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เรยีน     ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
 
 
 

ปี2562 ถือได้เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ
ของ ACG เนื่องจากเป็นปีแรกที่บริ ษัทฯได้ก้าวเข้ า สู่         
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ ด้วยความตั้งใจและเจตนาที่ต้องการให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯให้
ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรในหลายด้าน โดย
มุ่งเน้นการวางรากฐานองค์กรและระบบการท างานต่างๆ 
ให้มีความพร้อมส าหรับการรองรับการเติบโตในอนาคต  

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโต โดยการเพิ่ม
ยอดขายจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมและเข้าถึงลูกค้า
ในภูมิภาคอ่ืนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมาย 
ในการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการ
มองหาธุรกิจที่อ่ืนที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ ACG      
มีความแข็งแกร่งและมั่นคง มากขึ้น 

แม้ว่า ในปีที่ผ่านมาจะเกิดปัจจัยทางธุรกิจที่ไม่
เอ้ืออ านวยหลายๆ ประการ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวน 
จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก สถานการณ์ภายในประเทศ  
ที่ส่งผลกระทบ และสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไม่
สดใสนัก   
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเดินหน้าพัฒนา     
การขายสินค้าและให้บริการต่อเนื่อง ให้ความส าคัญ      
กับคุณภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดและ     
ไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เพื่อเป้าหมายธุรกิจ 
ที่เจริญเติบโตไม่ส้ินสุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืน
สู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 จะเห็น 
ได้ว่าบริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นกว่า 93.36% เมื่อเทียบกับ        
ปี 2561 เนื่องจากการขยายสาขาไปยังภาคใต้ ซึ่งท าให้
รายได้จากการขายและให้บริการเติบโตขึ้นถึง 29.46% 
ทั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการก้าวตามแผนที่ได้วางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน   
ทุกคนขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง
ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดียิ่ง 
และขอให้ความมั่นใจว่าจะน าพาบริษัทฯ เจริญเติบโต 
บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
โดยจะด ารงไว้ซึ่งความโปร่งใสบนหลักธรรมาภิบาลและ
ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงที่สุดเป็นที่ตั้ง 
 

 

 
 
 
 
 

                           
                 ภาณุมาศ รังคกูลนุวัฒน ์

                  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร /  
              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

       
 
 
 
 

                   พานิช พงศ์พิโรดม 
ประธาณคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
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ขอ้มูลทั่วไปและข้อมลูส าคญัอืน่  

ชือ่บรษิทั บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) 

ชือ่ภาษาองักฤษ Autocorp Holding Public Company Limited  

เลขทะเบยีนบรษิทั 0107561000404 

ประเภทธรุกจิ ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและ
การให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจอืน่ทีเ่กี่ยวเนือ่งอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทถือหุน้
ในบริษัทยอ่ย คอื บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) ซึ่งเป็นผู้จ าหนา่ยและ
ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (Honda) รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ ่
และสาขาขอนแกน่ ส านกังานใหญ่
บรษิทัแกน 

เลขที ่1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบา้นทุม่ อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448 

สาขาประชาสโมสร 
  
 

เลขที่ 345 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ : 0-4346-6555 
โทรสาร  : 0-4346-6525 

สาขาสรุนิทร ์
 

เลขที่ 274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ ต าบลแสลงพันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
โทรศัพท์ : 0-4451-4075-8 
โทรสาร  : 0-4451-2644 

สาขาวรีวฒันโ์ยธนิ 
  
 
 

เลขที่ 783 หมู่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000  
โทรศัพท์ : 0-4451-4666 
โทรสาร  : ไม่มี 

สาขาบรุรีมัย ์
  
 

เลขที่ 65 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
โทรศัพท์ : 0-4460-2333 
โทรสาร  : 0-4462-0925 

สาขานางรอง 
  
 

เลขที่ 123 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลถนนหัก อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
โทรศัพท์ : 0-4466-6044 
โทรสาร  : 0-4466-6046 

สาขาภเูกต็ 
  
 

เลขที ่3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฎา อ าเภอเมอืงภูเกต็ จังหวัดภูเกต็ 83000 
โทรศัพท์ : 0-7660-6888 
โทรสาร  : 0-7660-4118 

สาขานาคา เลขที ่36/3 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟา้ตะวนัตก ต าบลวิชิต อ าเภอเมืองภูเกต็ จังหวัดภูเกต็ 83000 
โทรศัพท์ : 0-7660-5999 
โทรสาร  : 0-7660-5980 
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สาขากระบี ่ เลขที ่489/8,489/10 ถนนอุตรกิจ ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมอืงกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
81000 
โทรศัพท์ : 0-7585-5888   
โทรสาร (Fax) 0-7585-5889 

สาขาเมอืงกระบี ่ 328 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมอืงกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ (Tel.) 0-7585-5888   
โทรสาร (Fax) 0-7585-5889 

Website www.autocorpgroup.com 
ทนุจดทะเบยีน 300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงาน : เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 1   

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดงจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2635-1700 
โทรสาร : 0-2635-1662 

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที ่1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 48 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2677-2000 
โทรสาร : 0-2677-2222 

 

 

 

 

 

http://www.autocorpgroup.com/
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ผู้ตรวจสอบภายใน 
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงาน : เลขที ่84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวง/เขตบางคอแหลม  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 08-3299-5959 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ส านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงาน : เลขที ่999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวลิด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 

 แขวงปทมุวัน  เขตปทมุวนั  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : 0-2646-1888 
โทรสาร : 0-2646-1919 
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  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 40.00 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
และส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่ นๆ  ในอนาคตของบ ริษัทฯ  ทั้ งนี้ มติ ของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ จ่ายเงินปันผลจะต้อง        
ถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่       
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ    
มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  
ทั้ งนี้  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ เกินก าไรสะสม              
ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้น     
ในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลัก   
คือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน
และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็น 

 
 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิัทยอ่ย 

 บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายในการพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท
พิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไร
สุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทุนส ารอง
เงินตามที่กฎหมายก าหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต
ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอ านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้                  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน
รวมทั้งปีไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรวมประจ าปี   
ของแต่ละบริษัท 
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การจ่ายเงินปนัผลจากผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

 

เงนิปนัผลส าหรบัผลการ
ด าเนนิงานประจ าป ี

อตัราเงนิปนัผล 

(บาท/หุน้) 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผลตอ่
ก าไรสทุธติามงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ 

วนัทีจ่า่ยเงนิปนัผล 

2561 7.5 0.61 มีนาคม 2562 

2562 0.04 * 17.57 พฤษภาคม 2563 

 

หมายเหต ุ* 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์ 2563 มีมตอินุมตัิให้เสนอตอ่ที่ประชุมสามญั                   
ผู้ถือหุ้นประจ าปี พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตรา 0.04 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 24 ล้านบาท 
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 จ านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 
  บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
       บริษัทมีทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
   -ไม่มีการออกหุ้นประเภทอืน่- 
 
 
  ผูถ้อืหุน้ 
  กลุ่มผู้ถือหุน้ที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมดุทะเบียนผู้ถอืหุ้น เมือ่วันที่ 25 ตลุาคม 2562 
 

 
ล าดบัที ่ ผูถ้อืหุน้ จ านวน(หุน้) รอ้ยละ 

1. นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ์ 270,839,000 45.14 
2. นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวฒัน ์ 146,960,000 24.49 
3. นาง วลิาวัณย์ รังคกูลนุวฒัน ์ 2,2200,000 3.70 
4. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1,4084,000 2.35 
5. น.ส. สุกลุยา เอื้อวัฒนะสกุล 8,521,100 1.42 
6. นาย เอกรินทร์ ลิม้ถวลิ 7,029,000 1.17 
7. นาย สมพล ฤกษว์ิบลูย์ศรี 5,740,000 0.96 
8. นาย นิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท ์ 5,505,000 0.92 
9. นาย อุเทน ลิ้มถวิล 3,657,200 0.61 

10. นาย บุญชัย พนาสกุลการ 3,100,000 0.51 
 รวม 487,635,300 81.27 
 ผู้ถือหุ้นอืน่ 112,364,700 18.73 
 จ านวนผูถ้อืหุน้รวมทัง้สิน้ 600,000,000 100.00 

 
      ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ ณ วันที่ 25 ตลุาคม 2562 คือ 300,000,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 0.5 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงสร้างการลงทนุ 
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 การกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
 
 การกระจายการถือหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นคร้ังล่าสุดของ
บริษัทฯ วนัที่ 25 ตลุาคม 2562 
 
 
 

 
 
 
 

 จ านวนราย 
 

จ านวนหุน้ 
 

รอ้ยละของจ านวนหุน้
ทัง้หมด 

ผู้ถือหุ้นสญัชาติไทย 1,162 599,295,000 99.88 
ผู้ถือหุ้นสญัชาตติ่างดา้ว 2 705,000 0.12 

รวมทัง้สิน้ 1,164 600,000,000 100.00 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

การกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัฯ คิดเปน็ %

จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยคิดเป็น % จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวคิดเป็น %

99.88 %
จ านวนหุ้นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
รวม 599,295,000 หุ้น0.12 %

จ านวนหุ้นผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
รวม 705,000 หุ้น
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 บริษัท ฮอนด้ามะลวิัลย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย มีทนุจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 550,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
5,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท  

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย แสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้ : 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
จ านวน (หุน้) รอ้ยละ 

1. บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 5,486,000 99.74 
2. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ 10,492 0.19 
3. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวฒัน ์ 502 0.01 
4. นายอัธยา รังคกูลนวุัฒน์ 1,500 0.03 
5. นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวฒัน ์ 1,500 0.03 
6. เด็กหญิงนติา รังคกูลนุวฒัน ์ 3           - 
7. เด็กชายรุจ รังคกูลนุวฒัน ์ 3 - 

รวม 5,500,000 100.00 
 
 
 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่ 
  - ไม่มี –  
  

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย คิดเปน็ % ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 99.74 %

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 0.19 %

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 0.01 %

นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน์ 0.03 %

นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 0.03 %

เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน์ 0 %

เด็กชายรุจ รังคกูลนุวัฒน์ 0 %
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ประวตัคิวามเปน็มา 
และการพฒันาที่ส าคญั 
 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประกอบธุ รกิ จ โดยการถือหุ้ น ในบริษัทอื่ น  (Holding 
company)  ที่ ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและให้บ ริการใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน
บริษัทถือหุ้น ในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 
(“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการ
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกบริษัทและบริษัท
ย่อยว่ า  “กลุ่ มบ ริษัท ” )  ซึ่ งก่อตั้ ง โดย  นายภานุมาศ  
รังคกูลนุวัฒน์ ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแรก ในปี 2535  

  

 

 

 

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ รถยนต์ฮอนด้า        
ซึ่งเร่ิมก่อก าเนิดจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด (Honda 
Motor Co., Ltd.)  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศ
ญี่ปุ่น  โดยผลิตรถยนต์ รถบรรทุก  จักรยานยนต์ และ
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร อุ ต ส า หกร รม หนั ก อี ก ห ล า ยปร ะ เ ภท                       
บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด มีส านักงานใหญ่อยู่ที่
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ก่อตั้งเมื่อวันที่  24 กันยายน 
2492 โดยนายโซอิจิโร่ ฮอนดะ เร่ิมรุกตลาดโลกโดยการ
ผลิตรถจักรยานยนต์ ยี่ ห้ อฮอนด้ า  แล ะ เ ร่ิมประสบ
ความส าเร็จจากรถยนต์ รุ่น ฮอนด้า ซีวิค โดยเร่ิมออกขาย
ในปีพ.ศ. 2515   
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 ในส่วนของการเปิดตลาดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าใน
ประเทศไทย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ ากัด จากประเทศ
ญี่ปุ่น ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2526 ภายใต้
ช่ือ บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์  (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อมา 
ในปี 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผลิตรถยนต์เองในประเทศไทย และ 
ในปี 2543 ได้รวมหน่วยงานการผลิตและการจัดจ าหน่าย
เข้ าด้ วยกัน โดยก่อตั้ ง  บ ริษัท   ฮอนด้ า  ออ โต โมบิล               
(ประเทศไทย) จ ากัด (“ฮอนด้า”) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย เป็นรายหลังๆ ปัจจุบันฮอนด้านับว่า เป็น         
หนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์นั่งรายใหญ่ของประเทศ ในปี 2560 
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 
ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นับรวม 
Honda BR-V, Honda HR-V และ Honda CR-V) 
 ปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จ าหน่าย (Dealers) กระจายอยู่
ทั่ วปร ะ เทศ เพื่ อ ให้ครอบคลุมการ ให้บ ริการลูกค้า             
อย่างทั่วถึง โดยทางฮอนด้าจะเป็นผู้คัดเลือกผู้จ าหน่าย     
ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเป็นผู้จัดส่งรถยนต์  
ตามค าสั่งซื้อจากผู้จ าหน่ายทั่วประเทศ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายด้านราคา และการจัดรายการส่งเสริมการขาย 
ให้แก่ผู้จ าหน่าย 

 บริษัทย่อยเป็นหนึ่ งในบริษัทผู้จ าหน่ายที่ ได้ รับ   
ความไว้วางใจจากฮอนด้า  โดยเร่ิมด าเนินการคร้ังแรก       
ในปี 2535 ภายใต้ช่ือ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด  

 

 

 

 ซึ่ ง เป็นผู้ จ าหน่ายรายเดียว ในจังหวัดสุ รินทร์ 
จนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ 
ภายใต้  ช่ือ บริษัท เอ.วี . บุ รีรัมย์  ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด  
ในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ภายใต้ช่ือ 
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ตามล าดับ   

 ในไตรมาสแรกปี 2561 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับ
โคร งส ร้ า ง โดยมี บ ริ ษั ทย่ อย เพี ย งบ ริษั ท เดี ยว  คือ                 
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์จ าหน่ายและ
ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งหมด 9 แห่ง ครอบคลุม 
5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ภูเก็ต และกระบี่  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ 
และติดตามความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 

 นอก เหนื อจากการขายรถยนต์ แล ะ ช้ินส่ ว น
อะไหล่  กลุ่มบริษัทยังมีศูนย์บริการซ่อมบ ารุง และซ่อมตัวถัง
และสี ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย รวมทั้งมีการแนะน า
จัดหาสินเช่ือเช่าซื้อ (“ไฟแนนซ์”) และการท าประกันภัย
รถยนต์เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า   
ได้อย่างครบวงจร 

  เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีการขยาย
สาขาไปภาคใต้ที่ จังหวัดภู เก็ต 2 แห่ง (สาขาภูเก็ตและ      
สาขานาคา) และเดือนมกราคม 2562 ได้ขยายสาขาไปยัง
จังหวัดกระบี่  ซึ่งเป็นการขยายตลาดนอกเหนือไปจาก     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ งนี้  ในอนาคตบริษัทย่อย          
ยังมุ่งมั่นในการขยายตลาดเพิ่มเติมต่อไปในจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการ   
ของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ในอนาคตบรษิทัยอ่ยยงัมุ่งมัน่ในการขยายตลาด
เพิม่เตมิตอ่ไปในจงัหวัดทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

และความตอ้งการของลกูคา้เพือ่ใหค้รอบคลมุทุกภูมิภาค 

“ 
” 
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 บริษัทมีเงนิลงทนุในบริษทัย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ฮอนดา้มะลิวัลย์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 
  

กลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งจากเดิมบริษัทถือหุ้นใน 
บริษัทย่อย 3 บริษัทในการด าเนินการธุรกิจหลัก 
จึงได้มีการควบรวม 3 บริษัทย่อยเพื่อให้มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการสั่งซื้อสินค้า 
และบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวน 156,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระ
แล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ    
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแสดงโครงสร้างได้ดังนี้  

 

โครงสร้างเงนิลงทนุ 
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บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

 

 

วนัทีก่อ่ตัง้ : 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษัท ไดแ้ก ่
1. บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากดั (ก่อตั้งเมือ่วันที่ 17 ธันวาคม 2535) 
2. บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย ์ฮอนด้าคาร์ส ์จ ากัด (ก่อตั้งเมือ่วนัที่ 27 กันยายน 2537) 
3. บริษัท ฮอนด้ามะลวิัลย์ จ ากัด (ก่อตั้งเมือ่วันที่ 3 กันยายน 2555) 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ ่ : เลขที ่1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวลัย ์ต.บ้านทุม่ อ.เมอืง จังหวัดขอนแก่น  
โดยจดส านักงานสาขาทั้งหมด 10 แห่ง 

ลกัษณะการประกอบธรุกจิ : เป็นผู้จ าหนา่ยรถยนต์ยี่หอ้ฮอนดา้ รวมถึงการให้บริการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ทนุจดทะเบยีน/ช าระแลว้ : 550.00 ล้านบาท 

กรรมการบรษิทั : 

1. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ 
2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์
3. นางสุกใส โภคทรัพย ์
4. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม : นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน ์หรือ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั 
นางสุกใส โภคทรัพย์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกลุสันเทยีะ รวมเปน็สองคน 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั : 

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ ACG ซึ่งถือหุ้นจ านวน 5,486,000 หุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และมีกรรมการร่วมกัน     
กับบริษัท ได้ แก่  นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์  นางหทัยรัตน์   รังคกูลนุวัฒน์   
นางสุกใส โภคทรัพย์ และ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ : 
ACG ถื อ หุ้ น จ า น ว น  5,486,000 หุ้ น  คิ ด เ ป็ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  99.74  
กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์   ถือหุ้นจ านวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.26 
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ทั้งนี้ การพิจารณาขนาดของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ Holding Company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่            
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เกณฑก์ารเปรยีบเทยีบขนาดของบรษิทั ขอ้ก าหนดตามประกาศ 
Holding Company 

คณุสมบตัขิองบรษิัท1 

 

ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและบริษัทอื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท
อื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: เงินลงทุนในบริษัทอื่น / สินทรัพย์รวมของบริษัท 
≤  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 0 

หมายเหตุ: 1 ค านวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า 

- ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0 ของขนาดบริษัท  
- ขนาดบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 ของขนาดบริษัท และ 
- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทลงทุนอื่น นอกจากบจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ (บริษัทย่อย) 

ดังนั้นบริษัท จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ Holding Company ทุกประการ  
 
 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นใดที่มีการพึ่งพิงหรือสนับสนุนกับ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     
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1. ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รวมถึงการให้บริการ  

ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
1. ธุรกิจจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ก. จ าหน่ายรถยนต์  
ข. จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง 

2. ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่  
3. ธุรกิจจากการน าเสนอบริการสินเช่ือเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์  
4. การให้บริการหลังการขาย 

1.1 ธุรกิจจากส่วนจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ก. จ าหน่ายรถยนต์   
 ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย คือเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยปัจจุบันมีสาขา

ทั้งหมด 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการ 9 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ธรุกจิของบริษัท 
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โชวร์มูและศนูยบ์รกิาร* จังหวดั                               ทีต่ัง้ ปทีีเ่ริม่ใหบ้รกิาร 
พืน้ทีโ่ชวร์มู 
(ตร.เมตร) 

พืน้ที่
ศนูยบ์รกิาร 
(ตร.เมตร) 

สาขาสุรินทร์ สุรินทร์ เลขที ่274 หมู่ที่ 9 ถนนปทัมานนท์               
ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง  2535 525 3,260 

สาขาบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ เลขที ่65 หมู่ที่ 9 ถนนบุรีรัมย-์นางรอง       
ต.อสิาณ อ.เมือง 2537 650 1,820 

สาขานางรอง บุรีรัมย ์ เลขที ่123 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม    
ต.ถนนหัก อ.นางรอง 2555 625 1,400 

สาขาประชาสโมสร ขอนแกน่ เลขที ่345 หมู่ที่ 6 ถนนประชาสโมสร        
ต.ในเมือง อ.เมือง 2557 370 360 

สาขามะลวิัลย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

ขอนแกน่ เลขที ่1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวลัย ์          
ต.บ้านทุ่ม อ.เมอืง 

2559 2,400 8,200 

สาขาวีรวัฒน์โยธิน  สุรินทร์ เลขที ่783 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมอืง         
อ.เมอืง 2560 240 ไม่ม ี

สาขาภเูก็ต ภูเก็ต เลขที ่3/17 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี 
ต.รัษฏา อ.เมอืง 2561 316 312 

สาขานาคา ภูเก็ต เลขที ่36/3 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก    
ต.วิชิต อ.เมือง 2561 920 1,840 

สาขากระบี่** กระบี่ เลขที ่489/8, 489/10 ถนนอุตรกิจ        
ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมอืง 2562 240 570 

สาขาเมอืงกระบี่*** กระบี่ เลขที ่328 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม      
ต.กระบี่นอ้ย อ.เมอืงกระบี่ 

2562 1,000 1,600 

 
หมายเหตุ  *โชว์รูมเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เวน้วันหยุดนักขัตฤกษ์ และศูนยบ์ริการเปิดให้บริการจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
                   (เฉพาะศูนยบ์ริการสาขามะลิวัลย์และสาขานาคาทีเ่ปิดวันอาทิตยด้์วย ส่วนสาขาวีรวัฒน์โยธินไม่มีศนูยบ์ริการ) 
              ** สาขากระบี่ได้เปิดด าเนินการส าหรับโชวร์ูมขายและศูนย์บริการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 
              *** สาขาเมืองกระบี่ได้เปิดด าเนินการส าหรบัศูนย์บรกิารในเดือนตุลาคม 2562 และโชว์รูมขายในเดือนมกราคม 2563 ตามล าดบั 
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ผลิตภัณฑ์หลักจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์ของบริษัทย่อย คือ รถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภทรถยนต์ได้
เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้  
 

1. กลุ่ม Eco car  รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเคร่ืองยนต์ขนาด  
 1300 ซีซี.  ได้แก่  Brio  และ Amaze  
 คุณสมบัติ : เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก คล่องแคล่ว และ 
 ประหยัดน้ ามัน เหมาะกับการใช้งานในเมืองท าให้ 
 สะดวกสบายในการขับขี่ 
 ระดับราคา  :  เร่ิมต้น 495,000 บาท 

 

 

 

