดับ กลาวไดวาหนี้สูญในไตรมาส 2 ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 มีคาสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับระยะเวลาในชวงเดียวกันป 2545 เนื่องจากการขยายตัวของภาวะการเชาซื้อ ซึ่งจะเห็นไดจากยอดลูกหนี้  
เชาซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 2,735.8 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 เปน 3,631.7 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2545 และ
เปน 3,806.6 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2546 ประกอบกับการวางแผนทางภาษีดานคาใชจาย เพื่อใหกลุมบริษัท    
ไดรับประโยชนสูงสุด เนื่องจากกลุมบริษัทสามารถใชผลประโยชนทางภาษีจากการมีขาดทุนสะสมไดจนถึงไตรมาส 1 
ป 2546 อยางไรก็ตาม จากอัตราการตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญตอลูกหนี้เชาซื้อที่คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน สํ าหรับ 
ไตรมาส 2 ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 จะพบวามีคาสูงเพียงพอรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดหนี้สูญไดโดยมีคาสูงถึง
รอยละ 93.4 ตามที่กลาวขางตน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการตัดหนี้สูญหากลูกหนี้คางชํ าระคางวดเกินกวา 6 เดือน โดย
จะดํ าเนินการตัดหนี้สูญจากขอเท็จจริงในการเรงรัดสํ าหรับกรณีรถจักรยานยนต หรือพิจารณาตัดหนี้สูญจาก         
ผลการดํ าเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดสํ าหรับกรณีรถยนต (รายละเอียดปรากฏในหัวขอ 5.2.7 นโยบาย           
การตัดหนี้สูญ)

1.2 สภาพคลอง
 ระยะเวลาครบกํ าหนดของเงินกูยืมเปรียบเทียบเงินคางวดที่จะไดจากลูกคา

หากพิจารณาระยะเวลาครบกํ าหนดของเงินกู ยืมเปรียบเทียบกับเงินคางวดที่จะไดรับจากลูกคา                 
ณ 31 ธันวาคม 2545 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมทั้งส้ิน 2,338.4 ลานบาท และ ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีเงินกูยืม
ทั้งส้ิน 3,290.9 ลานบาท โดยสวนใหญของเงินกูยืมเฉลี่ยจะเปนเงินกูยืมหมุนเวียน (Revolving Credit) ในขณะที่    

(หนวย: ลานบาท)
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คางวดที่ไดรับชํ าระจากลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตมีอายุคงเหลือเฉลี่ย 19 เดือน และลูกหนี้เชาซื้อรถยนตมีอายุ       
คงเหลือเฉลี่ย 29 เดือน ซึ่งที่ผานมากลุมบริษัทไดรับการตออายุสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงินตลอดมา และ     
ไมเคยประสบปญหาการถูกเรียกคืนเงินกูกอนถึงกํ าหนด เนื่องจากกลุมบริษัทเปนลูกคาชั้นดีของสถาบันการเงิน         
มากวา 30 ป ทั้งนี้ในสถานการณที่คาดวาอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง การมีสัดสวนเงินกูยืมระยะสั้นเปนสวนมาก 
ทํ าใหกลุมบริษัทสามารถกูยืมเงินไดโดยมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ าลงตามอัตราดอกเบี้ยตลาดและ ณ 30 มิถุนายน 
2546 กลุมบริษัทยังมีวงเงินกูยืมคงเหลือ 364.2 ลานบาท โดยรายละเอียดเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย 
สถาบันการเงิน ซึ่งอยูในรูปของเงินกูยืมหมุนเวียน (Revolving Loan) จากธนาคารพาณิชยทั้งในประเทศและ       
ตางประเทศ แหลงที่มาของเงินกูยืม ณ วันส้ินงวดสามารถสรุปไดดังนี้

ป 2545* 31 มีนาคม 2546
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

เงินกูจากสถาบันการเงิน
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 3,142.1 95.0 3,230.4 98.2
เงินเบิกเกินบัญชี 166.5 5.0 60.5 18
รวมเงินกูยืม 3,308.6 100.0 3,290.9 100.0