2. กลุ่ม Sub compact  รถยนต์ขนาดเล็กทีม่ีเคร่ืองยนต์
ขนาด 1,000 และ 1,500 ซีซี.  ได้แก่ รุ่นซิตี้ (City) และแจ๊ส (Jazz)  
คุณสมบัติ : เป็นรถยนต์ที่มีพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวาง 
ครบครันด้วยอุปกรณ์พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกล ้าสมัย 
อีกทั้งดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวรองรับทุกไลฟ์สไตล์ในราคาประหยัด  
ระดับราคา  :  เร่ิมต้น  555,000 บาท 

 
          
 
 
 

 
3. กลุ่ม Compact  รถยนต์ขนาดกลางที่มีเคร่ืองยนต์ขนาด  
1500 – 1800 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซีวิค (Civic) และ ซีวิค แฮทช์แบ็ก  
(Civic Hatchback) 
คุณสมบัติ : เทคโนโลยีอัจฉริยะ จุดก าเนิดของสมรรถนะอันทรงพลัง 
ประหยัดเช้ือเพลิงมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ดีไซน์สปอร์ต หรูหราเหนือระดับ 
ระดับราคา  :  เร่ิมต้น 874,000 บาท 
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4. กลุ่ม SEDAN  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเคร่ืองยนต์ขนาด 
          1500 – 2000 ซีซี.  ได้แก่ รุ่น แอคคอร์ด (Accord)  
       คุณสมบัติ : ยนตรกรรมระดับพรีเมี่ยมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า 
       แห่งความสง่างามสมัยใหม่ พร้อมภาพลักษณ์ผู้น า  
       เทคโนโลยีปลอดภัยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนอย่างเหนือช้ันด้วย 
       สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ที่สมบูรณ์แบบ 
       ระดับราคา  :  เร่ิมต้น 1,475,000 บาท 

 
 

5. กลุ่มรถยนตอ์เนกประสงค ์หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) 
ได้แก่ เอชอาร์-วี (HR-V) ซีอาร์-วี (CR-V) และบีอาร์-วี (BR-V)  
คุณสมบัติ : รูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตยิ่งขึ้น ให้ความ\พรีเมียมของ
ห้องโดยสารที่กว้างขวาง พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ าสมัย และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน ที่มอบอารมณ์แกร่งในทุกมิติ  
ระดับราคา  :  เร่ิมต้น 765,000 บาท 

 

 
 

 
6. กลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่งส าหรับรถครอบครัว หรือ MUV (Multi Utility Vehicle)  
 ขนาด 1500 ซีซี.  ได้แก่ โมบิลิโอ (Mobilio) 
 คุณสมบัติ : ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหม่สู่ความลงตัวในทุกด้าน ลงตัวทุกกิจกรรมด้วยพื้นที่ใช้สอย 
 เอนกประสงค์ที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย   
 ระดับราคา  : เริ่มต้น 659,000 บาท 

 
 รถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในปี 2562 ได้แก่ Civic, City, HRV และ Jazz ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 75 ของจ านวนรถที่ขายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท 

 

 พัฒนาการรถยนต์ฮอนด้ารุ่นต่างๆ ในช่วง 5 ปี (2558-2562) 
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   ฮอนด้ามีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
รถยนต์นั่ งตลอดมาเพื่ อตอบสนองต่อความต้องการ             
ของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตของสินค้ารถยนต์ฮอนด้า      
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้    
 

1. New Model คือ รถรุ่นที่ไม่เคยวางตลาดมาก่อน  
2. Full Model Change คือ รถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แล้ว       

และมีการปรับโฉมใหม่  
3. Minor Model Change คือรถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แลว้   

และมีการปรับรูปแบบหรือลักษณะรถเพียงบางส่วน 
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จุดเด่นของรถยนต์ฮอนด้า 
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด
เป็นผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีรถยนต์นั่ง
ทุกรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง
และรองรับความนิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ผู้บริโภค โดยปี 2527 ฮอนด้าเร่ิมน ารถยนต์ฮอนด้ารุ่น 
Civic มาจ าหน่ายในประเทศไทย และมีการเติบโตและ
พัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และการตลาดมา
โดยตลอด จนท าให้รถยนต์ฮอนด้าได้รับความนิยมและ
การยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน
ผู้น าด้านการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์นั่งของไทย โดย
อาจกล่าวได้ว่าจุดเด่นของฮอนด้า ได้แก่ 
●  ดีไซน์หรูหราทุกรายละเอียด ทันสมัย เหมาะสม
กับผผทุกกลุ่มเป้าหมาย 
●  มีขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวาง สะดวกสบาย 
ครบครันด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 
●  ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย  
●  จ านวนศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
การให้บริการภายใต้มาตรฐานฮอนด้า อีกทั้งบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ช่ัวโมง ที่จะช่วยเพิ่ม
ความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถทุกคน 
●  มีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเหมาะกับลูกค้าทุก
กลุ่ม เป้ าหมาย ตั้ ง แต่รถยนต์นั่ งขนาดเล็ก  (Eco 
car/Sub Compact)  เ ช่ น  Brio Amaze /City Jazz 
ร ถ ย น ต์ นั่ ง ข น า ด กล า ง  เ ช่ น  Civic แ ล ะ  CIVIC 
Hatchback รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ เช่น Accord จนถึง
รถยนต์อเนกประสงค์ทั้ง SUV และ MPV เช่น BR-V 
HR-V CR-V และ Mobilio โดยในแต่ละรุ่นก็จะมีหลาย
แบบให้เลือก ตั้งแต่รุ่นเร่ิมต้นจนถึงรุ่นสูงสุด (รุ่น TOP) 
อีกทั้งมีสีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและ
รสนิยมของลูกค้า 
●  รถยนต์ฮอนด้ามีราคาขายต่อที่ดี เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดรถยนต์มือสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จุดเด่นของรถยนต์ฮอนด้า 
 
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดเปน็
ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีรถยนต์นั่ง
ทุกรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง
และรองรับความนิยมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ผู้บ ริ โภค โดยปี  2527 ฮอนด้า เ ร่ิมน ารถยนต์ ยี่ ห้ อ            
ฮอนด้ารุ่นซีวิค (Civic) มาจ าหน่ายในประเทศไทย และมี
การเติบโตและพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
การตลาดมาโดยตลอด จนท าให้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
ได้รับความนิยมและการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศ
ไทย และเป็นหนึ่งในผู้น าด้านการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์
นั่งของไทย โดยอาจกล่าวได้ว่าจุดเด่นของฮอนด้า ได้แก่ 
●  ดีไซน์หรูหราทุกรายละเอียด ทันสมัย เหมาะสมกับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
●  มีขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวาง สะดวกสบาย 
ครบครันด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 
●  ราคาคุ้มค่ากับคุณภาพความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีที่ล้ าสมัย  
●  จ านวนศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
การให้บริการภายใต้มาตรฐานฮอนด้า อีกทั้งบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ช่ัวโมง ที่จะช่วยเพิ่ม
ความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถทุกคน 
●  มีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเหมาะกับลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco car/Sub 
Compact) เช่น บริโอ้ อเมซ (Brio Amaze) ซิตี้  (City) 
และแจ๊ซ (Jazz) รถยนต์นั่งขนาดกลาง เช่น ซีวิค (Civic) 
และ ซีวิค แฮทช์แบ็ก (Civic Hatchback) รถยนต์นั่งขนาด
ใ หญ่  เ ช่ น  แ อ คคอ ร์ด  (Accord)  จ นถึ ง รถยนต์
อเนกประสงค์ทั้ง SUV และ MPV เช่น บีอาร์-วี (BR-V) 
เอชอาร์-วี  (HR-V)  ซีอาร์-วี  (CR-V)  และ  โมบิลิ โอ 
(Mobilio) โดยในแต่ละรุ่นก็จะมีหลายแบบให้เลือก ตั้งแต่
รุ่นเร่ิมต้นจนถึงรุ่นสูงสุด (รุ่น TOP) อีกทั้งมีสีให้เลือก
หลากหลายตามความต้องการและรสนิยมของลูกค้า 
●  รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามีราคาขายต่อที่ดี  เป็นที่
ยอมรับของตลาดรถยนต์มือสอง 
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ข. การขายอุปกรณ์ตกแต่ง 
    
 บริษัทย่อยยังมีรายได้จากอุปกรณ์ตกแตง่ ประกอบดว้ย  
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ พ่นกันสนิม เคลือบสีรถ และฟิล์ม
กรองแสง เป็นต้น  
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1.2   ธรุกจิสว่นงานบรกิารซอ่มและจ าหนา่ยอะไหล่ 
 

 บริษัทย่อยมีศูนย์บริการที่ทันสมัยและปลอดภัยตาม
มาตรฐานของฮอนด้า เพื่อให้บริการดูแลหลังการขาย เช่น 
บริการซ่อมบ ารุง ซ่อมตัวถังและสี ตลอดจนการจ าหน่ายอะไหล่ 
โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว เหมาะสมส าหรับ
ลูกค้า มีการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดส าหรับลูกค้าที่น ารถมาเข้ารับบริการ ทั้งนี้ การให้บริการ
ไม่เพียงแต่ส าหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์จากกลุ่มบริษัทเท่านั้น       
แต่รวมถึงที่ซื้อจากผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารายอื่นด้วย 
โดยสามารถแบ่งประเภทการซ่อมได้ดังนี้ 

1. กา รบ า รุ ง รั กษาตามก าหนด  ( PM:  Periodic 
Maintenance) เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจและเพื่อยืดอายุ     
การใช้งานของรถยนต์ จึงต้องเข้าตรวจเช็คตามระยะที่ก าหนด
ตามคู่มือการใช้งาน โดยเงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่แจ้งไว้
ในสมุดรับประกัน 

2. การซ่อมทั่วไป (GR: General Repair) เช่น  ระบบ
เคร่ืองยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง ระบบแอร์ และระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น  โดยช่างผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานจะตรวจวิ เคราะห์ปัญหาด้วยเคร่ืองมือที่ทันสมัย 
ซ่อมแซมและตั้งค่าเคร่ืองยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า โดย
หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ลูกค้า
ทราบและตกลงก่อนที่จะด าเนินการ อีกทั้งมีการรับประกันอะไหล่
ที่เปลี่ยนแทน ซึ่งอายุการรับประกันขึ้นอยู่กับอะไหล่แต่ละประเภท 

3. การใหบ้รกิารซอ่มตวัถงัและส ี(BP: Body and Paint) 
การให้บริการซ่อมตัวถังและสีนั้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ารถจะคืน
สู่สภาพเดิมได้อย่างที่ต้องการและสะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม
ราวกับรถใหม่ ด้วยความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงาน
บริการซ่อมตัวถังและสีของช่างผู้ช านาญการที่ผ่านการฝึกอบรม
อย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานการบริการที่เน้นความปราณีตและ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการใช้
นวัตกรรมใหม่ของสีซ่อมรถยนต์ด้วยสีสูตรน้ า (Waterborne)   
ที่ให้สีสันเงางามเรียบสม่ าเสมอ และยึดติดคงทนในทุกสภาวะ   
ลดมลภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อธรรมชาติ 

 ซึ่งทางศูนย์บริการจะอ านวยความสะดวกเร่ืองการเคลม
ประกันให้กับผู้ใช้รถ  โดยให้ความเช่ือมั่นได้ว่ารถยนต์จะได้รับ
การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และคุณภาพของงานที่ออกมา
เป็นไปตามมาตรฐาน หากมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการเคลม
ประกัน ทางบริษัทย่อยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและตกลงก่อน
ด าเนินการทุกคร้ัง  

 ทั้งนี้ การให้บริการซ่อมรถยนต์ทั้งสามประเภทข้างต้น 
ทางกลุ่มบริษัทจะรับประกันงานเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือ 
6 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน งานซ่อมทั่วไปตาม
อายุรับประกันอะไหล่ และบริษัทจะรับประกันงานบริการซ่อม
ตัวถังและสี 1 ปี 
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1.3 ธุรกิจจากการน าเสนอบรกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้และประกนัภยั
รถยนต์  

  ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะ เ ช่าซื้ อ
รถยนต์ กลุ่มบริษัทจะน าเสนอสถาบันการเงินที่ให้บริการ
สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ (“สถาบันการเงิน” หรือ “บริษัทไฟแนนซ”์) 
ให้แก่ลูกค้าในการซื้อรถใหม่  และเมื่อมีความประสงค์จะท า
ประกันภัยรถยนต์  ทางกลุ่มบริษัทจะน าเสนอบริษัทนายหน้า
ตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย (“บริษัทประกันภัย”)

ให้แก่ลูกค้าทั้งที่ซื้อรถใหม่และลูกค้าเดิมของฮอนด้า โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการด าเนินการดังกล่าว    

  กลุ่มบริษัทมีนโยบายคัดเลือกสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยที่จะแนะน าให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีการพิจารณาเงื่อนไขและ
การให้บริการของสถาบันทางการเงินหรือบริษัทนายหน้าแต่ละรายเป็นประจ าทุกเดือน 
 

1.4 การให้บริการหลังการขาย 

  กลุ่มบริษัทมีการให้บริการหลังการขายหลายรูปแบบ ที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกและให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  พร้อมให้บริการดู แลรถยนต์ โดยช่าง
ผู้ช านาญการที่ทุ่ม เทเอาใจใส่ภายใต้ คุณภาพมาตรฐานพร้อม              
การตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานจากฮอนด้า ด้านต่าง ๆ เช่น  

  Super Fast Tech  
  การให้บริการด่วน “ซุปเปอร์ฟาสต์เทค” (Super Fast Tech) ซึ่งเป็นบริการเช็คระยะเร่งด่วนทุกๆ 10,000 กิโลเมตร  
ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ภายใต้สโลแกน “เร็วถูกใจ นัดเมื่อไร เราพร้อมบริการ” โดยไม่มีค่าบริการ
เพิ่มเติม 
  Honda Ultimate Care 
  ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยโปรแกรมการให้บริการด้านการรับประกันคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า  
อัลติเมทแคร์" ที่ช่วยเพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40 ,000 กิโลเมตร โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย         
เร่ืองอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมบ ารุงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยลูกค้าสามารถจ่ายค่ารับประกันคุณภาพรถยนต์เพิ่มขึ้น
จากระยะเวลาเดิม 3 ปีที่ฮอนด้ารับประกันให้อยู่แล้ว รวมเป็น 5 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ก าหนดไว้  

  Honda 24 hr Roadside Assistance 
  กลุ่มบริษัทสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้วยการ
ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่  24 ช่ัว โมง (Honda 24 hr 
Roadside Assistance) ซึ่งเป็นบริการส าหรับผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น    
ที่จะได้รับสิทธิพิเศษฟรีในการเป็นสมาชิกในระยะเวลารับประกัน 3 ปี หรือ 
100,000 กโิลเมตร  

  Honda Paysave แพ็กเกจเช็คระยะ 
  กลุ่มบริษัทให้การบ ารุงรักษารถยนต์อย่างต่อเนื่องกับแพ็กเกจเช็คระยะ “ฮอนด้า เพย์เซฟ” เป็นการเสนอโปรแกรม
เช็คระยะตั้งแต่ระยะที่ 10,000 จนถึง 200,000 กิโลเมตร  ได้รับส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่สูงสุด 15% ส าหรับงานบ ารุงรักษา
ตามระยะที่ก าหนด โดยระยะเวลาของแพ็กเกจจะมีอายุการใช้งาน 12 เดือน หรือ 24 เดือน     
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2. หลักการใหบ้รกิารศนูย ์Honda มาตรฐาน 
ACG  
 เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารสาขาที่กระจาย
อยู่หลายจังหวัดให้ประสบความส าเร็จต้องก าหนดนโยบาย
ธุรกิจการบริการของแต่ละสาขาให้เป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงใช้วิธีการบริหารงานจาก
ส่วนกลาง เพื่อส่ งต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน              
จากส านักงานใหญ่ไปยังสาขาทั้ง 9 แห่ง 

 ทั้ งนี้  กลุ่มบ ริษัทมีมาตรฐานเพื่ อส ร้างความ
ปร ะทั บ ใ จ ในหลายด้ าน  ตั้ ง แต่ การอบรมพนักงาน                      
ให้มีศักยภาพและปลูกฝังการต้อนรับลูกค้าด้วยใจ (Service 
Mind) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทัน
ตามก าหนดเวลา เนื่องจากจ านวนสาขาที่มากท าให้                  
กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการสต๊อคสินค้าได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการบริการกลุ่ม 
บริษัทยังมีการออกแบบโชว์รูมและศูนย์บริการให้ทันสมัยและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่รับรองลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัส
กับบรรยากาศที่ท าให้การรอคือการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็น
ห้องชมภาพยนต์ สนามเด็กเล่นขนาดย่อม มุมดื่มกาแฟและ
มุมพักผ่อนอื่นๆ รวมถึงการให้บริการโดยการน าเทคโนโลยี
ต่างๆมาปรับใช้ เพื่อ ให้ลูกค้าเ กิดความสะดวกสบาย          
มากยิ่งขึ้น 

 นอกจากการบริการต่างๆ ที่มอบแก่ลูกค้าแล้ว    
กลุ่มบริษัทยังให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมและ
การจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างมากเ ช่นกัน ซึ่ ง            
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง 
(รถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง) โดยการเข้าตรวจสอบ
ทั้งจากภายในและภายนอกตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด การอบรมพัฒนาบุคคลากร การให้สวัสดิการและ
สร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มี คุณภาพ รวมทั้ง
นโยบายในด้านอื่นๆ ที่ เป็นการส่ง เสริมให้ทุกสาขามี
โครงสร้างการปฏิบัติงานที่แข็งแรง 

 

 

 

 

 

   

 การประเมินผลงานของบริษัทฮอนด้า  

  ในแต่ละปีทางฮอนด้าจะมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของตัวแทนจ าหน่าย (“Dealer”)  มาตรฐานไว้ 3 
ด้าน ได้แก่  

 
1. มาตรฐานการด าเนินงานของผู้จ าหน่าย (Dealer 
Standard) ได้แก่ การจัดสถานที่ ความสะอาด ความ
ครบถ้วนของเคร่ืองมือ ความสามารถในการให้บริการ
ทั้งศูนย์จ าหน่ายและการซ่อมแซม รวมทั้งการสื่อสาร
ข้อมูลกับทางฮอนด้า 
2. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้านการขายและ
บริการ (CSI Survey) เป็นการส ารวจความพึงพอใจ  กับ
ลูกค้าโดยตรง โดยจะสอบถามด้านการขายและบริการ 
เช่น ความพึงพอใจในตัวพนักงาน ความกระตือรืนร้นใน
การขาย การให้ข้อมูลของตัวแทนจ าหน่ายเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ ด้านสถานที่ การให้บริการ ตลอดจน
การส่งมอบรถยนต์ 
3. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของผู้จ าหน่าย (KPI) 
ได้แก่  เ ร่ืองผลการด าเนินงานทั้งด้านยอดขายและ
ศูนย์บริการ (Performance) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดหรือไม่ 

  โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมดทางฮอนด้าจะน าไปเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาแผนการด า เนินธุรกิจ และ
ผลตอบ แทนที่ แ ต่ ล ะ  Dealer จ ะ ได้ รั บ  ที่ ผ่ า นมา 
กลุ่มบริษัทได้รับการประเมินผลงานในเกณฑ์ดีมาโดย
ตลอด และได้รับเงินรางวัลจากผลการประเมินการ
ด าเนินงานผู้จัดจ าหน่ายที่มีผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของ
ฮอนด้า
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3. ตลาดและสภาวะการแขง่ขนั  

3.1 กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 ปัจจุบันรถยนต์ถือเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
แม้จะยังไม่เทียบเท่าปัจจัยหลักแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้การ
เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญและ
ใช้เวลาอย่างพิถีพิถันในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งเหตุผล
ล าดับต้นๆที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริโภค มีหลักๆดังนี้ 

●  ความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยหลักของการ
ตัดสินใจใช้รถยนต์ โดยปัจจุบันฮอนด้าได้มุ่งเน้นให้รถยนต์
รุ่นใหม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความ
มั่นใจในการขับขี่ของผู้บริโภคว่าจะมีความปลอดภัยสูงข้ึน 

●  ความประหยัดน้ ามัน เนื่องจากราคาน้ ามัน 
มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้
ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ โดยการเลือกใช้รถยนต์   
ที่ประหยัดน้ ามันจะเป็นทางเลือกหลักส าหรับผู้บริโภค     
ในยุคปัจจุบัน 

●  การออกแบบทั้งภายในและภายนอกรวมถึง
ขนาดของรถยนต์ ปัจจัยเร่ืองการออกแบบที่สวย ล้ าสมัย
โดนใจ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกของทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารครบครัน วัสดุภายในมีคุณภาพ งานประกอบ
ละเอียดเรียบร้อย เก็บเสียงจากภายนอกได้ดี สิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เข้ามามีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อรถของคนในยุค
นี้ทั้งสิ้น 

●  ราคารถยนต์  เป็นปัจ จัยที่ ส า คัญที่สุด 
เนื่องจากเงินคืองบประมาณที่จะใช้ตัดสินว่าผู้บริโภคมี
ความสามารถในการซื้อหรือผ่อนช าระได้หรือไม่ รวมถึง
ความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในราคาของ
อะไหล่และค่าบ ารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 
 

 ปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ เ ร่ิม
เปลี่ยนไปจากอดีต จากการตรงไปยังโชว์รูมเพื่อต้องการ
เห็น สัมผัสรถยนต์ที่ต้องการและข้อมูลต่างๆ เช่น สเปค
เคร่ืองยนต์ ระบบผ่อนช าระ หรือรายละเอียดอื่นๆ นั้น                   
โดยภาพรวมจะลดน้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถหา
ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนตได้ ซึ่งจะพิจารณาเลือก
รถยนต์ที่สนใจ 2-3 ยี่ห้อ และหาข้อมูลเบื้องต้นด้วยตัวเอง
ก่อนการตัดสินใจเข้าโชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบข้อมูลและตัดสินใจในที่สุด 

 กลุม่ลกูคา้ 

 ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือ
ผู้บริโภคทุกระดับที่มีรายได้และมีก าลังซื้อเพียงพอ และมี
ความต้องการซื้อรถยนต์นั่งเพื่อใช้งาน หรือเป็นการ
เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ทดแทนรถยนต์คันเก่า อย่างไรก็
ตามกลุ่มบริษัทยังมีศูนย์บริการ ซึ่งสามารถรองรับลูกค้า
ที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ซื้อ
จากทางบริษัทหรือไม่ก็ตาม 

 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีการจ าหน่าย
สินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม
เนื่องจากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อย
เป็นหลัก
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 กลุม่คูค่า้ประเภทบรษิทัไฟแนนซ ์และบรษิทัประกนัภัย

 

 กลุ่มบริษัท มีลูกค้าที่ขอสินเช่ือเช่าซื้อจากบริษัท
ไฟแนนซ์กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เงินสดในสัดส่วน 90 ต่อ 10 
โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 
(ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภัย) ปี 2561 และ       
ปี  2562 ในสัดส่วนร้อยละ 85.80 และร้อยละ 83.37           
ของรายได้หลัก ตามล าดับ  

 ทั้ งนี้  ในระหว่ างปี  2560 -  2562 กลุ่มบ ริษัท                     
มีบริษัทคู่ค้าที่เป็นบริษัทไฟแนนซ์จ านวน 2 ราย ซึ่งมีรายได้
เกินร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมีบริษัทไฟแนนซ์
อื่นๆ  ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เช่าซื้อรองลงมา โดยกลุ่มบริษัท 
สามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่มีความ
เสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากคู่ค้ารายใหญ่รายนี้ แต่ถือ
ว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้งกลุ่ม บริษัท และบริษัทไฟแนนซ์ 

 ส าหรับรายได้ค่านายหน้าจากการน าเสนอบริษัท
ประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยคือไม่เกินร้อยละ 5 
ของยอดรายได้รวม ถึงอย่างไรก็ตามรายได้ ค่านายหน้า              
ในปี 2562 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 19.50 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 58.50 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 ของรายได้รวม 
และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 78.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้ม
ปริมาณการขายรถที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา  

 

 การจ าหนา่ยและชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย  

 ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทเป็นการจ าหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านฝ่ายขาย โดยปัจจุบันมีโชว์รูม
พร้อมทั้งศูนย์บริการทั้งหมด 9 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า 
(โชว์รูม) 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ :  

     สาขานาคาเปิดด าเนินการสาขาช่ัวคราวเดือน
มีนาคม 2561 เปิดศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2561 
และได้ เปิดโชว์ รูมขายในวันที่  27 มีนาคม 2562          
(เริ่มมีรายได้จากการขายเดือนเมษายน 2562)  
     ส า ขากร ะบี่ เ ปิ ดด า เ นิ นการสาขา เมื่ อ วั นที่                      
4 มกราคม 2562  
     ส า ขา เมื อ งกร ะบี่เ ปิ ดด า เ นิ นการสาขา เปิ ด
ศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2562 และได้เปิดโชว์รูม
ขายในวันที่  4 มกราคม 2563 ( เ ร่ิมมีรายได้จาก        
การขายเดือนมกราคม 2563)  
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 โดยกลุ่มบริษัทมีกลยุทธท์ี่ส าคัญในการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผา่นสาขา ดงันี้ 
 (1) การขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค      
โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญต่างๆ เช่น รายได้เฉลี่ย            
ต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรที่อยู่อาศัย สภาพ
เศรษฐกิจชุมชนหรือเมืองเป้าหมาย ก าลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ 
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในอนาคตไปยัง
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในทุกภูมิภาค  
 (2) ปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและ
เพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ  
 (3) เพิ่มการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสร้างเครือข่าย       
การจ าหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
 
 การจัดแบ่งพื้นที่การขายและการให้บริการออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ 

●  พื้นทีข่าย (Showroom Area) ได้แก่ บริเวณพืน้ที่
ภายในอาคารที่จัดแสดงรถยนต์ให้ลูกค้าสามารถเข้าชมและ
สอบถามรายละเอียดกับที่ปรึกษาการขาย ซึ่งการจัดแสดง
รถใหม่และชุดอุปกรณ์ตกแต่งจะค านึงถึงความสวยงาม 
ทันสมัยสะอาดและ เป็นระ เบียบ ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศในการเข้าชมให้มีความเป็นกันเอง  

ภายในบริเวณโชว์รูม บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษาการขาย
ประจ าแต่ละพื้นที่แสดงสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวก และให้
ข้อมูล ตลอดจนให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและการท างานของ
รถยนต์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายประจ าเดือนอกีด้วย 

●  พื้นที่บริการ(Service Area) แบ่งเป็นศูนย์ซ่อม
ตัวถังและสี (Body and paint)  และศูนย์ซ่อมเคร่ืองยนต์    
โดยขนาดของโรงซ่อมขึ้นอยู่กับประมาณการรถเข้าซ่อม      
ที่ค านวณจากประสบการณ์ของผู้บริหาร  

บริษัทไม่เพียงแต่จัดแสดงรถใหม่ในบริเวณโชว์รูม
จ า หน่ า ย รถยนต์ทั้ ง  10 แ ห่ ง  แ ต่ ยั ง มี ก า ร จัด แสดง
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ร ว ม ถึ ง ก า ร จั ด อี เ ว น ท์  ( Event)                             
ในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน เพื่อน าเสนอรถยนต์รุ่น
ใหม่ๆ หรือการจัดรายการส่งเสริมการขายประจ าเดือน   
ให้แก่ประชาชนทั่วไป   

 

 

 

 

3.2 กลยทุธท์างการตลาด 
 กลุ่มบริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ ในการแข่งขัน     
เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง   
ทางการตลาดของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. กลยทุธก์ารขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
  การขยายสาขาเป็นปัจจัยส าคัญในการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ ยังตอบ
โจทย์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและให้บริการ
ที่ลูกค้านึกถึงเป็นเจ้าแรกเมื่อต้องการสินค้าและบริการของ
ฮอนด้า และการได้มาซึ่งท าเลที่มีศักยภาพสูง กลุ่มบริษัท    
มีการท าแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต (Feasibility 
Study) ในการขยายสาขาเพื่อเสนอต่อฮอนด้าส าหรับการ
ขออนุมัติการลงทุนในสาขาใหม่  ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท                     
จะเร่ิมต้นธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะขยายสาขาไปจังหวัดอื่นๆ นอกเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทเล็งเห็น
การเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต จึงได้เสนอขออนมุตัิ
เข้า เปิดสาขาเพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มี
ศักยภาพและความสามารถในการซื้อ และในปี 2562 ขยาย
สาขาไปยังจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มบริษัทมีแผนทีจ่ะขยายสาขา
ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศอีกด้วย 

2. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ 
  เหตุผลอันดับต้นๆ ที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจ     
เข้ารับบริการจากศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถต่างๆ คือ    
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการแม้ว่า 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความสมบูรณ์แบบ
มากน้อยเพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถส่งมอบได้ตรงเวลา
ตามที่ลูกค้าต้องการหรือตามเวลาที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้า 
ก็ ไม่ มี ความหมายใด ๆ  ทางกลุ่ มบ ริษัท ได้ตระหนัก                  
ถึงความส าคัญในเร่ืองนี้มาโดยตลอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้าอยู่ เสมอ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัท
สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้เพียงพอต่อความ
ต้องการและสร้างความประทับใจมาโดยตลอด มากกว่านั้น 
ด้วยจ านวนสาขาที่ครอบคลุม เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ท าให้
กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้า (Stock) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างตามมาตรฐาน 
AUTOCORP (“ACG”)  
  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้จ าหน่าย
รถยนต์ที่อยู่ ใน จังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกล้ เ คียง            
กลุ่มบริษัทจึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างโชว์
รูมและศูนย์บริการรถยนต์ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นเมือง
หลักในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  ให้ เป็น โชว์ รูมและ
ศูนย์บ ริการที่ ใหญ่ที่ สุด ใน เมือง ไทย ภายใต้ แนวคิด             
การออกแบบที่หรูหรา โอ่โถง ทันสมัย ลดการใช้พลังงาน  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 25 ไร่ 
ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่อาคารใช้สอยกว่า 11,000 ตร.ม. พื้นที่               
จัดแสดงรถใหม่กว่า 1 ,200 ตร.ม. สามารถโชว์รถได้
มากกว่า 30 คัน และศูนย์บริการที่มีขนาดใหญ่ถึง 9,000 
ตร.ม. รองรับได้มากถึง 139 ช่องซ่อม สามารถรองรับ
ลูกค้าและให้บริการซ่อมทั่วไปและซ่อมบ ารุงรักษาตาม
ก าหนดได้ถึงเดือนละ 4,350 คัน และให้บริการซ่อมตัวถังและ
สี (Body and paint) ได้มากถึงเดือนละ 720 คัน ถือเป็นโชว์
รูมและศูนย์บริการฮอนด้าแบบครบวงจร สามารถรองรับ            
การให้บริการได้มากที่สุดในประเทศไทย   
  กลุ่มบริษัทมีเจตนารมณ์ในการสร้างเอกลักษณ์
ของศูนย์ฮอนด้าด้วยมาตรฐาน ACG โดยน าโชว์รูมและ
ศูนย์บริการของส านักงานใหญ่เป็นต้นแบบส าหรับสาขา
ต่อๆ ไป โดยยึดมาตรฐาน กลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นตั้งใจใน      
การดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการให้ได้สัมผัสทุกความประทับใจ
และบริการอันแสนอบอุ่น และพร่ังพร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ อาทิ เก้าอี้นวดไฟฟ้า การให้บริการ    
Wi-Fi ฟรี  โต๊ ะ เค ร่ือง เล่น  iPad อาหารและ เค ร่ืองดื่ ม                 
ที่ ห ล ากหลาย คัดสรร เ ฉพา ะ วั ตถุ ดิ บที่ มี คุณภาพ                     
ในระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นบัดส์ไอศครีม (Bud’s Ice 
cream)  อาหารว่าง ขนมต่างๆ ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียน       
เพื่ อความหลากหลาย  รวมทั้ ง เ ค ร่ือ งดื่ ม ร้อน เย็น
ระดับพรีเมียมนานาชนิด เช่น กาแฟสด นอกจากนั้นยังมี
ห้องรับรอง (Maliwan Club) และห้องชมภาพยนต์ (Maliwan 
Theater) ที่มีการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ความบันเทิง
และท า ให้ ช่วง เวลาการรอคอยเปลี่ ยน เป็น ช่วง เวลา                   
ที่แสนพิเศษ นอกเหนือจากการบริการส าหรับผู้ใหญ่แล้ว   
ยังมี  Kid’s land สนามเด็กเล่นสีสันสดใสที่สร้างเสริม
พัฒนาการการเ รียนรู้ให้กับ เด็กๆ โดยเน้นถึงความ
ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นส าคัญ 
 
 
 

4. การให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดีเลิศ 
  เนื่องจากสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าที่มี
มาตรฐานมาจากฮอนด้า และไม่ได้มีความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับศูนย์จัดจ าหน่ายอื่น ดังนั้นสิ่งที่จะ
ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับกลุ่มบริษัทคือการสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดการขายให้แก่ลูกค้า
โดย 

●  การรู้จักและท าความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง 
ไม่ว่าจะเป็น อายุ การศึกษา พฤติกรรม รายได้ และความ
ต้องการอย่างละเอียด โดยไม่มองข้ามข้อจ ากัดต่างๆที่ลูกค้า
มี 

●  ให้ความรู้ที่ครบถ้วนในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อ    
เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้า รวมถึงการเสนอ
ทางเลือกต่างๆที่ท าให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดและ 

●  การให้บริการโดยพนักงานที่มีความรู้ มีหัวใจ
บริการด้วยรอยยิ้มที่สุภาพ อ่อนน้อมและแสดงความเป็น
มิตร 

สิ่ งที่ ส า คัญไม่น้อยไปกว่าความใส่ ใจ ในความ
ต้องการของลูกค้าก่อนการขาย คือ การบริการหลัง        
การขาย (After sale services)  นอกจากบริการของฮอนดา้
ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการดูแลต่างๆ แล้วในส่วนของบริษัท   
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเข้าติดตามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ตระหนักถึ งความส า คัญในเ ร่ืองนี้ เป็นอย่า งมาก             
โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 

●  มีการสื่อสารกับลูกค้าและเน้นการสร้างระบบ
ป้องกันปัญหาล่วงหน้า เช่น การติดตามสอบถามกับลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอและไม่เพียงแค่ภายหลังจากการรับสินค้าไม่  
กี่วัน แต่หมายถึงการดูแลตลอดอายุการใช้งานของสินค้านัน้ 
รวมถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฏหมาย    
ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าเช่ือมั่นในสินค้าและบริการได้อย่าง
ดีเยี่ยม 

●  เน้นความรวดเ ร็วในการเข้าแก้ ไขปัญหา          
ไม่ละเลยต่อปัญหาของลูกค้าที่บริษัทสามารถแก้ไขได้         
เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจากการใช้งาน พนักงานหรือบริษัท      
มีช่องทางการรับเร่ืองที่สะดวกและทันเวลา พร้อมทั้งการเข้า
แก้ไขในส่วนที่บริษัทสามารถท าได้โดยเร็วที่สุด เพื่อความ
สะดวกของลูกค้าและไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา 
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  เมื่อกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายการบริการคือความ  
พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การอบรมพนักงานให้มีหัวใจใน
การบริการนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ 
บ ริษัท ได้ จัด ให้มีการอบรมที่ เ ข้มข้นและทดสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด่านหน้าหรือบุคลากรที่ส่วนที่มี
โอกาสได้พบหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ ทั้งกลุ่มบริษัทและฮอนด้ายังมีการประเมินผล
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการจากแบบสอบถาม
และมีการเก็บข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัททั้งส่วน
ของโชว์รูมจ าหน่ายรถยนต์และส่วนของศูนย์บริการอีกด้วย  

5. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของ
บริษัท 
  ผู้บริหารนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับ
องค์กรทั้ งยั งมีบทบาทในการขับ เคลื่อนทิศทางของ           
กลุ่มบริษัทด้วยเช่นกัน กว่า 27 ปีในการด าเนินธุรกิจ              
การเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรหลายท่านมีประสบการณ์และ               
เข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจในลักษณะของธุรกิจ 
การด าเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างลึกซึ้ง  และสามารถน าประสบการณ์หรือปัญหา               
ที่เคยพบมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 นโยบายการก าหนดราคา 
การก าหนดราคาของกลุ่มบริษัท เป็นไปตามราคา

ที่ ฮ อนด้ าก า หนด  ซึ่ ง เ ป็ น ราคาขายทั่ ว ป ร ะ เ ท ศที่                      
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้บริหารจะสามารถก าหนดกลยุทธ์
ส่งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อจูงใจลูกค้า ส่วนสินค้าอื่นๆ เช่น 
อุปกรณ์ตกแต่ง เบาะหนัง กลุ่มบริษัทมีนโยบายก าหนด
ราคาจากราคาต้นทุนบวกก าไรขั้นต้น พร้อมกับพิจารณา
ราคาตลาดด้วย 

3.4 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
กลุ่มบ ริษัทมีน โยบายการใ ช้สื่ อ โฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทออกงานอีเวนท์ (Event) เพื่อประชาสัมพันธ์        

โชว์รูมของกลุ่มบริษัท และแนะน ารถยนต์รุ่นใหมห่รือโปรโมช่ัน
ใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยจะใช้สถานที่ชุมชน      
เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า งานท่องเที่ยว เป็นตน้ 
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 

(2) ผลิตสินค้าส าหรับส่งเสริมการขายเฉพาะของยี่ห้อ
บริษัท เช่น หมอนรองคอ สายหุ้มเข็มขัดนิรภัย ร่ม หมวก 
เป็นต้น 

(3) ให้การสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อท าให้บริษทั      
เป็นที่รู้จัก เช่น การร่วมเป็นสปอนเซอร์งานแข่งขันวิ่งจังหวัด
ภูเก็ต เป็นต้น 

(4)  มี ก า รส ร้ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งกลุ่ ม  บ ริ ษั ท  คื อ                          
www.autocorpgroup.com  เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มบรษิทั
ให้เป็นที่รู้จัก  
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4. การจดัหาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร 

4.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 ดา้นการจดัซือ้ 
  กลุ่มบริษัทสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัท ฮอนดา้ 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่าย (Supplier) 
รายเดียวในประเทศไทย โดยขั้นตอนการสั่งซื้อรถยนต์และ
อะไหล่ไปจนถึงการจ าหน่ายให้ผู้บริโภค กลุ่มบริษัทจะต้องส่ง
แผนการสั่งซื้อรถยนต์ล่วงหน้า 3 เดือน ส าหรับการเลือกรุ่น
และสีล่วงหน้า 1 เดือนส าหรับรถยนต์แต่ละสาขา หลังจาก   
ที่ทางฮอนด้าสามารถยืนยันปริมาณรถยนต์ที่จะจัดส่งแล้ว 
จะมีการแจ้งล่วงหน้าถึงจ านวนรถยนต์ที่จะจัดส่งให้ในแต่ละ
เดือน 
 
 
 

 

 

 

 

              

 

 
 
  ส าหรับการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งของแท้ 
ต้องสั่งซื้อจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด เท่านั้น ในกรณีที่ต้องซื้ออุปกรณ์ตกแต่งจากผู้ขาย
รายอื่น ซึ่งเป็นของเทียบเคียง จะต้องมีการเปรียบเทียบราคา
จากผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย หรือคัดเลือกจากผู้ขายที่อยู่ใน 
Approved Vendor List ทั้ งนี้   พนักงานควบคุมอะไหล่         
จะควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock) ขั้นต่ าของอะไหล่
บางตัวที่ใช้ประจ า เช่น น้ ามันเคร่ือง หัวเทียน จานเบรก     
เป็นต้น เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ด าเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ 
และจะได้รับสินค้า 7 วันหลังจากการสั่งซื้อหรือกรณีเร่งด่วน 
ได้รับภายใน 3 วัน 

 

 

 ดา้นการบรหิารสนิคา้คงคลงั 
  กลุ่มบ ริษัทมีน โยบายในการบริหารจัดการ
ปริมาณรถยนต์อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่ต้องมีส ารองไว้
ให้อยู่ในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการจ าหน่าย
และส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะวิเคราะห์ระดับ
สินค้าคงคลังเพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้ารุ่นต่างๆ ส าหรับ
รุ่นรถยนต์ที่มีการหมุนเวียนเร็ว และมีการประสานงาน      
กับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้อสนิค้าเพื่อไมใ่ห้ระดับสินค้าคงคลงั
อยู่ต่ ากว่าระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ า (Safety Stock) ซึ่งโดย
เฉลี่ยระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ าของรถยนต์จะคงไว้ส าหรับ
การจ าหน่ายประมาณ 15 วัน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง
ประมาณ 7 วัน นอกจากนี้  กลุ่มบริษัทได้ก าหนดให้มี         
การตรวจนับรถยนต์ทั้งหมดอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนในสว่น
ของศูนย์บริการ 
  กลุ่มบริษัทมีนโยบายการก าหนดปริมาณอะไหล่
และอุปกรณ์ตกแต่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาการขาดแคลน เมื่อลูกค้าน ารถเข้ารับบริการ 
  นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติ 
เร่ืองการสุ่มนับสินค้าคงคลังประเภทอะไหล่และอุปกรณ์
ตกแต่งประจ าวันและประจ าเดือน เพื่อเป็นแนวทางการ
ป้องกันสินค้าคงคลังสูญหาย หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
โดยบริษัทจะให้ความส าคัญกับการตรวจนับรายการสินค้า
คงคลังประเภทเคลื่อนไหวช้า มีมูลค่าสูง เช่น อุปกรณ์ตกแตง่ 
หรือเคยสูญหายบ่อยเช่น น้ ามันเคร่ือง แหวนรอง เป็นต้น 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ก าหนดนโยบายการตั้งส ารอง
สินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า เพื่อการบริการจัดการ
สินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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  ด้านการจัดหาตัวแทนขาย 
  กลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารงานขายโดยมี
ผู้จัดการฝ่ายขายดูแลแต่ละสาขา และมีการจ้างตัวแทนขาย
โดยมีสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย (เรียกว่าเป็น “ที่ปรึกษา  
การขาย”) โดยจะมีระยะเวลาก าหนด 1 ปี และสามารถต่อไป
ได้อีกหากไม่มีการแจ้งยกเลิก ที่ปรึกษาการขายมีหน้าที่      
ในการเสนอขายรถยนต์ฮอนด้าและอุปกรณ์ตกแต่ง และต้อง
สรุปผลการขายและรายงานความคืบหน้าให้แก่บริษัททุกวัน  
  กลุ่ มบ ริษัทมี ขั้ นตอนและหลัก เกณฑ์ ในการ
พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาการขาย โดยการสัมภาษณ์   
ของผู้จัดการฝ่ายขาย และอนุมัติโดยรองประธานเจ้าหน้าที่
บ ริหาร  เ กณฑ์การ คัด เลื อก   อาทิ  วุฒิ การ ศึกษา 
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และทัศนคติ เป็นต้น  
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเน้นเร่ืองความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ของตัวแทนขายเป็นส าคัญ และที่ผ่านมาบริษัทสามารถ
จัดหาที่ปรึกษาขายส าหรับแต่ละสาขาได้อย่างเพียงพอ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีที่ปรึกษา
การขายทั้ง 9 สาขา จ านวน 57 คน  โดยมีหัวหน้าทีม 5 คน 
ซึ่งที่ปรึกษาการขายจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการ
ขายแต่ละสาขาซึ่งเป็นพนักงานประจ าของบริษัท 
 