* งบการเงนิรวมเสมอืนปรับโครงสรางของบริษัท และบริษัทยอย (ซี.วี.เอ. และ ชยภาค) จัดทํ าโดยผูบริหารบริษัท ทั้งนี้หากพิจารณายอดเงินกูยืมจากงบการเงินรวม
ของบรษัิท และบรษัิทยอย (ซี.วี.เอ.) ป 2545 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี จะมียอดเงินกูยืมเทากับ 2,338.4 ลานบาท

กระแสเงินสด

จากงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย (ซี.วี.เอ และชยภาค) ส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2546 สอบทาน
โดยผูสอบบัญชี กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงานเพิ่มขึ้น 17.2 ลานบาท โดยเกิดจากผลประกอบการ    
กํ าไรสุทธิซึ่งเปนผลมาจากความสามารถของกลุมบริษัทในการขยายสินเชื่อเชาซื้อไดตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ    
นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 42.4 ลานบาท เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับ         
เงินสดสุทธิจากการจํ าหนายเงินลงทุนในบริษัทที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจเชาซื้อ เพื่อรองรับการปรับโครงสรางกลุมบริษัท 
อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 53.5 ลานบาท เนื่องจากมีการชํ าระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้น สงผลให ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 42.1 ลานบาท

1.3 แหลงที่มาของเงินทุนและความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ในป 2545  บริษัทและบริษัทยอย (ซี.วี.เอ.) มียอดหนี้สินเทากับ 2,531.5 ลานบาท และในป 2544     

เทากับ 1,755.0 ลานบาท โดยมีสวนของผูถือหุนในชวงดังกลาวเทากับ 375.1 ลานบาท และ 22.5 ลานบาท         
ตามลํ าดับ  สํ าหรับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2545 เทากับ 6.8 เทา และในป 2544 เทากับ 77.9 เทา  
การลดลงของอตัราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถอืหุนในป 2545 เปนผลมาจากในป 2545 บริษทัและบรษิทัยอย มีก ําไรสทุธิ
เพิม่ขึ้นสงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

ในเดือนมีนาคม 2546 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท และโครงสรางการถือหุนใหมีความ
เหมาะสมและชัดเจนตอการดํ าเนินธุรกิจในอนาคต โดยกลุมผูถือหุนเดิมยังคงเปนผูถือหุนหลัก (Core Shareholders) 
ภายหลังการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการจึงไดมีมติเมื่อวันที่          
11 มีนาคม 2546 อนุมัติใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลรวม 350 ลานบาท โดยประกาศจายจากผลการดํ าเนิน
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งานที่มีกํ าไรมาอยางตอเนื่องซึ่ง ณ 28 กุมภาพันธ 2546 บริษัทมีกํ าไรสะสมซึ่งยังไมไดจัดสรร 366.8 ลานบาทสงผล
ใหกลุมบริษัทมีมูลคาตามบัญชีกอนจายเงินปนผลจํ านวน 482 ลานบาท   (มูลคาตามบัญชีตอหุน 6.88 บาท คํ านวณ
ที่ทุนจดทะเบียนและเรียกชํ 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 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชํ าระแลว 400 ลานบาท (400ลานหุน คํ านวณโดย
ถือเสมือนวามีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) สํ าหรับการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป 100 ลานบาท (100 ลานหุน 
คํ านวณโดยถือเสมือนวามีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในครั้งนี้ บริษัทเสนอขายราคาหุนละ 11 บาท โดยบริษัทจะได
รับเงินจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ภายหลังหักคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของจํ านวน 1,069 ลานบาท เพื่อนํ าไปใช
ขยายธุรกิจและเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ สัดสวนที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป คิดเปนรอยละ 20 ของ            
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชํ าระแลวภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปครั้งนี้

จากมติกรรมการเรื่องการจายเงินปนผล และมติที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องการเพิ่มทุนตามที่กลาวขางตน
ประกอบกับผลการดํ าเนินงานในไตรมาส 2 ป 2546 สงผลให ณ 30 มิถุนายน 2546 กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม 3,503.2 
ลานบาท สวนของผูถือหุน 542.3 ลานบาท โดยคิดเปนอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 6.5 เทา
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