 ด้านการจัดจ้างงาน (Sub contractor) 
 ด้านศูนย์บริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ จะมีการ
จัดจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เพื่อ
ท างานด้านการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ รวมถึงการซ่อม
ตัวถั งและสี  ภายใต้การควบคุมของผู้ เ ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์การซ่อมมายาวนาน โดยกลุ่มบริษัทมีขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา
ภายนอก อาทิ ประสบการณ์การท างาน ฝีมือของทีมงาน 
ความน่าเ ช่ือถือ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เหตุผลที่           
กลุ่มบริษัทเลือกการจ้างงบริษัทรับเหมาจากภายนอก             
(Sub Contractor)  
 
 
 
 
 

 
เ นื่ อ งจากสามารถวัดผลส า เ ร็ จของงาน ได้ ชัด เจน                      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากกว่าการจ้างพนักงาน
ของตัวเอง เนื่องจากการวัดผลงานจะพิจารณาจากผลงาน
และการส่งมอบงานที่รวดเร็ว ก่อนที่จะพิจารณาเลือกสั่งจ้าง
งาน โดยมีสัญญาจ้างปีต่อปี   
 
 
 
 

  กลุ่มบริษัทจะมีการประเมินผลงานของบริษัท
รับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เป็นประจ าทุกปี 
โดยจะมี แบบฟอร์มในการประเมินและข้อ เสนอราคา           
ผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบซัพพลายเออร์ (Supplier) 
ตั้ งแต่  2 รายขึ้นไป โดยจะผ่านการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหาร     
 

  ปัจ จุบัน  กลุ่มบ ริษัท จ้างบริษัท รับ เหมาจาก
ภายนอก (Sub Contractor) ในการรับเหมาส าหรับงานซ่อม
ตัวถังและสี ทั้งหมด 4 บริษัท ส าหรับ 6 ศูนย์บริการที่มี      
การซ่อมตัวถังและสี (ปัจจุบัน  4 แห่งไม่มีการให้บริการซ่อม
ตัวถังและสี) และรับเหมางานตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์
ส าหรับ 2 ศูนย์บริการ โดยใช้พื้นที่ของกลุ่มบริษัทเองเป็น
พื้นที่การให้บริการส าหรับงานซ่อมตัวถังและสี รวมทั้ง
ตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ทั้งหมด 

4.2 มูลค่าการจัดหาผลิตภัณฑ์  
  กลุ่มบริษัทสั่งซื้อรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์
ตกแต่งโดยตรงจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงกล่าว ได้ว่า   
กลุ่มบริษัทมีการพึ่งพาจากฮอนด้าซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ 
(Supplier) ในการจัดจ าหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์
ตกแต่ง ซึ่งมูลค่าการสั่งซื้อเกือบทั้งหมดมาจากฮอนด้า  
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีสัญญาตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้ากับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 27 ปี  และสามารถบริหารเป้าหมาย  
ในการขาย และได้ รับความไว้วางใจในการขยายสาขา        
จากฮอนด้าอย่างเสมอมา 
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4.3 พื้นที่การให้บริการ  
  ในแต่ละศูนย์บริการ กลุ่มบริษัทจะมีพื้นที่ส าหรับการรับรถเข้าซ่อมและตรวจเช็คตามระยะ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่
ส าหรับการเก็บสินค้าคงคลังอย่างปลอดภัย และให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

  เนื่ อ งจากฮอนด้ า ได้ประกาศนโยบายด้าน
สิ่ ง แวดล้อม โดยก าหนดให้ผู้ จ าหน่ายต้องน าร ะบบ             
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ภายในโชว์รูม
และ ศูนย์บ ริการของผู้ จ าหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า            
โดยกลุ่ มบ ริษัท ได้ รับการ รับรองมาตรฐาน จัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมเร่ืองการขายและ
บริการ โดยได้ รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 
14001:2015 
 
 

 
 

 
 ส าหรับสาขาสุรินทร์และสาขาบุรีรัมย์ (หมดอายุ     
16 กรกฎาคม 2564) และสาขานางรอง (หมดอายุ                    
2 มิถุนายน 2564) การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 
14001:2015  (หมดอายุ 2 ธันวาคม 2565) ส าหรับสาขา
ประชาสโมสร และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 
14001:2015  (หมดอายุ 23 มีนาคม 2564) ส าหรับสาขา
มะลิวัลย์ 
 ส าหรับสาขาใหม่ กลุ่มบริษัทก าลังด าเนินการและ    
จะจัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ภายใน
ระยะเวลาที่ฮอนด้าก าหนด 

 
 
 
 
 
 

จงัหวดั 
ศนูยจ์ดัจ าหนา่ยและ

บริการ 
พื้นทีศ่นูยบ์ริการ 
(ตร.เมตร) 

ชอ่งบริการซอ่ม 
(ชอ่ง) 

พื้นทีค่ลงัสนิคา้ 
(ตร.เมตร/จ านวนคนั) 

ขอนแก่น 
สาขามะลิวัลย์ 
(ส านักงานใหญ่) 

8,200 139 2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพื้นที่ 150 คัน 

สาขาประชาสโมสร 360 6 ไม่มี 

สุรินทร์ 
สาขาสุรินทร์ 3,260 42 250 ตรม.  

เก็บรถเต็มพื้นที่ 20 คัน 
สาขาวีรวัฒน์โยธิน 
(เฉพาะโชว์รูม) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

บุรีรัมย์ 
สาขาบุรีรัมย์ 1,820 33 ไม่มี 

สาขานางรอง 1,400 21 2,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพื้นที่ 132 คัน 

ภูเก็ต 
สาขาภูเก็ต 312 4 ไม่มี 

สาขานาคา 1,840 47 1,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน 

กระบี่ 
สาขากระบี่ 570 - ไม่มี 

สาขาเมืองกระบี่ 1,600 28 3,025 ตรม.  
เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน 
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5. ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

  กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และไม่มีประวัติกระท าความผิดตามกฎระเบียบเ ร่ือง
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ   

 นอกจากนี้  ทางฮอนด้า ได้ประกาศเจตจ านงให้           
ผู้จ าหน่ายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในประเทศไทย
โดย 

1. ให้ผู้ จ าหน่ ายมีส่ วน ร่วมในการดู แล รักษา
สิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนผู้จ าหน่าย
ด าเนินธุรกิจ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสไภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

3. ตอบสนองนโยบายของฮอนด้าให้เป็นบริษัทที่มี
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในประเทศไทย 
 

6. สทิธปิระโยชนจ์ากบตัรสง่เสรมิการลงทนุจาก
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

- ไม่มี - 

7. งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ   

- ไม่มี - 
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 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  
 ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ไทยค่อนข้า งผันผวน  โดย เฉพาะจากการที่ รัฐบาล                    
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคันแรก” 
ในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 มีผลให้
ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยยอดจ าหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.4 ล้านคัน และ 
1.3 ล้านคัน ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ (เทียบกับ
เฉลี่ยในปี 2550-2554 ที่มียอดขายเฉลี่ยปีละ 0.7-0.75 
ล้านคัน)  ประกอบกับการส่งออกรถยนต์ยังคงขยายตัว
ต่อเนื่องจากการส่งออก Eco-car ตามเงื่อนไขของโครงการ
ส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) มีผลให้ยอดส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านคัน
นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และปริมาณการผลิตรถยนต์
ของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากและมีระดับสูงเป็น
ประวัติการณ์ที่ 2.46 ล้านคัน ในปี 2556 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนต์
ของไทยลดลงมาอยู่ที่ 2 ล้านคัน โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ทรุดตัวรุนแรงของตลาดรถยนต์ในประเทศหลังสิ้นสุด
โครงการรถคันแรกที่ เป็นการดึ งอุปสงค์  (Demand)                       
ในอนาคต หรือ ความต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปี
ล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอด
จ าหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ล้านคัน
ต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขัน
รุนแรง เห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนต์           
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วนแบ่ง         
ทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนัยยะ สวนทาง        
กับค่ายรถยนต์อื่นๆ ได้แก่ Isuzu, Honda,  Mitsubishi และ 
Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น หลังมีการเปิดตัวรถยนต์
โมเดลใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เข้ามาแข่งขันในตลาด   

ส าหรับในช่วงปี  2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศ  
ได้พลิกผัน กลับขึ้นมาขยายตัวเป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี หลัง
โครงการรถยนต์คันแรกสร้างผลกระทบต่อตลาด และในปี 
2561 ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ      
สภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2561        
มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแบ่งออกเป็น  

1. การผลิตรถยนต์ ในปี 2561 มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.99 โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่งร้อยละ 40.81  

2. การจ าหน่ายรถยนต์ ในประเทศ ในปี  2561              
มีปริมาณการจ าหน่าย 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 โดยแบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 38.36 
และ 

3. การส่ งออกรถยนต์  ในปี  2561  มีป ริมาณ           
การส่งออก 1,140,640 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 แต่มูลค่า
การส่งออกลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.36 

ในปี 2561 ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย
มีจ านวนทั้งสิ้น 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ยอดขาย
เติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือ                
ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ยังมีจ านวนมาก รวมถึงความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อเนื่องถึงไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งมีปริมาณ
การจ าหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ    
ปี 2561 

 
ส าหรับปี 2562 ปริมาณการผลิต จ าหน่ายและส่งออก

รถยนต์เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 
1. การผลิตรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการผลิต

รถยนต์ 2,013,710 คัน ลดลงจ านวน 153,984 คัน หรือ
ร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกับปี 2561 

2. การจ าหน่ายรถยนต์ ในปี  2562 มีป ริมาณ         
การจ าหน่าย 1,007,552 คัน ลดลงจ านวน 34,187 คัน 
หรือร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับปี 2561 

3. การส่ งออกรถยนต์ ในปี  2562  มี ป ริมาณ             
การส่งออก 1,054,103 คัน ลดลงจ านวน 86,537 คัน หรือ
ร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับปี 2561

ภาพรวมอุตสาหกรรม 
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รูปกราฟแสดงปริมาณการผลิต จ าหน่ายและส่งออกรถยนต์ (คัน) ในช่วงปี 2557 – 2562 แสดงได้ดังนี้ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 

ตารางแสดงปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือน ม.ค.- ธ.ค.  ในปี 2561-2562 แสดงได้ดังนี้ : 
 

ประเภทรถยนต ์
ปรมิาณการจ าหนา่ย (คนั) 

(ม.ค.-ธ.ค.) 
2562 2561 เปลีย่นแปลง 

รถยนต์นั่งโดยสาร 398,386 399,657 (0.32%) 
รถเพ่ือการพาณิชย์ 609,166 642,082 (5.13%) 

รวม 1,007,552 1,041,739 (3.28%) 
    (ทีม่า: รวบรวมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางบก)  

 
ทั้งนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  สภาอุตสาหกรรม          
แห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิต
รถยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการ
ผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2563 ประมาณ 
2,000,000 คัน น้อยกว่าปี 2562 

 ซึ่งมีจ านวน 2,013,710 คัน ลดลง 13,710 คัน      
คิดเป็นร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก
ประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอด        
การผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 
1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด
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 ส า ห รั บกา รผลิ ต เ พื่ อ ก า รส่ ง อ อก  จ า น วน 
1,000,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน 
เป็นจ านวน 37,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.58 เพราะยัง
กังวลเร่ืองสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ 
ค่าเงินบาทแข็ง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศในบาง
ภูมิภาค  
 ส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ จ านวน 
1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน 
เป็นจ านวน 23,454 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เพราะ      
การผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเข้าสู่ภาวะปกติ 
แต่ยังมีความกังวลเร่ืองภัยแล้ง การเมืองในประเทศ และดัชนี
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ชะลอตัว 
 ส่วนแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2563 คาดการณ์
ว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง ตลาดรถยนต์ยังคง
เผชิญกับหลายปัจจัย จากความเ ช่ือมั่นของผู้บริโภค          
ต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน และมาตรการควบคุม
สินเช่ือรถยนต์ที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า
ตลาดรถยนต์รวมในประเทศ จะอยู่ที่ 940,000 คัน ลดลง
ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเปน็ 
รถยนต์นั่งโดยสารจ านวน 358,500 คัน และรถเพื่อการ
พาณิชย์จ านวน 581,500 คัน 
 

 ทศิทางอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย 

 ในช่วงต้นปี 2560 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้า หรือไฮบริด (Hybrid Electric 
Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In 
Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยให้ส่งเสริม
การผลิตทั้งรถยนต์นั่ง รถกระบะและรถโดยสาร รวมไปถึง
ช้ินส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (อุปกรณ์ส าหรับรถพลังงานไฟฟ้าที่   
บีโอไอให้การสนับสนุน:แบตเตอร่ี Traction Motor ระบบ
ปรับอากาศด้วย ไฟฟ้าหรือช้ินส่วน ระบบบริหารจัดการ
แบตเตอร่ี (BMS) ระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) กิจการผลิต 
On-Board Charger กิจการผลิตสายชาร์จแบตเตอร่ีพร้อม
เต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการ
ผลิต  Inverter กิจการผลิต  Portable Electric Vehicle 
Charger กิ จ ก า ร ผ ลิ ต  Electrical Circuit Breaker       

กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Smart 
Charging System) และกิจการผลิตคานหน้า/คานหลัง
ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บีโอไอเผยไฟเขียว
เอกชนรายแรกของไทยลงทุนกว่า 1,000 ล้าน ตั้งสถานี
บริการอัดประจุไฟฟ้า ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 3,000 หัวจ่าย 
กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ พร้อมอนุมัติโครงการผลิต
แบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าหนุนการเติบโต หลังค่าย
รถยนต์ช้ันน าของโลกหันลงทุนในไทยป้อนความต้องการ 
รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลกว่า 1.2 ล้านคันภายในปี 2564 
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน
โครงการสถานีบริการ อัดประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
ของบริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,092 
ล้านบาท ซึ่งนับเป็นโครงการลงทุนแห่งแรกในกิจการสถานี
บริการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ ภาคเอกชน
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว
เป็นการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า
แบบผสมเสียบปลั๊กหรือปลั๊กอินไฮบริด (Plug-In Hybrid 
Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี 
(Battery Electric Vehicle: BEV) ซึ่งปัจจุบันค่ายรถยนต์ช้ัน
น าของโลกได้ให้ความสนใจและวางแผนจะตั้งฐานการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยตามแผนของการขับเคลื่อน
ด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้าของ
รัฐบาลคาดว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1.2 
ล้านคัน ภายในปี 2564 

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 บีโอไอได้เปิดเผยว่ามี
โครงการรถยนต์ไฟฟ้ารวม 9 โครงการ เป็น PHEV ของมิต
ซูบิชิ 1 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด(HEV) ที่เคย
อนุมัติไปแล้ว 3 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอร่ี(BEV) ที่ เคยอนุมัติไปแล้ว 1 โครงการ และอยู่
ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ PHEV อีก 4 โครงการ 
รวมวงเงินลงทุน 51 ,550 ล้านบาท โดยอนุมัติลงทุน
แบตเตอร่ีไปแล้ว 10 โครงการ วงเงินลงทุน 6,800 ล้านบาท 
(ที่มา:www.thaipost.net/main/detail/31471 วันที่  16  
มีนาคม 2562) ทั้งนี้ คาดว่าการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นภายใน 3-5 ปีข้างหน้า 
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ภาวะการแข่งขัน  

การขยายตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศ          
ปี 2561 มาจากการที่ค่ายรถยนต์เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลาย
รุ่น พร้อมรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ อีกทั้งมีการผ่อน
คลายหลักเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือเช่าซื้อ รวมถึงรถยนต์      
ในโครงการรถคันแรกชุดสุดท้ายถึงก าหนดครบ 5 ปี  
ประกอบกับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐ                 
ที่ผลักดันให้  GDP ของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 4.2  
ส าหรับตลาดรถยนตป์ี 2562 ลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขาย
อยู่ที่ 1,007,552 คัน แต่อย่างไรก็ตามคร้ังนี้ยังถือได้ว่าเป็น
คร้ังที่สี่ในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทยที่มียอดขาย

ถึงระดับหนึ่ งล้านคัน ถึงแม้ว่าตลาดรถยนต์มีการหด
ตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงคร่ึงปีหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา 

ส าหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี  2563         
ค่ายรถยนต์ใหญ่แต่ละค่ายยังคาดว่าเป็นปีที่ท้าทายอีกปี
หนึ่งส าหรับตลาดรถยนต์ไทย เนื่องจากตลาดรถยนต์ยังคง
เผชิญกับหลายปัจจัย จากความเ ช่ือมั่นของผู้บริโภค          
ต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและมาตรการควบคุม
สินเช่ือรถยนต์ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่า
ตลาดรถยนต์รวมในประเทศจะอยู่ที่ 940,000 คัน ลดลง
ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์  

จากข้อมูลเวปไซต์  www.headlightmag.com     
ซึ่งได้รวบรวมจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศ
ไทย  (JAMA)  ท าหน้ าที่ รวบรวมตัว เลขจากทุก ค่าย
แลกเปลี่ยนกันเข้ามาที่ส่วนกลาง โดยแบ่ง เซกเมนต์  
(“Segment”) ตลาดรถยนต์ออกเป็น 13 segment ได้แก่  

ทั้งนี้  ประเภทรุ่นของรถยนต์ฮอนด้าที่มีขายอยู่ในตลาด
ประเทศไทย จะมีทั้งหมด 7  Segment ได้แก่  

(1) Eco Car  ได้แก่ Brio , Amaze 
(2) B-Segment หรือ Subcompact ได้แก่ City , Jazz 
(3) C- Segment หรือ Compact คือ Civic  
(4 )D- Segment หรือ Sedan คือ Accord 
(5) Mini MPV คือ Mobilio 
(6) B-SUV หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ได้แก่ 
HR-V และ BR-V 
(7) SUV คือ CR-V 

 
 
 

 

  ฮอนด้ามียอดขายในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 
2562) ในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 125,833 คัน 

 ในส่วนของข้อมูลผู้จ าหน่ายของฮอนด้าในประเทศ
ไทย ข้อมูล ณ 20 มีนาคม 2563 ฮอนด้ามีจ านวนสาขา
ทั้งหมด 234 สาขาทั่วประเทศไทย (นับรวมสาขานาคา 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่) ซึ่งกลุ่ม บริษัท นับว่าเป็นผู้
จ าหน่ายที่มีจ านวนสาขามากที่สุดของจ านวนผู้จ าหน่าย
ของฮอนด้าประเทศไทยทั้งหมด (ประมาณการโดยผู้บริหาร
ของบริษัท)  โดยกลุ่ม บริษัท มีสาขาอยู่ทั้งหมด 10 สาขา   
ใน 5 จังหวัด อีกทั้งยังเป็นผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า  
แต่เพียงรายเดียวในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ภูเก็ต และกระบี่
อีกด้วย ส่วนในจังหวัดขอนแก่นนั้นมีผู้จ าหน่ายรายอื่น       
อีก 4 แห่ง  
 ส่ วน แบ่ งตลาดของกลุ่ ม บ ริษั ท เ มื่ อค านวณ              
จากจ านวนคันที่ ขายได้ของกลุ่ มบริษัท กับยอดขาย
ภายในประเทศทั้ งหมดที่บ ริษัท  ฮอนด้า  ออโตโมบิล    
(ประเทศไทย) จ ากัด ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ส่วนแบ่งตลาด
ของกลุ่มบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.63 ร้อยละ 2.03 และร้อยละ 
2.49 ของจ านวนรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่ขายได้ทั้ งหมด
ส าหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  ตามล าดับ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Eco Car 8. C-SUV 
2. B-Segment 9. Pick-up 
3. C-Segment 10. PPV 
4. D-Segment 11. Van (6-7 Seats) 
5. Mini MPV 12. Van (11 Seats+) 
6. MPV 13. Commercial Van 
7. B-SUV/Crossover  
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ภาพรวม 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น     
ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์
ตกแต่ง งานบริการซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่ยี่ห้อฮอนด้า 
รวมทั้งนายหน้าสินเช่ือเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์ และ
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ประกอบ
ธุรกิจตัวแทนผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าและมีจ านวนโชว์
รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 
ของประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทย่อย ได้เปิดด าเนินการ   
ใ น จั ง ห วั ด ที่ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ใ น ภู มิ ภ า ค ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทุน
ในธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพด้านก าลังซื้อสูงในภาคใต้
ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

1. ในจังหวัดภูเก็ตจ านวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาภูเก็ต    
ซึ่งเปิดด าเนินการส่วนงานขายและส่วนงานบริการในเดือน
มีนาคม 2561 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 312 
ตร.ม. และ 316 ตร.ม. ตามล าดับ สาขานาคา ซึ่งทยอยเปิด
ด าเนินการส่วนงานบริการในเดือนตุลาคม 2561 และเปิด
ส่วนงานขายในเดือนมีนาคม  2562 โดยมีขนาดพื้นที่
ศูนย์บริการและโชว์ รูม 1,840 ตร.ม. และ  920 ตร.ม.                      
ซึ่งมูลค่าการลงทุนรวมของทั้ง 2 สาขา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
88 ล้านบาท  

2. ในจังหวัดกระบี่จ านวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่             
ซึ่งเปิดด าเนินการส่วนงานขายและส่วนงานบริการในเดือน
มกราคม 2562 โดยมีขนาดพื้นที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 570 
ตร.ม. และ 240 ตร.ม. ซึ่งมูลค่าการลงทุนรวม เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 9 ล้านบาท  

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจ
จ าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปยัง
ภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดกระบี่  จ านวน 1 สาขา   
ได้แก่ สาขาเมืองกระบี่ ซึ่งทยอยเปิดด าเนินการส่วนงาน
บริการในเดือนตุลาคม 2562 และส่วนงานขายที่มีก าหนด
เปิดด าเนินการในเดือนมกราคม 2563 โดยมีขนาดพื้นที่
ศูนย์บริการและโชว์รูม 1,600 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม. 

ตามล าดับ ทั้งนี้มูลค่าการลงทุนเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น                     
57 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ ในด้านแหล่งเงินทุน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บริษัทฯอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียน 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท โดยเสนอขาย
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจและ                          
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อยในวันที่ 14 กันยายน 
2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 222 ล้านบาท เป็น 300 
ล้านบาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป 
จ านวน 156 ล้านบาท 

 ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้ เสนอขายหุ้น       
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก จ านวน 156 ล้านหุ้น ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นจ านวนเงิน 224.64 ล้านบาท    
โดยวัตถุประสงค์ของเงินทุนเพื่อน าไปใช้ในการลงทุนขยาย
ธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย 

 ในส่วนของนโยบายบัญชีที่ส าคัญของบริษัทฯ         
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีของไทย โดยในปี  2562       
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติข้อก าหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับ
ลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่  18 เร่ืองรายได้ (“TAS18”) มาตรฐานการบัญชี    
ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตาม TFRS 
15 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุม           
ในสินค้าหรือบริการ ด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบ
แทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิ ได้ รับ  และมีการใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบ   
การควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ TAS 18 กลุ่ม
บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญ        
ไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อมี    
การให้บริการ กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมี
การควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ 
ไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้นๆ 

 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
และฐานะทางการเงิน  
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การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน ส าหรบังวดปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
 1. การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรายไดต้ามสว่นงาน 

 

โครงสรา้งรายได ้ 2562 2561 เปลีย่นแปลง 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ % YoY 

รายได้จากสว่นงานจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์
ตกแต่ง 

 

2,650.00 

 

84.80 

 

2,078.00 

 

86.10 

 

27.50 

รายได้จากสว่นงานบริการซอ่มบ ารุงและจ าหน่าย
อะไหล ่

 

378.00 

 

12.10 

 

261.00 

 

10.80 

 

44.80 

รายได้ค่านายหน้า 78.00 2.50 58.00 2.40 34.50 

รวมรายไดห้ลกั 3,106.00 99.40 2,397.00 99.30 29.60 

รายไดอ้ืน่ ๆ* 18.00 0.60 16.00 0.70 12.50 

รายไดร้วมจากการด าเนนิธรุกจิ 3,124.00 100.00 2,413.00 100.00 29.50 

หมายเหตุ* รายได้อืน่ๆ ประกอบด้วย เงินรางวลั ก าไรจากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เปน็ตน้ 

 

 

 ภาพรวมรายไดร้วมจากการด าเนนิธรุกจิ 

  ใน ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลักรวมเพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2562 รายได้หลักรวมจากการด าเนนิธุรกิจ      
ของกลุ่มบริษัทสูงสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยในปี 2562 โดยมีรายได้หลักรวม 3,105 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้หลักรวม         
ของกลุ่มบริษัทเพิม่ขึ้นจากปี 2561 อีก 709 ล้านบาท หรือ 29.60% YoY ตามล าดบั โดยสาเหตุหลักมาจากความประสบ
ความส าเร็จในการขยายสาขาไปยังพื้นทีท่ี่มีศักยภาพสูง และ การเติบโตของรายได้ในบางสาขาเดมิ 
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  1.1 รายไดจ้ากสว่นงานจ าหนา่ยรถยนตแ์ละ
อปุกรณต์กแตง่ 

  รายได้จากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์
ตกแต่งมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสหกรรมยานยนต์รวมของประเทศไทยตลอด 3 ปีที่
ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2560 – 2562 จะมีความผันผวนอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2560 และ 2561 ยอดขายตลาดรถยนต์รวม  
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และ 19.2 ตามล าดับ     
โดยในปี 2561 มียอดขายตลาดรถยนต์รวมของประเทศไทย
เท่ากับ 1,039,158 คัน อย่างไรก็ตามในปี 2562 สถิติการ
ขายรถยนต์ได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขายรวม   
อยู่ที่  1,007,552 คัน สืบเนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อ แนวโน้มภาวะอุตสหกรรมและภาวะการแข่ งขัน             
ในอนาคต ข้างต้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจและภาคอุตสหกรรม
ยานยนต์รวมจะมีความผันผวน กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึง
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนกลยทุธ์การขยายสาขาไปยงั
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้ความระมัดระวังในทุกขั้นตอน  
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้เปิดด าเนินการส่วนงานจ าหน่าย
รถยนต์เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่ ในจังหวัดกระบี่ และ
สาขานาคา ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรายได้จากส่วนงานจ าหน่าย
รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะของสาขาใหม่มีสัดส่วน   
ถึงร้อยละ 27.62 ของรายได้รวมจากส่วนงานจ าหน่าย
รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของปี 2562 

 

 1.2 รายไดจ้ากสว่นงานบรกิารซอ่มบ ารงุและ
จ าหนา่ยอะไหล ่

  รายได้ในส่วนงานบริการซ่อมบ ารุง เป็นรายได้    
จากส่วนงานศูนย์บริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
ซ่อมทั่วไป รายได้จากการตรวจเช็คตามระยะทาง และรายได้
จากการให้บริการศูนย์ซ่อมบ ารุง ซ่อมตัวถังและสี โดยในการ
ซ่อมบ ารุงบางกรณีต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งเป็นรายได้
จากการจ าหน่ายอะไหล่ภายใต้ส่วนงานบริการซ่อม 

  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-
2562 รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่าย
อะไหล่ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.8 จากปี  2561 โดยมีสาเหตุหลัก            
จากการขยายสาขาตามกลยุทธ์การขยายสาขาของบริษัท    
การรับรู้รายได้เต็มปีของสาขาภูเก็ตและนาคา และการเติบโต
อย่างมีสาระส าคัญของศูนย์บริการสาขามะลิวัลย์ 

  ในปี 2562 ยังคงนับเป็นปีท้าทายของกลุ่มบริษัท
เนื่องมาจาก ภาคตะวันออกตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศ
ไทยได้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ภัยแล้งและวิกฤตน้ าท่วม 
ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อ
ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงสามารถรายงาน
ผลประกอบการรายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและ
จ าหน่ายอะไหล่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 รายไดค้า่นายหนา้ 

  รายได้ค่านายหน้าส่วนใหญ่เกิดจากการแนะน า
ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ของกลุ่มบริษัทให้กับบริษัทไฟแนนซ์ และ
การแนะน าลูกค้าเพื่อท าประกันภัยรถยนต์ โดยส่วนใหญ่
กรณีซื้อรถยนต์ ใหม่ลูกค้าต้องท าประกันภัยรถยนต์          
โดยกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากบริษัทไฟแนนซ์
หลังจากบริษัทไฟแนนซ์อนุมัติการปล่อยสินเช่ือให้ลูกค้า   
เช่าซื้อรถยนต์ และรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากบริษัทประกัน
เมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทประกันภัย 

  ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-
2562 บริษัทมีผลการด า เนินงานที่ดีอย่ างต่อ เนื่ อง                
ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.50 เป็นจ านวนเงิน 20 ล้าน
บาทจากปี  2561 โดยการเพิ่มขึ้นนั้ นสอดคล้องกับ            
การเติบโตของรายได้จากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่ง 
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 2. ก าไรขัน้ตน้* 

 ก าไรขั้นต้นส าหรับปีสิ้นสุด 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10.40 หรือเป็นจ านวนเงิน 18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ    
ปีสิ้นสุด 2561 สาเหตุหลักมาจากยอดขายและยอดบริการ    
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางสาขาเดิม การให้บริการเต็มรูปแบบ
ของสาขานาคา การขยายสาขาเพิ่มขึ้นระหว่างปีอีก 2 สาขา
ในจังหวัดกระบี่ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร
จัดการการท างานของส่วนงานซ่อมบ ารุงโดยจากเดิม               
จัดจ้าง Subcontractors เป็นจัดจ้างพนักงานช่างในนาม
ของบริษัท 

หมายเหตุ* ก าไรขั้นต้นจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนต์และ
อุปกรณ์ตกแต่งและจากส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและ
จ าหน่ายอะไหล่ 

 

 

  3. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปีสิ้นสุด 2562 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.60 หรือเป็นจ านวนเงิน 28 ล้านบาท                 
เมื่อเปรียบเทียบปีสิ้นสุด 2561 สาเหตุหลักมาจากการเปิด
ด าเนินการใหม่ของสาขากระบี่และสาขาเมืองกระบี่ในปี 2562 
การเร่ิมรับรู้ค่าใช้จ่ายบริหารเต็มปีของสาขาภูเก็ตและสาขา
นาคาและการปรับโครงสร้างเงินเดือนของกลุ่มบริษัทซึ่ง
เร่ิมต้นมีผลในเดือนมกราคม 2562 

  4. ก าไรส าหรบัป ี

  ก าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุด 2562 เท่ากับ 53 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.3 หรือเป็นจ านวนเงิน 26 ล้านบาท    
เมื่อเปรียบเทียบปีสิ้นสุด 2561 สาเหตุหลักมาจากการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส า คัญของรายได้หลักของ                     
กลุ่มบริษัท สืบเนื่องจากการขยายสาขาตามแผนกลยุทธ์
ของบริษัท และรายได้ที่เติบโตขึ้นจากผลการด าเนินงานของ
สาขาเดิม

 

 

 

  



 
 

 
 

56 

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   

 1. สินทรัพย์ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินทรัพย์
รวม 1,569 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.70 จาก 1,210 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนจาก
สินค้าคงคลังและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่สูงข้ึน 

●  สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 119.00   
จากสิ้นปี 2561 เป็น 474 ล้านบาทสาเหตุจากสาขากระบีแ่ละ
สาขานาคาซึ่งเร่ิมเปิดด าเนินการส่วนงานขายอย่างเป็น
ทางการในเดือนมกราคมและเมษายน 2562 ตามล าดับ และ
บริษัทได้มีการสต๊อครถยนต์ไว้ เพื่อรองรับการขายใน       
ไตรมาส 1/2563 

●  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 เป็น 696 ล้านบาทสาเหตุหลัก     
มาจากการก่อสร้างสาขานาคาและสาขาเมืองกระบี่            
โดยสาขานาคาสร้างเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการในเดือน 
มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตามสาขาเมืองกระบี่ก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการก่อสร้าง โดยสาขาเมืองกระบี่ ได้ทยอยเปิด
ด าเนินการ ดังนี้ ส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่าย
อะไหล่เร่ิมเปิดด าเนินการในเดือน ตุลาคม 2562 และส่วน
งานจ าหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ งจ ะ เ ร่ิม เปิด
ด าเนินการในเดือน มกราคม 2563 

●  อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2562 เพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ 
0.88 เท่า จาก 0.64 เท่าในปีก่อน เป็นผลจากการเพิ่มทุน
จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (“IPO”)  

 2. หนี้สินรวม 

  หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2561 เป็น 916 ล้านบาท 

●  เจ้าหนี้การค้ามีมูลค่า 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 34.50 จาก 120 ล้านบาท ในปีก่อน และเงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีมูลค่า 670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.40 จาก 591 ล้านบาท ในปีก่อน สาเหตุหลักเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง 

●  ระยะเวลาช าระหนี้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 วัน จาก      
14 วัน เป็น 16 วัน สืบเนื่องจากมีการจัดเตรียม Stock 
รถยนต์ในช่วงปลายปีสอดคล้องกับเหตุผลที่กล่าวไว้ในการ
วิเคราะห์สินค้าคงคลัง โดยสัดส่วนสินค้าคงคลังที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระในปี 2562 มีสัดส่วนที่มากกว่าปี 2561 

 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

●  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.60 
จากปลายปี 2561 เป็น 653 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.40 เท่า จากระดับ 
2.14 เท่า ณ สิ้นปี 2561 สาเหตุมาจากการเพิ่มทุนจากการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (“ IPO”) และก าไรสุทธิ                     
ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 

4. กระแสเงินสด 

  บริษัทมีกระแส เงินสดสุทธิ ใ ช้ ไป ในกิจกรรม
ด าเนินงาน 137 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการสต๊อครถ
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขายในไตรมาส 1/2563 และการ
มีสต๊อคไว้เพื่อขายของสาขาใหม่ทั้ง 2 ในจังหวัดกระบี่ 

  ขณะเดียวกัน เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                          
มีมูลค่ารวม 112 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาใหม่                          
ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท  

 บริษัทมีเงินสุทธิรับจากกิจกรรมจัดหาเงินมีมูลค่า 
236 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการได้รับเงินจากการจ าหน่ายหุ้น
คร้ังแรก 225 ล้านบาท 

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม
ลดลง 13 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิ ณ วันสิ้นปี 2562 เท่ากับ 154 ล้าน
บาท 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 
Responsibilities : CSR) 

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่น าไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการด าเนิน
กิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตรวจสอบได้ การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับ
การด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัท ตามหลักการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อม
ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขันเพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) 
กัน 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

4. ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
 
 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้าง
ความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัท
มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดข้อ (ง) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา 
กลุ่มบริษัท มี เจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. ส่ง เสริมการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม  
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างาน ตลอดจนส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนา
ระบบการท างานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้   

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแก่พนักงานตาม
สมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจ าปี การท างาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความ
จ าเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานจะกระท าด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยูบ่น
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของ
พนักงาน  

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  

5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูน
ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย  แล ะข้อบั ง คับต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  

7. หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน 
ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะขายสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษา
ความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาลู่ทาง
อย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดย
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ 

4. รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  
 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ 
รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
และระบบนิเวศน์ กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่
จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และพิจารณาน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ ไม่ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน 

3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดย
ค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่
ธรรมชาติ 

4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ  

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังได้รับประกาศนียบัตรจาก
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้จัด
จ าหน่าย “ดีเลิศ” ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้ร่วม
กิจกรรมสร้างบ้านพักขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์อู่สีเขียว คลินิกไอเสีย
มาตรฐาน จากกรมควบคุมมลพิษ อีกด้วย 
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(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุ่มบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทาง
ธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์

สังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแล  
 

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ           
ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้
ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบาย
สนับสนุนส่ง เส ริมการมีส่วน ร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย                    
(Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ก. วิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอยีด เพือ่

สร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ 

ข. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการ
สร้างก าไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ค. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม   
 
 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มบริษัท เ ช่น 
จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี                   
(56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

ก. การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกิจ
ของกิจการที่กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยกลุ่ม
บริษัท ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 
ตั้ ง แต่ ขั้ นตอนการจัดหาสิน ค้าที่ มี คุณภาพในราคา                       
ที่ เหมาะสม และเพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก กลุ่มบริษัท มี
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เร่ิมต้นการ
สั่งสินค้าจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่
ลูกค้าตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย 
เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วน ามาปรับปรุง
และพัฒนา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน  

 

 

 



 
 

 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง. การปอ้งกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทจุรติ
คอรร์ปัชัน่ 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจ       
ที่ ไ ด้ ม า ห รื อ ก า ร ใ ช้ ท รัพย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ ใ น ท า ง มิ ช อ บ                     
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น 
การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้ง
ที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน 
การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. การด าเนนิธรุกจิทีม่ผีลกระทบตอ่ความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม  

 - ไม่ม ี– 

ค. กจิกรรมเพือ่ประโยชนต์อ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม (CSR-after-process) 

 กลุ่มบริษัท มีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม   
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

1. กลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่
ยอมรับการคอร์รัปช่ันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 

3. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระ เบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

4. กลุ่มบริษัท ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย
นี้  ทั้ งนี้  กลุ่มริษัท จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนว ทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระ เบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. กลุ่มบริษัท จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
มั่นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการท าธุรกรรม
กับภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
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 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ไม่ว่า
โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้ง
ให้หน่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ หรือ
แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยหรือข้อ 
ซักถามให้ปรึกษาหน่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบ เ กี่ ย ว กั บ ก า รติ ดต ามกา รปฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณ บริษัท หรือผู้บังคับบัญชา ผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่ก าหนดไว้  

3. กลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง
บุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน หรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปช่ันที่
เกี่ยวข้องแก่กลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่นตามที่
กลุ่มบริษัท ก าหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
คอร์รัปชั่น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณกลุ่มบริษัท  

4. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่ให้ความรู้และท าความ
เข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
กลุ่มบริษัท ในเ ร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

5. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเ รียนให้บุคคลภายในกลุ่มบริษัททราบ โดยผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงาน การสัมมนาและการอบรมของกลุ่มบริษัท รวมถึง
การแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อน า
มาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
ของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

 

 

6. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทแกน คู่ค้าทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ
น ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  

7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดย
ก าหนดตารางอ านาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซึ่งการ
เบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ ชัดเจนประกอบ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้เกิด
การช่วยเหลือทางการเมืองและเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค
เพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชั่น และเงินสนับสนนุ
เพื่อธุรกิจ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชั่น 

8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ ยงรับรอง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ เกินความจ าเป็นและไม่ เหมาะสมกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หาก
ได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี
นิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานปฏิเสธและไม่รับ
ของขวัญดังกล่าวและต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันเพื่อทราบ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายใน
อย่างสม่ าเสมอ  

9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปช่ัน 
โดยกระบวนการ ดั งกล่าวครอบคลุมด้ านงานขาย 
การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน 
การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้  ต้องมีการด าเนินการตาม
กระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ  

10. กลุ่ ม บ ริษั ท  จั ด ใ ห้ มี ก ร ะบวนการบ ริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันตั้งแต่การคัดเลือกการ
อบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อน
ต าแหน่ง  
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11. กลุ่มบริษัท จัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง
สูงจากการคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 
ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อม
ทั้งติดตาม ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการทบทวน
มาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

12. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้น
ช่วยให้กลุ่มบริษัท บรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ได้รวมทั้ ง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด กฎระเบียบ 

13. กลุ่มบริษัท จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการ
จัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบาย และระเบียบของกลุ่มบริษัท  

14. ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในก าหนดเป็นวาระ
การประชุมประจ าปี เพื่อให้กรรมการผู้จัดการรายงานผล
การตรวจสอบตามมาตรการคอร์รัปช่ันประจ าปีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป  

15. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มี
ความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวังในเร่ืองดังต่อไปนี้
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15.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง  

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การ
สนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งที่เป็นตัวเงิน
หรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มิใช่ตัวเงินจะรวมถึงการ
ให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดย
ไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท มีแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้  

1. กลุ่มบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการ
เมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท าการอันเป็นการ
ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกับนักการเมือง หรือพรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2. กลุ่มบริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ
ให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตาม
ความหมายของค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่ม
บริษัท  

3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้อง
ไม่อ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึง
ระมัดระวังไม่ให้การด าเนินการใดๆ ท าให้เกิดความเข้าใจว่า
กลุ่มบริษัท ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

4. กลุ่มบริษัท แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
ว่า กลุ่มบริษัท จะไม่ เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือใน
กิจกรรมทางการเมือง 

 

15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและ
เงินสนับสนุน  

 การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้
ความรู้ หรือการสละเวลา เป็นต้น กลุ่มบริษัทสามารถ
กระท าได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมิได้มุ่งหวัง
ผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
อย่างเคร่งครัด  

 

 เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท อาจกระท าได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของ
กลุ่มบริษัท ทั้งนี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงิน
ส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและ
ติดตาม ดังนั้น จะต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่าง
เคร่งครัด การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนท าให้
กลุ่มบริษัท เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ัน เนื่องจาก
กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทาง
ส าหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศล
มีวัตถุประสงค์แอบแฝง  
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15.3 แนวปฏิบัติ ในการด า เนินการ เกี่ยวกับ
ของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการ
ต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจน ามาซึ่งความ
เสี่ยงต่อการคอร์รัปช่ันเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดย
การจ่ายเงินเพื่อ เป็นค่าใช้ จ่ายให้กับกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท  เพื่อติดสินบน 
นอกจากนี้ การที่กลุ่มบริษัท ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้า อาจเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้าบางราย เป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัท ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป กลุ่มบริษัท ตระหนักถึง
ความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท 
และในขณะเดียวกันเพื่อด ารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของกลุ่ม
บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้ งนี้  กลุ่มบ ริษัท  มี แนวปฏิบัติ ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท สามารถรับ/ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลี้ยงรับรอง หรือการรับเลี้ยงจาก
บุคคลอื่น เป็นต้น ได้ ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม
ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดย
จะต้องกระท าด้วยความโปร่งใสในที่เปิดเผย โดยการรับ/การ
ให้ดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ท าให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่าน
การกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่าง 
ชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ใน
ข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการ
ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันจะท าให้มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควร 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการ
ประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ

จากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นั้นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัท สามารถรับของขวัญ และ/หรือ 
ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้หากเป็นไปตาม
เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติโดยจะต้องมีมูลค่า
ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ทั้งนี้  ของขวัญที่รับได้
จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรก านัล 
บัตรของขวัญ เป็นต้น 

4. การห้ามรับของขวัญ หรือ ค่าบริการต้อนรับ 
หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่า เกินกว่า 2,000 บาท        
(สองพันบาท) หรือของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงิน
สด เ ช่น บัตรของขวัญ บัตรก านัล เป็นต้น เมื่ออยู่ ใน
สถานการณ์ที่ ไม่ อาจปฏิ เสธการ รับของขวัญ ห รือ
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น เช่น ในการประชุมหารือ
กับลูกค้า เป็นต้น ผู้รับอาจรับของขวัญหรือผลประโยชน์ไว้
ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดท าแบบ
รายงานการรับของขวัญ ส่งให้ฝ่ายบริหารส านักงาน ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัท จะพิจารณาน าสิ่งของ/ของขวัญที่ได้รับไปบริจาค
แก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม  

5. การให้และรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์
รับรอง จะต้องยืนยันได้ว่าการรับรองนั้นมิได้มีลักษณะเป็น
การใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยคร้ัง จนท าให้
เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

6. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทราบถึงแนวทางใน
การปฏิบัติ เกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่านการประชุมประจ าปีและ
ผ่านระบบการสื่อสารอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท มีอยู่ 

7. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ลูกค้า   
คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทราบ
ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ     
การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท     
ผ่านเอกสารแนะน าบริษัทหรือแผ่นพับที่ใช้ประชาสัมพันธ์
กิจการของกลุ่มบริษัท  
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การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ กลุ่มบริษัท จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ด าเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว
โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งหมดของกลุ่มบริษัท  ในกรณีที่การ
พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ เป็นกรรมการอิสระ ห้าม
กรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนใน
คราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ากรรมการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ 
โดยพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และสถานการณ์
แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผล
การสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการ
บริษัท (โดยยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน) พิจารณาต่อไป ทั้งนี้หาก
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด
ด้วย 

2. หากผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทางวินัยซึ่งวิธีการ
ลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้
หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดด้วย  

กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือ
ให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน แม้ว่าการ
กระท านั้นจะท าให้กลุ่มบริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3. กลุ่มบริษัท ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรทุก
ระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่าง
ชัดเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปช่ัน แม้การดังกล่าวจะท าให้กลุ่มบริษัท  เสีย
โอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุ่มบริษัท  มีการสร้างการรับ รู้ ให้ เกิดกับ
พนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เช่น การ
ประกาศชมเชย หรือให้รางวัล เป็นต้น 
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มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้ง
เ บ า ะ แ สห รือข้ อ ร้ อ ง เ รี ยนการกร ะท าผิ ดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้ งของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น การกระท าดังกล่าวรวมถึง 
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง และกลุ่มบริษัท ต้องมีกลไก ในการคุ้มครองผู้ที่แจ้ง
เบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

●  การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท 
หรือการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนักงาน 

●  ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง  

●  เร่ืองที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือช่ือเสียงของ
กลุ่มบริษัท   

การน ามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มบริษัท จะแจ้งและสนับสนุนให้บริษัทย่อยน า
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ 

2. ห้ามพนักงานจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจ
ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท าการคอร์รัปชั่น 

3. กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะด าเนินการประเมิน
เพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมาตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท 
จะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมารับทราบ
นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฉบับนี้  

4. กลุ่มบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อและ
ว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระท า
การคอร์รัปชั่น หรือให้สินบน  

 

การเผยแพรน่โยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

1. กลุ่มบริษัท จะติดประกาศนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปช่ันในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ทราบ 

2. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการ
คอร์รัปช่ันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผ่นพับ เป็นต้น เพื่อให้
สาธารณชนทราบ 

 

กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัท
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการ
และพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม 
สัมมนาประจ าปีเป็นตน้ เพื่อให้มีการน าไปปฏิบัตอิยา่งจริงจัง 
และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีทรัพยากรและบุคลากรที่มี
ทักษะเพียงพอต่อการน ามาตรการปฏิบัติไปใช้ 

  



 

 
 

68 

คณะกรรมการบรษิทั 

รูปภาพและชือ่ในเว็บไซต ์
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คณะผูบ้รหิาร 

ปภาพและชื่อในเวบ็ไซต ์
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  โครงสรา้งการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์         
แห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ครบถ้วนทุกประการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย : 

รายชือ่ ต าแหนง่ 
1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ กรรมการบริหาร 
7. นางสุกใส โภคทรัพย ์ กรรมการบริหาร 
8. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการบริหาร  
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร  
10. นายภูธิป  วาทนิ กรรมการบริหาร 

 

 โดยมี นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม ปฎิบัติหน้าที่เป็น
เลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
เลขานุการบริษัทรุ่นที่ 2 ปี 2560 ของสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการ
บริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ   
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์  ห รือ  นางหทัย รัตน์                   
รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสาวนุชนาถ  
สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย์หรือ นายภูธิป 
วาทิน หรือ นางสาวธัญญา  ธิมาชัย รวมเป็นสองคน 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 

3 ท่าน ประกอบด้วย : 
1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
2. หม่อมหลวงวินัย  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ  
 โดยมีนางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร  
ณ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้ 

 
ที ่ ชือ่ ต าแหนง่ 

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เปน็
กรรมการบรษิทัฯ ครัง้แรก 

1.  นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 
2.  นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ รองประธานกรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 
3.  นางสุกใส โภคทรัพย ์ กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 
4.  นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการบริหาร  8 พฤศจิกายน 2560 
5.  นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร  8 พฤศจิกายน 2560 
6.  นายภูธิป  วาทนิ กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัทมีคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหาร 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย :  

1. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. ผู้บริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้ :  

1. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้จัดการส่วนขาย 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทัว่ไป 
4. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 
5. นายณราวุฒิ ธานีพนู ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ 
6. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
7. นายภูธิป  วาทนิ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
8. นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุห์บญัชี 

*นิยามผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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6. เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุนทรี จิตต์
ธรรม ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทคร้ังแรก ซึ่งเป็น 
ผู้ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัทแล้ว ซึ่ งการแต่งตั้ ง เลขานุการบริษัท
ดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 
89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535     
ด้วยความรับผิดชอบ ความระวัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต  รวมทั้ ง ต้ อ งปฎิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท 

2. ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการ
มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น 
ส านักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสน เทศต่ อหน่ วยงานที่ ก ากั บดู แล แล ะ
สาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

4. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ รับ
ความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ 

6. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท 

8. จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงาน          
การมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร  รวมทั้ง
จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ   ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัท 
ได้รับรายงานนั้น 

9. ท าหน้าที่จัดท า และจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญ
ของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร 

10. เป็น ศูนย์กลาง ในการติดต่อสอบถามและ
รวบรวมข้อมูล  ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร 
เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ 

11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบ
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 

12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
13. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนประกาศก าหนด 
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7. ค่าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร 
  
 บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่                          
ความรับผิดชอบในการก ากับการท างานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงผลประโยชน์สงูสุดตอ่บริษทั 
และผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้ 
 
 

   7.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

คา่ตอบแทนรวมของกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้ 

ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุ 
การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 25,000  บาทตอ่คร้ัง 
   กรรมการ 20,000  บาทตอ่คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาทตอ่คร้ัง 
   กรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทตอ่คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 25,000  บาทตอ่คร้ัง 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000  บาทตอ่คร้ัง 
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ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทดังนี้  

ชือ่ – สกลุ 
เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการบรษิทั 

เบีย้ประชมุ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ 
คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณา
คา่ตอบแทน 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 
1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม 150,000 125,000 - - - - 
2. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ ์ 120,000 100,000 150,000 100,000 - - 
3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี 100,000 100,000 100,000 80,000 25,000 25,000 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 120,000 100,000 120,000 80,000 20,000 20,000 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์* - - - - - - 
6. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์* - - - - - - 
7. นางสุกใส โภคทรัพย์* - - - - - - 
8. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ* - - - - - - 
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย* - - - - - - 

10.   นายภูธิป  วาทิน* - - - - - - 
หมายเหตุ *. กรรมการล าดับที่ 5 ถึง 10 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนใน

ฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ใน ปี 2562 

 
 
ที ่ ชือ่ – สกลุ 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

(รวม 5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(รวม 4 ครัง้) 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
คา่ตอบแทน 
(รวม 1 ครัง้) 

1 นายพานิช  พงศ์พิโรดม 5/5 - - 
2 นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ ์ 5/5 4/4 - 
3 หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี 5/5 4/4 1/1 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 5/5 4/4 1/1 
5 นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ 5/5 4/4 1/1 
6 นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ 5/5 4/4 - 
7 นางสุกใส โภคทรัพย์* 5/5 4/4 - 
8 นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ 5/5 4/4 - 
9 นางสาวธัญญา  ธิมาชัย 5/5 4/4 - 

10 นายภูธิป  วาทนิ 5/5 4/4 - 
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    7.2  ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 

1.    คา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตวัเงนิ 

   ในงวดปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดังนี้  

  ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท   

รายการ ป ี2561 ป ี2562 
จ านวนผูบ้ริหาร  8 ท่าน 8 ท่าน 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 9,407,849 10,174,570 

รูปแบบค่าตอบแทน 
เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ค่าที่
พัก 

เงินเดือน /เงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ/ประกันสังคม/ค่าที่

พัก 

2. ค่าตอบแทนอื่น  
     บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิสโก้ เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเร่ิม
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจ่ายเงินสะสม และนายจ้าง 
(บริษัท) จ่ายเงินสมทบ คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้าง โดยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจ านวน และในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ มีเงื่อนไขการจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้  

 

จ านวนปทีีท่ างานของพนกังาน 

อตัราการจา่ยเงนิสมทบและผลประโยชน์
ของเงนิสมทบทีก่องทนุจะจา่ยเมือ่สมาชกิ

สิน้สดุสมาชกิภาพ 
(รอ้ยละของเงนิสมทบและผลประโยชนข์อง

เงนิสมทบ) 
น้อยกว่า 2 ปี 0 
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี 25 
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 50 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี 75 
ครบ 7 ปีขึ้นไป 100 

 
  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่เป็นบ้านพักผู้บริหาร ซึ่งเป็นสวัสดิการบ้านพักเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้ก าหนดให้ส่วนลดส าหรับผู้บริหารและพนักงานในการใช้บริการภายใน
ศูนย์บริการ ส าหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบาย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร  
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 คณะกรรมการบริษัทย่อย 

กรรมการของบริษัทย่อย ทั้งหมดจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย : 

รายชือ่ ต าแหนง่ 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ กรรมการ 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ์ กรรมการ 
4. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน์ 
ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย์ รวมเป็นสองคน 

 
 ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย มี 5 ท่าน ประกอบด้วย : 

รายชือ่ ต าแหนง่ 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 
2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้จัดการส่วนขาย 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทัว่ไป 
4. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 
5. นายณราวุฒิ ธานีพนู ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ 
6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย ผู้จัดการบัญช ี

 คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัยอ่ย 

ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทย่อย ไม่ได้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอืน่ๆ 

 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ ใน ปี 2562 
 
ที ่ ชือ่ – สกลุ 

คณะกรรมการ
บรษิทั 

(รวม 5 ครัง้) 
1 นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ 5/5 
2 นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ 5/5 
3 นางสุกใส โภคทรัพย ์ 5/5 
4 นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ 5/5 

 

 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารบรษิทัยอ่ย 

ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยไม่ได้รับคา่ตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงินจากบริษัทย่อย แต่ได้ในฐานะเป็นผู้บริหารในบริษัทแม่ 
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9 บคุลากร 

9.1 จ านวนพนกังานทัง้หมด (กลุม่บริษทั)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนพนักงานทั้งพนักงานประจ า และพนักงานที่จ้างตาม
สัญญาจ้าง (Outsource) แบ่งตามส่วนงานหลักดังนี้ : 

 

สว่นงานหลกั 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

พนกังานประจ า 
(คน)* 

พนกังานจา้ง
ภายนอก 

Outsource (คน)** 

พนกังานประจ า 
(คน)* 

พนกังานจา้ง
ภายนอก 

Outsource 
(คน)* 

1. ส่วนขาย   5 56 10 71 
2. ส่วนศูนย์บริการ 56 156 141 109 
3. ส่วนบริหารงานทัว่ไป  67 - 83 1 
4. ส่วนบัญชีและการเงิน 91 - 74 - 

รวม 219 212 308 181 
 

สาขา 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 

พนกังานประจ า 
(คน)* 

พนกังานจา้ง
ภายนอก 

Outsource (คน)** 

พนกังานประจ า 
(คน)* 

พนกังานจา้ง
ภายนอก 

Outsource (คน)** 
1. ส านักงานใหญ่ จ.ขอนแก่น 26 79 40 46 
2. สาขาประชาสโมสร จ.ขอนแกน่ 3 11 11 4 
3. สาขาสุรินทร์ จ.สุรินทร ์ 51 34 56 25 
4. สาขาวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ - 3 - 3 
5. สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย ์ 22 38 20 31 
6. สาขานางรอง จ.บุรีรัมย ์ 15 10 18 14 
7. สาขาภเูก็ต จ.ภูเกต็ 19 28 24 8 
8. สาขานาคา จ.ภูเกต็ 32 9 47 32 
9. สาขากระบี่ จ.กระบี ่ - - - 1 
10. สาขาเมอืงกระบี่ จ.กระบี ่ - - 30 18 
11. บริษัท (ACG) 51 - 62 - 

รวม 219 212 308 182 
หมายเหต:ุ * รวมบริษัทและบริษัทย่อย เป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดอืนประจ า 

 ** เป็นพนักงานที่กลุ่มบริษัทจ้างภายนอก (Outsource) ได้แก่ ตัวแทนขาย พนักงานด้านศูนย์บริการ เป็นต้น  
                  ซึ่งอาจมีเข้าออกระหว่างปี  
 

 

กลุ่มบริษัทมีพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนศูนย์บริการที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทเฉพาะสาขาสุรินทร์  
สาขานางรอง และสาขานาคา ส่วนสาขาอื่นๆ เป็นการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการ
บริหารจัดการและกระจายความเสี่ยงจากการมี Supplier น้อยราย โดยค่าตอบแทนเป็นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
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9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ทั้งนี้  ในปี 2560 - 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงานประจ า (ไม่รวมผู้บริหาร) ในรูปแบบของ
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชช่ัน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงนิ
ทั้งหมดดังนี้ : 

รายการ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
จ านวนพนักงาน (คน)* 118 219 308 
ค่าตอบแทนรวม (บาท) 24, 565,188 37,503,933 67,918,285 

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทมีข้อก าหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานฝ่ายขาย โดยวิธีการค านวณจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ตกลงไว้กับ         
กลุ่มบริษัท 

                  * เป็นข้อมลูจ านวนพนักงาน ณ วันส้ินปี 
 

คา่ตอบแทนอืน่ 
 

 บริษัทได้ก าหนดให้ส่วนลดส าหรับพนักงานในการใช้บริการภายในศูนย์บริการ ส าหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวม
การซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร 

 

9.3       กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้  
เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อจูงใจให้
พนักงานท างานกับกลุ่มบริษัทและเป็นหลักประกันในอนาคตของพนักงาน   

 โดยเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจ่ายเงิน
สะสม และนายจ้าง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบคิดเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้าง โดยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน
สะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจ านวน และในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบมีเงื่อนไขการจ่ายตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้  
 
 

จ านวนปทีีท่ างานของพนกังาน 

อตัราการจา่ยเงนิสมทบและผลประโยชน์
ของเงนิสมทบทีก่องทนุจะจา่ยเมือ่สมาชกิ

สิน้สดุสมาชกิภาพ 
(รอ้ยละของเงนิสมทบและผลประโยชนข์อง

เงนิสมทบ) 
น้อยกว่า 2 ปี 0 
ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี 25 
ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 50 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี 75 
ครบ 7 ปีขึ้นไป 100 
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9.4       ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

    ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี              
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ  

 

9.5       นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

  ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในดา้นตา่งๆ ทั้งด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการ
ท างาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการส่งพนักงานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการอบรมตามหลักสูตรตามมาตรฐานที่ทางฮอนด้าก าหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในทุกฝ่ายงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจึงได้ก าหนดแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2562 เพื่อยึดเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น
และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้มุ่งมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดย
ผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
  

ทั้งนี้ สามารถสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้                    
(หนว่ย : บาท) 

รายการ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
ค่าฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 574,041 388,230 725,874 
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 1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ต ามหลักบรรษัทภิบาล ในการด า เนิ นธุ รกิ จ  ดั งนั้ น 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับกิจการ
ที่ ดี ส า ห รั บ บ ริ ษั ท จ ดท ะ เ บี ย น  ปี  2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017)        
ออกโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งน ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวด
ในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสและหน้าที่ของคณะกรรมการ  

ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
นี้  ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ ได้รับ
มอบหมายในเร่ืองต่าง ๆ และการบรรจุวาระการประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี 
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน 
โดยรายละเอียดการปฏิบัติของบริษัท จะระบุในรายงานการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

กลุ่มบริษัท ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้
ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือ
การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การได้ รับ
ข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อ  

 

 

 

ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี้  บริษัทจะด าเนินการในเร่ืองต่างๆที่ เป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ดังนี้ 

●  บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการจัดท า เป็น
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด   

●  ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง ประธานที่ประชุม
จะช้ีแจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ 

●  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

●  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ
และผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะ
จัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

●  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม 

 
 
 

 
 
 
 

การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(Good Governance) 
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            หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ทั้ งผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ ไม่ เป็น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมี
หลักการดังนี ้

●  คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ 

●  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

●  ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดย
กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหา
วิธีแก้ไขที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการ
อิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคัญที่มีผลตอ่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

●  ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคล
เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิละการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

●  บริษัทก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการน า
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading)  ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย)   ในกรณีที่พนักงานหรือ
ผู้บริหารน าข้อมูลไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและ
ถูกลงโทษทางวินัย   

●  ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การ
ท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

●  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายคน 

●  ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่
ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการ
ประชุมนั้นๆ 

●  ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ  และก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 
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  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม             
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 
รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะ
เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระ
คืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ 
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝัง
จิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
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 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดทั้งรายงานทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท
ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลั กท รัพย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย แล ะผ่ านทา ง เ ว็ บ ไ ซ ด์  
www.autocorpgroup.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ รับรองทั่ วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่ า งกัน  แล ะร ะบบควบคุมภายใน  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ทั้งนี้รายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ใน
ส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะ
จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ 
แต่จะมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ต าแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ท าหน้าที่ในการติดต่อกับ    
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมา
จากการแต่ งตั้ งจากที่ประ ชุมผู้ถือหุ้น  ประกอบด้วย
คณะกรรมการจ านวน 10 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 
ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  
ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน ซึ่งบริษัท  
มีกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท  เพื่อให้ด าเนินไป
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้น และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี   

ประธานกรรมการบริษัทไม่ เป็นบุคคลเดียวกัน
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้
บริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร มีอ านาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จ ากัด 

 

(2)  คณะกรรมการยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย
เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการคือ 

●  คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งช่วย
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
●  คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน  

ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมี
คุณสมบัติ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงานก.ล.ต.หรือของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
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●  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ
อิสระและมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง
สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
บริษัท    

●  บริษัทได้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม  

อย่ า ง ไ รก็ตาม  ในอนาคตบริษั ทอาจสรรหา
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย เพื่ อ แ บ่ ง เ บ าภาร ะการบ ริหาร งานของ
คณะกรรมการบริษัท   

 

(3 )   บทบาท หน้าที่  แล ะความรับผิดชอบของ
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

 3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 กลุ่ มบ ริษั ท จัดท าข้ อพึ งปฏิบัติที่ เ กี่ ยวกับ

จรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของ
บริษัท  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม
กฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษา
ทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการ
ให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายใน

ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นกับ
ตลาดทุนและสร้างความน่าเช่ือถือให้กับนักลงทุน 

 3 . 2  น โ ยบาย เ กี่ ย วกั บความขั ด แย้งท า ง
ผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคน
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
เท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจาก
อิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว     
ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการ
เฉพาะ โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เร่ือง คือ  

●  รายการที่ เ กี่ ยว โยงกัน  :   กลุ่ มบ ริษัท                    
จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งก าหนดราคาและ
เงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  ( Arm’ s Length Basis)   แ ล ะ มี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัท
ย่อยได้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเร่ืองหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท า
รายการที่ เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  
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●  สถานการณ์อื่นๆที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น  

1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากร
ของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัท
คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่
ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการ
พักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง 
ฯลฯ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัด
ให้กับบริษัท หรือท าให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ บุคลากร
ทุกระดับของบริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้อ านวยการฝา่ย
ตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น 
กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัท 
หรือต าแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ท า
ภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท าเช่นนั้นได้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3 การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการด าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับงบการเงิน 
ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 
จ ากัด  ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจาก
ภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามระบบ
การควบคุมต่างๆ  

นอกจากนี้  บ ริษัท ได้ แต่ งตั้ ง ให้นางสาววิ ชุตา     
วิจิตรวรางกุล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าที่ เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3  เดือน 
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 (4)  การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น โดยมีการจัดท ารายงานผลงานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถก ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันกาล โดยจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้
จากเลขานุการบริษัท 

 

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 คร้ังและ 5 คร้ังตามล าดับ และประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 คร้ัง และ 4 คร้ัง ตามล าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้  

 

ชือ่ – สกลุ 
ประชมุกรรมการบรษิทั ประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
2561 2562 2561 2562 

1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม* 7/7 5/5 - - 
2. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์* 7/7 5/5 6/6 4/4 
3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี* 6/7 5/5 6/6 4/4 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม* 7/7 5/5 6/6 4/4 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนวุัฒน์ 7/7 5/5 6/6 4/4 
6. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวฒัน ์ 7/7 5/5 6/6 4/4 
7. นางสุกใส โภคทรัพย์* 7/7 5/5 6/6 4/4 
8. นางสาวนุชนาถ  สกลุสนัเทียะ* 7/7 5/5 6/6 4/4 
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย* 7/7 5/5 6/6 4/4 
10. นายภูธิป  วาทนิ* 7/7 5/5 6/6 4/4 

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 8 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญคร้ังที่ 3/2560 ได้แก่ นายพานิช  พงศ์พิโรดม นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ หม่อมหลวงวินัย  เกษมศรี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. 
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม นางสุกใส โภคทรัพย์ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ นางสาวธัญญา  ธิมาชัย และนายภูธิป  วาทิน 
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(5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทาน
รายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบ
บัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี  งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็น      
ที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ รวมทั้ งได้ ใช้        
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ ในระดับที่สามารถจูงใจ                 
ให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ 
ค่ าตอบแทนจะอยู่ ในร ะดั บที่ เ ที ยบ เ คียง ได้กับกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการใน                
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารแต่ละราย 

 

 

 

 

 

 

(7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของกลุ่ม
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
การก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการ
ของสถาบันภายนอก 

ทุกค ร้ั งที่ มี การ เปลี่ ยนแปลงกรรมการใหม่  
เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการ
แนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่
กรรมการ 
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ก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) 

เรือ่ง ผูร้บัผดิชอบ 
ผู้ทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท 
การประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น  และจัดเก็บเอกสารการ
ประชุม 

เลขานุการบริษัท 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เลขานุการบริษัท 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย 

กรรมการและผู้บริหาร 
เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์บริษัท เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุนสัมพันธ์)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ดูแลรายการที่ เกี่ยวโยงกันและรายการที่ เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน บริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก 
การจัดท ารายงานทางการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
การจัดท ารายงานประจ าปี  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท 
ผู้ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Elcid  เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 

 2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

 
หมายเหตุ : นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งคณะท างานซึ่งเป็น 

“คณะกรรมการคัดเลือกสินเช่ือและประกันภัย” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารเฉพาะที่ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาเพื่อคัดเลือกบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภัย โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน (ดังแสดงในรูปโครงสร้างองค์กรในส่วน
ที่ 10 เร่ืองโครงสร้างการจัดการ) 
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 2.1  ขอบเขต หน้าที่  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2561  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ         
มีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 
โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบ ริษัท  โดยบ ริษัทควร จัดส่ งหนั งสือนัดประ ชุม
คณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้ง
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 
3 เดือนต่อคร้ัง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมี
การพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยส าคัญ 
รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบ
ส าคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญ 
การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้า
ท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการ
ก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความ
เสี่ยงของกิจการบริษัทเป็นต้น 

3. จัดให้มีระบบการบัญชีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือได้รวมทั้งดูแลให้มี
ระบบการจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภาย ใน  แ ล ะการบ ริหารความ เสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบ
บัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรอง
ทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการ
ด าเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการ

ของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยหลั กท รัพย์ แล ะตลาดหลักท รัพย์  ปร ะกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการ
ขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ เสนอโดยฝ่าย
บริหาร 

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก ากับดแูล
กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย ได้แก่ 

●  ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบซึ่งได้ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการที่ ได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยนั้น 

●  ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

●  ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง 

●  หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
หรือท ารายการส าคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติ
จากที่ประ ชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ รับแต่งตั้ ง เป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่ก ากับดูแลให้
บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกก ากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
รวมทั้งรายการที่ส าคัญซึ่งบริษัทก าหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณา
การท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการ
ท ารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันที่บริษัท
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี 
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8. พิ จ า รณ า แ ล ะ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง 
เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารใน
บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมถึง
ก าหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแล
บริษัทย่อยตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับ
ตามที่ได้มีการแก้ไข 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน      
มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความ
เหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่       
ที่ก าหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจาณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธาน
เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห า ร  ห รื อ บุ คคลอื่ น ปฏิ บั ติ ก า ร แทน
คณะกรรมการในเร่ืองใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
การมอบอ านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

อื่นในที่จะท าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่ ว ไป  ห รือ เป็ นตามน โยบายแล ะหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ ก าหนดเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหาย
ใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญ
ตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ ได้ว่าโดย
ต าแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการ
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น 

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้
ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจาก
การกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้ง
ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย ดังกล่าว 
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15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดย
ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 
และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 

16. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน าเสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระ
หลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ดังนี้ 

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอ
ต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 
- พิจารณาจัดสรรเงินก าไรบริษัท 
- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม

ที่ต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

- เร่ืองอื่นๆ 
17. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้          

จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 
ทั้งนี้ เร่ืองที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว  
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

- เ ร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้ รับมติ                    
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและ
อยู่ ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้ รับอนุมัติจาก         
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

18. เ ร่ืองต่อไปนี้จะต้องได้ รับความเห็นชอบจาก              
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชน
อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท 
ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับ 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ควบหรือเลิกบริษัท 

- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ เร่ืองใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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2.2 ขอบเขต หน้าที่  ความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่    
15 สิงหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
จัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ือง
ส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้
ด าเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แล ะข้ อก าหนดของตลาดหลักท รัพย์ ฯ  ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดใน
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญช ี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการปร ะ ชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

(ช) ค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ข้ อ สั ง เ ก ต โ ด ย ร ว ม ที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฏบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

9. ใ นการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท า ใดดั งต่อ ไปนี้  ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บ ริษัท  เพื่ อด า เนินการปรับปรุงแก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่ งผิดปกติหรือมีความ

บกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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หากคณะกรรมการบ ริษั ทห รือผู้ บ ริ ห า ร ไ ม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี
รายการหรือการกระท าตามข้ า งต้นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10. ใ นการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ 
หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ที่ ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 
คณ ะกร รมกา รต รว จสอบมี ค ว าม รั บผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก 

12. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อัน
ควรสงสัยจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผู้สอบบัญชีและ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออกตาม
วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุม
เพิ่มเติมได้ตาม  ความจ าเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบ
บัญชี หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ                 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ จัดการประชุม               
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระ
ก า รป ร ะ ชุ ม  ต ลอดจนราย ง านผลกา รปร ะ ชุ ม ใ ห้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ
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 2.3     ขอบ เขตอ านาจ  หน้ าที่  แล ะความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2561 เมือ่
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการบริหารมี
อ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง 
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้อื
หุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/
ข้อก าหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ก าหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การ
ขยายงาน การประชาสัมพันธ์  ให้ เป็นไปตามกรอบที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมก ากับ
ดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตั้งบรรลุตาม
เป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่
ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป 

4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ  ที่ได้ก าหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคย
มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเ ร่ืองเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 

7. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการ
ลงทุนและการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินตาม
อ านาจอนุมัติ 

8. ก ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร 
รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงิน
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการ
เลิกจ้าง 

10.  ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง 
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ
อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ เวลาที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ ได้  ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้              
จะไม่มีการมอบอ านาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

11.  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ส า คั ญ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็น
ส าคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ  

12.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปน็ประจ าทุกปี  
13.  ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุ มั ติ ไ ว้ แ ล้ ว   แ ล ะ เ ป็ น ไ ปตามที่ กฎหมายก า หนด                     
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  
ห รือ แก้ ไ ขอ านาจคณะกรรมการบ ริหาร ได้ โดยมติ
คณะกรรมการบริษัท 
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 การแต่งตั้งวาระการด ารงต าแหน่ง      

 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบ  วาระแล้ว 
ห า กคณ ะก ร รมก า รบ ริ ษั ท  ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่า
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุด
เดิมที่หมดวาระลง  ในการแต่งตั้งต้องกระท าภายใน  2 เดือน 
นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ 

  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  
เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท 
แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  คราวถัด ไป บุคคลซึ่ง เ ข้ า เป็น
กรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทนเท่านั้น 

 2.4      ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2561 เมือ่
วันที่ 15 สิงหาคม 2561  มีมติก าหนดอ านาจและหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้  

  การสรรหา 

1. พิ จ า รณาอ ง ค์ ป ร ะ กอบ  คุณสมบั ติ ข อ ง
คณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัททั้งใน
ด้านการศึกษา ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ บ ริหารสู งสุดที่
เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ ความรู้  ความเ ช่ียวชาญ และน าปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพ
และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย 

3. ก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา
บุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1) และ 2) ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

4. ก ากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ  และ
มอบเอกสารที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

5. จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession plan)  ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้
การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

7. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่ง
ว่างลง 

 

 

 

 

 

 

 

  การก าหนดค่าตอบแทน 
1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์

การพิจารณาค่าตอบแทนให้ เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงค่าตอบแทนกับผล
การด าเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
เพื่อขออนุมัติ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณา
ปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 
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3.  ปฏิบัติการอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการก าหนด
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอ
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  การแตง่ตัง้วาระการด ารงต าแหนง่ 
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน         

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้ง
กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม  

2. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 
3 ปี  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้น
ต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งขาดคุณสมบัติ
ของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อ
ทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้น
จากต าแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ในต าแหนง่
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5     ขอบเขตอ านาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยบริหารงานตามแผนและ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่
บ ริษัทและผู้ถือหุ้ น  ไม่ท าการใดที่มีส่วนได้ เสียหรือมี
ผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย 
หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
ดังนี้ 

1. ก ากั บดู แ ล  แ ล ะอนุ มั ติ เ ร่ื อ ง เ กี่ ย วกั บการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้ผู้บริหาร 
หรือบุคคลอื่น ใดด า เนินการ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติประจ าวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/
หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ 

4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตาม
แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 

5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหาร
เงิน การท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการ
เปิดบัญชี กู้ยืม จ าน า จ านอง ค้ าประกัน และการอื่น การ
บริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินกิจการของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอ านาจที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่
ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
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ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท 
และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท 

8. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ
บริษัท รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญา
ดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือ
ผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว  แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ             
ที่กระท ากิจการให้บริษัท  

10. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุ
แต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก 
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงาน
ทั้งหมดของบริษัท  ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร  

11. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายใน
องค์กร 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีสว่นได้เสีย  หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมัติ ไว้ แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  
หรือแก้ ไขอ านาจประธานเ จ้าหน้าที่บ ริหารได้ โดยมติ
คณะกรรมการบริษัท 

 ทั้งนี้ เร่ืองใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้ เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้
เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 2.6     การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง 

ก. กรรมการบริษัท 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการ
คัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ จะ
พิ จ า รณาจาก คุณสมบั ติ  ค ว าม รู้ ค ว ามส าม า รถ 
ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัทโดยสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ต่อไปนี้  

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 
เสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียง
ลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือ
เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนน
หรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มี
อยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนน เพื่ อการเลือกตั้ ง
กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงช้ีขาด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
 
 

 องค์ประกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิทั 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการ
บริษัทที่จะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คน ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ านวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่
กรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใด
อันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือ
ว่าเป็นกรรมการอิสระ 

●  ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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●  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

●  เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท  หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน
ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคน
หนึ่ ง  เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึง
ประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส าคัญ ส าหรับ
บริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากร
บุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ และประธานกรรมการ
บริษัท ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด าเนินการผ่าน
กระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น 

 

ข. กรรมการตรวจสอบ 

องค์ปร ะกอบและการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบชองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บัญชีหรือการเงิน 

 

 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปน็อสิระ
ตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / 
พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่
เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้ 

9. ไ ม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 

10. มีหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับที่ ก าหนดไว้ ใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ค. กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
จ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 

2. ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัท ได้ 

3. มี คุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  ไม่ว่า
จะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอืน่ 
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการ
บริษัท เหน็ชอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย
กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ. ผู้บริหารระดับสูง 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในต าแหน่งที่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้
ผู้บริหารในระดับใกล้ เ คียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้
รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้อง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 
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 3      การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหาร

กิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไป
ตามหนังสือข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการก ากับดูแลและ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อให้บริษัทสามารถก ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและ
กลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัท
เอง   ทั้งนี้ในหนังสือข้อบังคับของบริษัทย่อยได้ก าหนดเร่ือง
การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการ
จัดการของบริษัทใหญ่  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว 
บริษัทจึงก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้  รวมทั้ งได้ก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องลงนามรับทราบถึง
นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้ก าหนดให้การท ารายการหรือ
การด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
ตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท า
รายการหรือด าเนินการในเร่ืองนั้น โดยในการนี้ ให้บริษัท 
เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะขออนุมัตินั้นตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตลอดจน
ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลม
ด้วย (เท่าที่ไม่ขัดแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

 

 3.1  กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
( แ ล้ ว แต่ ก รณี )  ต้ อ ง ได้ รั บการอนุ มั ติ จ ากที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทก่อนบริษัทย่อยเข้าท ารายการ 

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นั้น ๆ โดยให้กรรมการที่บริษัท เสนอช่ือหรือแต่งตั้งมีดุลย
พินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เ ร่ืองที่
นโยบายฉบับนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับ
การเสนอช่ือหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ใน
ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ



 

 
 

103 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
ด้วยการก าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เปน็
กรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวมทั้งปีไม่ต่ า
กว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรวมประจ าปีของแต่ละบริษัท 

(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น
กรณีการแก้ไขข้อบังคับในเร่ืองที่ส าคัญตามข้อ 3.2(5) ซึ่ง
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีรวม
ของบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่
เป็นกรณีที่ ได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติและด าเนินการ 
(Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว 

(5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือ ทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอันจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อย
ละ 10 (สิบ) ของทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยหรือจ านวนเสียง
ทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น  

รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึง (14) นี้เป็นรายการที่ถือวา่มี
สาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทใหญ่ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในบริษัทจะเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย) และออก
เสียงในเร่ืองดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเร่ือง
ดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาด
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาด
ของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่ง
มีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ย่อย  

(7)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึง
การสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ย่อย 

(8)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(9)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบริษัทย่อย 

(10)  การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการ
ให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย 
หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น  

(11)  การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สิน
ของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่ส าคัญ 

(12) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ 
การค้ าประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของ
บริษัทย่อย   

(13) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 
(14) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของ

บริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยส าคัญ 
 

3.2  ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้า
ท ารายการ 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบคุคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่
บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท 
โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือ ทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับ
กับบริษัทย่อยอันมีผลท าให้บริษัท ไม่มีอ านาจควบคุมใน
บริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณ)ี 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้  เฉพาะเป็น
กรณีที่เมื่อค านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การ
ค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้
โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) รายการอื่นใดที่ ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของ
บริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาด
ของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของ
รายการตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศที่ เกี่ ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้
โดยอนุโลม แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเร่ืองที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน และผล
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
แก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของ
บริษัท ในการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือ

ผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ใน
บริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัท 
เสนอช่ือ และ/หรือแต่งตั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษทั
ย่อย เป็นต้น 

 
3.3 บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและ

ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดย
อนุโลม)  ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท 

 

3.4 คณ ะก ร รมก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  จ ะ ต้ อ ง
ด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงาน
อื่นๆ ที่จ าเป็น รวมทั้งก าหนดมาตรการในการติดตามผล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตาม
แผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและ
ประกาศ เ ร่ือง การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงกฎหมายและประกาศ เร่ือง การก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผล
ด าเนินการ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ และรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใด
ต่อบริษัท และการด าเนินการตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่
กรณี) 
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3.5 บริษัทจะด าเนินการให้มีกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่
บริษัท โดยก าหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย 
ในการพิจารณาวาระที่มีสาระส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทย่อยทุกคร้ัง และคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจใน
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว 

3.6 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่
ได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้อง
เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย 
ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือ
รายการที่มีนัยส าคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน 
ถูกต้อง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท 
ก าหนด 

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้อง
เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัท 
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้ง
เร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายใน
ก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะ
ค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็น
ส าคัญ 

ทั้งนี้  กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วม
อนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย 

อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ
หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทได้รับความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่
ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัท หรือในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระท า และเป็น
การฝ่ าฝื นหลัก เกณฑ์ห รือหลักปฏิบัติทั่ ว ไปตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้อง
รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการ
เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่าน
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือ
น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่
บริษัท ร้องขอ 

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้า
ช้ีแจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความ
เหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้า
ช้ีแจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษทั 
ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใดๆ 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแล
รับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการ
ด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเร่ืองการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อ
แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล 
การท ารายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้
อย่างต่อเนื่องและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการ
ติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท า
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทย่อย และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการ
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ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรง และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่
จัดท าไว้อย่างสม่ าเสมอ 

3.7 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มา
จากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมี
ผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3.8   กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้
ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ค านวณได ้(โดย
น าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้น
แต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ คู่สัญญาทั่ว ไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัท 
อนุมัติไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและ
ผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับ
หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส  แล ะบุตรที่ ยั ง ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เร่ืองการจัดท าและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตอ่
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดลงโทษ ตาม
มาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท า
รายงานการถือครองหลักทรัพย์  แล ะรายงานการ
เปลี่ ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 
12/2552 เ ร่ืองการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และ
จัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อ
ขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่ งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
ในช่วงระยะเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน     
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ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่นทราบ
จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้
หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไป
ในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและ
เ สี ยหาย โดยผู้ กร ะท าการ เป็นบุคลากรร ะดับคณะ
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
บทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท าผิดเป็น
ผู้บริหารระดับรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้
พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนั้นๆ 
 

 4      ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบ
งบการเงิน (Audit Fee) 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนาย
ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
8829 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บริษัทจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี  2561 ส าหรับบริษัท
และบริษัทย่อยจ านวนรวม 4.5 ล้านบาท และมีมติพิจารณา
อนุมัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2562 
เป็นจ านวนรวม 2.7 ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบราย
ปีและค่าสอบทานรายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไม่มี    -     

 

 5      การปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ไม่มี    -     
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) และสาร

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงนิดังกล่าวจัดท าขึ้นตนามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ไป โดย
เลอืกใช้นโยบายทีเ่หมาะสมและถอืปฏิบัตอิย่างสม่ าเสมอ ใช้ดุลพนิิจอย่างระมดัระวัง และประมาณการที่ดีทีสุ่ดในการจัดท า รวมทั้ง
มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มปีระสิทธิผลเพื่อให้มัน่ใจไดอ้ย่างมเีหตุผลว่า
การบันทึกขอ้มลูทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพยส์ินและเพื่อให้ทราบจุดออ่นเพือ่ปอ้งกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนนิการที่ผิดปกติอย่างมสีาระส าคัญ 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระที่ไม่เปน็ผู้บริหารดแูลรับผดิชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาบการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเหน็ของ
คุณกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเกีย่วกับเร่ืองนี้ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทฯได้รับการตรวจสอบโดยบริษทั เคพเีอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จ ากดั โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี
ได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปแีล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจและสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเช่ือถอืได้ของระบบการเงินของบริษัทฯส าหรับปสีิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

(นายพานิช พงศ์พิโรดม)    
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) 
24 กุมภาพันธ์ 2563 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย ประกอบด้วย  
 
  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม  กรรมการตรวจสอบ 
  หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี   กรรมการตรวจสอบ  
โดยมีนางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานรายงานทาง
การเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษทั
ย่อย โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อช้ีแจงและตอบข้อ
ซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความถูกต้อง 
ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีซึ่งได้
พิจารณาและสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เพื่อการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน 
ทันเวลา เช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบ
การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระส าคัญ และ
ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงิน และเร่ืองอื่นๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานสอบทาน ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

 
2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
ร ะหว่ า งกั นห รือรายการที่ อ าจมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผล
การสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการด าเนินการ
กับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการ
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
 

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะท างานบริหารความ

เสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยง มีการประเมินทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบ และจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อ
ป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อก ากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการ
บริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเช่ือมั่นได้ว่า
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 
4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแนวทางของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกและ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่น
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ  
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5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัตงิาน
และก ากับให้บริษัทฯด าเนินกิจการต่างๆอย่างถูกต้องตาม
ระบบงานที่ก าหนดไว้ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ให้มีคุณธรรม บริษัทฯมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินการตามเงื่อนไขทาง
ธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและก ากับให้บริษัทฯด าเนินกิจการ
ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2562 
ไม่พบรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย กระท าการที่ขัดต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่า

สอบบัญชี ประจ าปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ 
คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
การตรวจสอบ และงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา 
ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี  2563  โดยมีนายณัฐพงศ์        
ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ 
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

3565 หรือ นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 6333 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 
7. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้

ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ตลอดจน
ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทบีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 
จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
พิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ทุกระบบ 

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2562 ได้ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ 
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้ระบุ ไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้
จัดท างบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญและเช่ือถือได้ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการ
เปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มี
ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

112 

 
 

1. ลกัษณะความสมัพนัธ ์

กลุ่มบริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ถื อหุ้น ผู้บริหาร คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์                
รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโดยมีสัดส่วน ณ วันท ารายการระหว่างกัน ร้อยละ 45.14 และร้อยละ 24.49 ตามล าดับ  
 
2. รายละเอยีดรายการระหวา่งกนั 

ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหว่างกันของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 

บคุคล/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ 
(ล้านบาท) 

ยอดคงคา้ง 
(ล้านบาท) ค าชีแ้จงของผูบ้รหิารในเรือ่งความจ าเปน็และ 

ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

   
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์    

 

คา่บรหิารจดัการ  

 

42.44 

 

8.17 
ค่าบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑข์องกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่า
บริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับ
(TP document) ของผู้ประเมินอิสระ (KPMG) ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผล 

 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ คา่เชา่ส านกังาน 0.55 0.05 
เนื่องจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานบนพื้นที่ของ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ดังนั้น 
บริษัทย่อยคิดค่าเช่าส านักงานเดือนละ 46,000 บาท เนื้อที่ 418 
ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงานเดือนละ 17,200 บาท 
และตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 
บาท ซึ่งเป็นราคาค่าเช่าที่มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และ
ค านวณค่าเฉล่ียที่เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดเก็บค่า
เช่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความคล่องตัวใน
การประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับราคาตลาด  

คา่เชา่อปุกรณ ์
ส านกังาน 

 

0.42 

 

0.04 

รายการระหวา่งกนั 
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ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหว่างกันของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 

  

บคุคล/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ  
(ล้านบาท) 

ยอดคงคา้ง  
(ล้านบาท) 

ค าชีแ้จงของผูบ้รหิารในเรือ่งความจ าเปน็และ 
ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

นายภานุมาศ  รงัคกูลนุวัฒน ์
นางหทัยรตัน์  รังคกูลนุวัฒน์  
 

[ธนาคารที่ 1 และ 3 อยู่ระหว่างการขอ
ถอนหลักประกันส่วนตวัคาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนธันวาคม 2563] 
 

ค้ าประกนัใหบ้รษิทัยอ่ย 

ธนาคารที ่1  
  เงินกูร้ะยะยาว 

วงเงนิ 

 
150.00 

วงเงนิ 

 
42.50 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ท าการค้ าประกันในนามส่วนตัว
ให้กับบริษัท โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใดบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค้ า
ประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผู้ค้ าประกันมิได้คิด
ค่าตอบแทนในการค้ าประกันแต่อย่างใด  

  วงเงิน  O/D, P/N, 
L/G,PSE 941.00 520.00 
 
ธนาคารที ่3  
 วงเงิน  O/D, P/N, L/G 

 

340.00 

 

- 
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ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหว่างกันของบริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์จ ากดั 

 
 

บคุคล/นติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการ  
(ล้านบาท) 

ยอดคงคา้ง  
(ล้านบาท) 

ค าชีแ้จงของผูบ้รหิารในเรือ่งความจ าเปน็และ 
ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

บริษัท ออโตคอร์ป       
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 

คา่บรหิารจดัการ  

  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์

 

42.44 8.17 

ค่าบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑข์องกลุ่มบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บค่า
บริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทและสอดคล้องกับ
(TP document) ของผู้ประเมินอิสระ (KPMG) ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผล 

   

บริษัท ออโตคอร์ป       
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
 

คา่เชา่ส านกังาน                  
  

เนื่องจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานบนพื้นท่ีของ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ดังนั้น บริษัท
ย่อยคิดค่าเช่าส านักงานเดือนละ 46,000 บาท เนื้อที่ 418 ตาราง
เมตร และค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงานเดือนละ 17,200 บาท และตั้งแต่
เดือนกันยายน 2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็น
ราคาค่าเช่าที่มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และค านวณ
ค่าเฉล่ียที่เหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดเก็บค่าเช่า
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความคล่องตัวในการ
ประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับราคาตลาด 
 
 

  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ 0.55 0.05 

รายไดค้า่เชา่อปุกรณ ์
   ส านกังาน 

  

 บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ 0.42 0.04 

บริษัท ออโตคอร์ป        
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่า่ยเนือ่งจาก
การเกษยีณอาย ุ

  เนื่องจากมีการจ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ ซึ่ง
เป็นพนักงานที่โอนย้ายจาก บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) ไปที่ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เป็นการท าการจ่าย
แทนกันในส่วนที่พนักงานเคยปฏิบัติงาน ซึ่งมีมูลค่ารายการตาม
รายงานประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายเนื่องจากการเกษียณอายุมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากคิดจากราคาตามรายงาน
การก าหนดราคาโอนของผู้ประเมินภายนอก 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ 0.21 0.21 
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3.มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนมุตักิารท า
รายการระหวา่งกนั 

ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเร่ืองให้กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าการพิจารณาและอนุมัติ
การท ารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย  โดยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท า
รายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการดังกล่าวได้ 

 

ก) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป    

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น 
จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่
เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการท ารายการ
ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการท า
รายการร ะหว่ า งบุคคลที่ อาจมีความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการใน
ลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้
อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท า
ธุรกรรมดังกล่าวได้  หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรอง
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร

ของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถด าเนินการได้ตามปกติ
ภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส  

ข) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เงื่อนไขโดยทั่ ว ไป บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ 
ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการ
ตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 

ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวข้าวต้น บริษัทและบริษัท
ย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
( แบบ 56-2)  ตามหลัก เกณฑ์ และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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4. แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจัดการรายการ

ระหว่างกันในอนาคตดังนี้ 

1) การค้ าประกันเงินกู้ยืมโดยกรรมการ หาก
สถาบันการเงินประสงค์ให้กรรมการของบริษัทและบริษัท
ย่อยลงนามค้ าประกันร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยในการ
กู้ยืมเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว กรรมการบริษัท
และบริษัทย่อยที่ลงนามค้ าประกันการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มี
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะ
ถอนการค้ าประกันโดยกรรมการบริษัท หลังจากบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน 

2) กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร และส าหรับ
กรณีที่อาจมีบางขณะที่ต้องมีรายการกู้ยืมเงินระหว่าง
กิจการและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการ
ด าเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกู้ยืมหรือการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ธนาคารที่กลุ่มบริษัทได้รับบวกด้วยก าไรส่วนเพิ่ม  

 

 

 

 

3) รายการค้าปกติ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่ายังมี
การท ารายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การซื้อขาย หรือ
การให้บริการ เกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหรือให้บริการ
รถยนต์ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะก าหนดให้ใช้ราคาใน
อัตราที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด 

ทั้งนี้ ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม 
ทั้งนี้  บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตรา
ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยอาจให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม ครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน” ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ประกอบการประเมิน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลและ
สอบถามประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ  

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร  
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู  
5. ด้านระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทประเมินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการติดตาม 
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว 
ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 
 
 
 
 

การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
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 รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน          
มีดังตอ่ไปนี้  

 
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร  

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการ
ควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการมี
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการด าเนินธุรกิจ โดย
จะมีการพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณี ตามผล
ของการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใส ถ้าพบว่าพนักงานของบริษัทประพฤติ
หรือปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจ  

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น  

- คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของผู้บริหาร
และพนักงาน 

- คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัท
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมายกฎบัตร  

- คณะกรรมการบ ริษั ท เป็ นผู้ มี คว าม รู้
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่ เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจาก
ผู้ เ ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได้ อีกทั้งคณะกรรมการของ
บ ริษั ทปร ะกอบด้ วยกรรมการอิ สร ะ  ที่ มี ความ รู้  
ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง  

- บริษัท ได้มีการจัดโครงสร้างอง ค์กรที่
ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ
พนักงาน 

- บ ริ ษั ท มี ก า ร ท บท วน เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ปฏิบัติงานว่า ได้ถูกก าหนดไว้อย่างรอบคอบ และมี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ

หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ 

- บริษัทได้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 
Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีข้อก าหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมถึง
การห้ามทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่า
ฝืนและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าว 

- บริษัทได้จัดท า “นโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทาง/
ขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติให้ตรงตาม
มาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตลอดจน
สื่อสารทั้งภายนอกและภายในบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้ทราบถึงความแน่วแน่ของบริษัทในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังกล่าว  

- บริษัทก าหนดนโยบายและระ เบียบวิธี
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมต่างๆ ที่มี
ความเสี่ยง เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร 
ฯลฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ 
รวมทั้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบ
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่
วางแผนตรวจสอบตามระดับความส าคัญของความเสี่ยง
ทางธุรกิจ โดยจะครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่
ส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย  
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน โดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี 
รับทราบผลการตรวจสอบและให้ความเห็นเร่ืองการ
ควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งแนะแนวทางการรายงานการ
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน
ด าเนินการอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล ในปี 2562 ไม่
พบความบกพร่องเร่ืองการควบคุมภายในอย่างเป็น
สาระส าคัญ 

 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  

บริษัทให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง “คณะท างานบริหารความเสี่ยง” มี
การระบุ ประเภทความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับธุรกิจของ
บริษัท มีการประเมินและการติดตามภาพรวม รายละเอียด
และแผนการ บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของ
บริษัทอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งวางระบบการรายงานและ
ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงให้เหมาะสมและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมนิ
สถานการณ์ความเสี่ยง และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะ
ก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่
เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร  

บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยบริษัทก าหนด
สาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของ
รายการ แนวโน้มของธุรกิจ  

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรม
การด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง การแสดงรายการ
ในรายงานทางการเงิน ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง  

 
 
 
 
 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
ส่วนที่มีความส าคัญและสร้างความมั่นใจให้บริษัทและผู้ถอื
หุ้ นว่ า  แนวทางที่ฝ่ ายบ ริหารก าหนดไว้ ได้ รับการ
ตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานของบริษัททุกคน 
ได้แก่  

- บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดเป็น
ระเบียบเร่ืองอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน 

- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้ 

(1)  หน้าที่อนุมัติ  
(2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ  
(3)  หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน  
ทั้ งนี้  เพื่อ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ และการ

ตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ก าหนดระดับผู้ใช้งาน 
(User) และการเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบ
เฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุมก าหนดสิทธิ์การใช้งานใน
โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่
ละระดับชั้นพนักงาน 

- กรณีที่บริษัทมีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การ
ท าธุรกรรมนั้น ต้องผ่านขั้นตอนตามที่ทางการก าหนด
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญและ
พิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก 
(Arm’s Length Basis) 

- กรณีที่ ได้มี การอนุมัติธุ รกรรมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว 
บริษัทได้มีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ าเสมอ 

- กรณีที่ บ ริษัทมี เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
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- บริษัทมีมาตรการควบคุมและด าเนินการให้
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

 
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบข้อมูลและช่อง
ทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ทันเวลา เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ระบบด้านการสื่อสารภายในนัน้
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่
เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ของ บริษัทฯ ระบบการ
สื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ มีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.autocorpgroup.com) รวมทั้ง
จัดส่งรายงานการด าเนินงานให้สถาบันตา่งๆ ตามระเบียบ
ที่ก าหนด บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรับส่งหรือน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก าหนดผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบและอ านาจของบุคลากรและหน่วยงานที่
เ กี่ ยวข้องกับสารสนเทศการสื่ อสารอย่าง ชัด เจน 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้
เฉพาะผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้น  

 
 
5. ด้านระบบการติดตาม  

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานและการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน 
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

หน่วยงานอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่า
ฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันควร  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 
2562 มีการประชุมรวม 4 คร้ัง เพื่อพิจารณาและติดตาม
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และให้
ข้อเสนอแนะส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กรผู้บริหารเป็น
ระยะๆ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีการ ปรับปรุงแก้ ไขให้ทันท่วงทีและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด โดย นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ซึ่งเป็นผู้
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562 ไม่ได้แสดงความเห็น
ในรายงานผู้สอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2562 ซึ่งกลุ่ม
บริษัทได้แต่งตั้ ง  บริษัท บี เค ไอเอ แอนด์  ไอซี  จ ากัด 
ด าเนินการโดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ผู้ตรวจสอบ
ภายในวิชาชีพและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้
ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน 
พร้อมทั้งด าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ 
เนื่องจากมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน มีความเข้าใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้อง
ผ่ านการอนุมัติ  ( ห รือ ได้ รั บความ เห็ นชอบ )  จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเสีย่งจากการลงทนุขยายสาขาไม่
เปน็ไปตามแผนทีว่างไว ้

 กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการ
ลงทุนในโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยีห่้อฮอนด้า     ตาม
กลยุทธ์การขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการ
ลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการแตล่ะแห่ง ท าให้
กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจากผลประกอบการที่อาจไม่
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ได้  เช่น รายได้จากการขายและ
บริการไม่เป็นไปตามประมาณการที่กลุ่มบริษัทตั้งไว้  
ในขณะที่บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าที่ดิน ค่าเสื่อมราคา และ
ต้นทุนทางการเงินคงที่  หากการด าเนินงานของสาขาที่จะ
ลงทุนต่อไปในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไว้
อาจส่งผลกระทบให้ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท    
ทั้งในส่วนของรายได้ และก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลง 

 กลุ่มบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นความ
เสี่ยงนี้  โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมี
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Project Feasibility 
Study) เพื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
งบประมาณการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึง
ระยะเวลาคืนทุน ซึ่งการคัดเลือกท าเลที่ตั้งของแต่ละสาขา
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของตลาด โดยจะพิจารณา
ถึงศักยภาพและช่องว่างทางการตลาด ท าเลที่ตั้งของโชว์
รูมและศูนย์บริการ รวมทั้งขนาดและงบประมาณการลงทนุ
ที่เหมาะสมของแต่ละแห่ง 

 ทั้ ง นี้  ใ น ต้ น ปี  2562 บ ริ ษั ท ย่ อ ย ไ ด้ เ ปิ ด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ที่จังหวัดกระบี่และภูเก็ตซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพสูง โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับรูปแบบการ
ลงทุนและสร้างทีมขายและบริการ ส าหรับการเปิด
ด าเนินการ บริษัทได้ทยอยเปิดด าเนินการในแตล่ะสว่นงาน 
เพื่อรับรู้รายได้และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในการ
ขยายสาขา ทั้งนี้  การลงทุนในการขยายสาขาทุกคร้ัง
จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางฮอนด้าก่อน 
เพื่อน าเสนอแผนขยายการลงทุนให้ทางฮอนด้าพิจารณา
อนุมัติในล าดับถัดไป 

 

 

 

 

 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิ
บรษิทัผูผ้ลติรถยนตฮ์อนดา้  

 กลุ่มบริษัท พึ่งพาการประกอบธุรกิจในการ
เป็นผู้จ าหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยต้องซื้อ
สินค้าจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ฮอนด้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัท เพียงราย
เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและอนุมัติการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย
ฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขทางการตลาดและจ านวนสินค้าที่มีอยู่ของฮอนด้า 
อีกทั้งฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมการขาย การให้บริการลูกค้ารวมไปถึง
การจัดสรรอะไหล่ให้แก่ผู้จ าหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของฮอนด้า ในการจัดสรรให้ผู้ จ าหน่ายแต่ล ะราย 
และฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายสาขาใน
อนาคตของกลุ่มบริษัท รวมถึงอนุมัติการเปิดสาขา
ส าหรับผู้จ าหน่ายทุกราย โดยฮอนด้าจะพิจารณาจาก
ผู้สมัครที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้การ
คัดเลือกผู้จ าหน่ายไม่ได้มีข้อจ ากัดเร่ืองการเกิดคู่แข่ง
ภายใต้แบรนด์เดียวกัน กล่าวคือในแต่ละพื้นที่สามารถมีผู้
จ าหน่ายได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับขนาดตลาดและ
ปัจจัยต่างๆ ในช่วงขณะนั้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจอย่าง
มีนัยส าคัญ  

 ที่ผ่านมา ทางฮอนด้าจะมีการก าหนด
มาตรฐานการด าเนินงานของผู้จ าหน่าย (“dealer”) 
รวมทั้งการประเมินผลงานของ dealer เพื่อวัดมาตรฐาน
การขายและการให้บริการของแต่ละ dealer ทั้งในด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการและการท าตามแผนหรือ
เป้าหมายการตลาดที่ได้วางไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัท
ยังมีการตั้งมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเอง ซึ่ง
ท าให้กลุ่มบริษัท ได้รับคะแนนการประเมินจากฮอนด้าใน
ระดับที่ดีและได้รับรางวัลจากผลการประเมินดังกล่าวมา
อย่างต่อเนื่อง 
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ทั้งนี้  กลุ่มบริษัท ได้ รับความเห็นชอบจาก
ฮอนด้าในการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอีกจ านวน 8 
แห่ง โดยการขยายสาขาตามที่ได้รับเห็นชอบข้างต้น ทาง
กลุ่มบริษัท ต้องเสนอต่อฮอนด้าตามขั้นตอนต่อไป     

 นอกจากนี้  เนื่องจากรถยนต์ฮอนด้าเป็น
สินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ดังนั้น หากเกิดปัญหาจาก
สินค้า ที่ฮอนด้าอาจจะต้องเรียกคืน จะส่งกระทบต่อรายได้
และช่ือเสียงของกลุ่มบริษัท แต่จากประสบการณ์ของการ
เป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
มากกว่า 27 ปี ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวอันเป็นเหตุ
ให้กลุ่ม ACG ได้รับผลกระทบ 

  นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ทาง
ฮอนด้าต้องตัดสินใจยกเลิกการผลิตและจ าหน่ายสนิค้าใน
ประเทศไทยจะมีส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ แต่ทั้งนี้ทาง
ฮอนด้าได้ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2526 และมีการ
เติบโตของยอดจ าหน่ายมาโดยตลอด โดยทางประเทศ
ญี่ปุ่นได้พิจารณาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพทั้งด้านก าลังการผลิตและก าลังซื้อของผู้บริโภค 
จึงได้ตัดสินใจสร้างฐานการผลิตรถยนต์และช้ินส่วนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของผู้บริโภครถยนต์
ยี่ห้อฮอนด้าทั้งที่จ าหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นๆ จึงไม่ได้มีเหตุผลอย่างมีสาระส าคัญที่จะท าให้
ฮอนด้ายกเลิกการผลิตและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ความเสีย่งจากการไมไ่ดต้อ่สญัญาแตง่ตัง้
ผูจ้ าหนา่ยและบรกิารรถยนตฮ์อนดา้หรอืถกูยกเลกิจาก
การผดิเงือ่นไขขอ้ตกลงของสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ าหน่าย 

 บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
เป็นคู่สัญญากับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการรถยนต์
ฮอนด้า เป็นสัญญาปีต่อปี (สัญญาฉบับปัจจุบันหมดอายุ 
31 ธันวาคม 2563) สัญญาที่มีอายุสัญญาจ ากัดอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับการ
ต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของ
สัญญา อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อได้ 
ตัวอย่างของเงื่อนไขการเลิกสัญญา เช่น  

- คู่สัญญาอาจท าความตกลงร่วมกันในเวลาใดๆ 
เพื่อให้สัญญาสิ้นสุดลง 

- ผู้จ าหน่ายและฮอนด้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ โดยอาจ
ก าหนดวันที่มีผลให้เลิกสัญญา หากมิได้ก าหนดไว้ ให้มี
ผลเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับค าบอกกล่าวแล้ว หรือเมื่อผู้
จ าหน่ายได้ช าระเงินใดๆ ที่ค้างช าระอยู่กับฮอนด้าจน
ครบถ้วนแล้ว (หากมี) 

- ผู้จ าหน่ายไม่สามารถคงไว้ซึ่งใบอนุญาตเพื่อ
การประกอบกิจการตามที่ระบุในสัญญา หรือใบอนุญาต
ไม่ได้รับการต่ออายุ ถูกระงับ หรือถูกเพิกถอน ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ 

- ผู้จ าหน่ายละทิ้ง/ไม่สามารถเปิดท าการสถาน
ประกอบการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าจ านวนวันที่
ก าหนด 

- ผู้ จ า หน่ า ยย้ า ยสถานปร ะกอบการห รือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบกิจการ โดยมิได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮอนด้า 

- ผู้จ าหน่ายไม่ช าระเงินจ านวนใดๆ ที่ค้างช าระ
ให้แก่ฮอนด้า ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นับแต่ได้รับการ
ร้องขอเป็นหนังสือจากฮอนด้า 

- ผู้จ าหน่ายยื่นหรือมีส่วนในการยื่นต่อฮอนด้าซึ่ง
ข้อความหรือเอกสารใดๆ เพื่อให้มีการช าระเงินอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการฉ้อฉล 

 ซึ่ ง เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่ม  ACG 
สามารถปฏิบัติตามได้มาโดยตลอดระยะเวลาการด าเนิน
ธุรกิจ โดยไม่ท าให้เกิดการผิดเงื่อนไขในสัญญาได้ 
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 นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้สัญญากับฮอนด้าเป็นเวลานาน และมีผู้บริหารของ
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเป็นผู้จ าหน่าย
รถยนต์มายาวนาน ท าให้กลุ่มบริษัท มีความเช่ียวชาญใน
การบริหารจัดการธุรกิจ และมีความรู้ในเร่ืองของการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การวางนโยบายการท าธุรกิจ การอบรม
พนักงาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเงื่อนไขตาม
สัญญาของฮอนด้าอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด และได้รับ
รางวัลจากการประเมินผลการด าเนินงานในฐานะผู้
จ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่มีผลการด าเนินงานที่ดี มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของ
บริษัทฮอนด้า ทั้งด้านผลการด าเนินงานและความพึง
พอใจของลูกค้า     

 เนื่องจากฮอนด้าเป็นแบรนด์ช้ันน าระดับโลก และ
เป็นผู้น าอันดับต้นๆ ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ที่ให้
ความส า คัญกับการดู แลลูกค้าอย่างมาก ท า ให้มี
มาตรฐานที่สูงในการคัดเลือก dealer ดังนั้น การจะเป็นผู้
จ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าจะต้องได้รับการคัดเลือกอย่างดี 

 ถึงแม้ว่าอายุสัญญาจะเป็นลักษณะปีต่อปี  
เนื่องจากเป็นนโยบายของฮอนด้าที่ปฏิบัติกับผู้จ าหน่าย
ทุกรายทั้งประเทศ กลุ่มบริษัท เช่ือมั่นว่ายังคงจะได้รับการ
ต่อสัญญาต่อไปในอนาคต เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติขัดต่อ
สัญญาที่จะเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่าย
และบริการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

1.4.1 ความเสีย่งดา้นการพึง่พาเงนิกู้
จากสถาบนัการเงนิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 กลุ่มบริษัทใช้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลักในการด าเนินธุรกิจ 
โดยกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินที่เป็นระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งหมดจ านวน 712.50 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะ
สั้นกับสถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมประเภทตั๋ว
สัญญาใช้เงิน (P/N) มีอายุสัญญา 3 เดือน จ านวน 670 
ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีจ านวน 30 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ
จ านวน 12.50 ล้านบาท ซึ่งจะครบก าหนดช าระในเดือน
พฤษภาคม 2564  ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.88 เท่าและ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.40 เท่า 
(กรณีคิดจากหนี้สินรวม) หรือ เท่ากับ 1.09 เท่า (กรณีคิด
จากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) โดยในปี 2560 – 2562 
บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 32.80 ล้านบาท 28.39 ล้าน
บาท และ 27.82 ล้านบาท ตามล าดับ   

 หากการประกอบธุรกิจโดยรายได้จากการ
ขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การพึ่งพา
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงของฐานะการเงิน และความสามารถในการ
ช าระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
รวมทั้งการผิดเงื่อนไขบางประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ  

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ระยะ
สั้นประมาณร้อยละ 94 จากเงินกู้ยืมทั้งหมดเพื่อใช้ในการ
ซื้อสินค้าและการลงทุนในสาขาใหม่ ซึ่งหากกลุ่มบริษัท
ไม่ได้รับการต่อวงเงินหรือธนาคารเรียกคืนเงินกู้ระยะสั้น 
อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ท าให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันทางการเงินที่มีอยู่ทั้ง 3 แห่ง
มาตลอด และไม่เคยผิดนัดช าระดอกเบี้ย ดังนั้น กลุ่ม
บริษัทจึงเช่ือมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่ง
เงินทุนจากสถาบันทางการเงินอื่นได้ หรือสามารถขอ
วงเงินกู้ระยะยาว เนื่องจากยังมีที่ดินที่ยังไม่ติดภาระค้ า
ประกันเหลืออยู่ 
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1.4.2 ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัยอ่ยผดิ
เงือ่นไขการรกัษาอตัราสว่นทางการเงนิในสญัญากูย้มืเงนิ 

 เ นื่ อ งจากบ ริษัทย่อยมี เ งิ นกู้ ยื มจาก
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง   ตั้งแต่ปี 2558  โดยมีเงื่อนไขวา่
บริษัทย่อยต้องไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ จนท าให้
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 
ไว้เกิน 3.5 เท่าในปี 2561 – 2562 และไม่เกิน 2.50 เท่า 
ส าหรับปี 2562 และต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 
ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า  (โดยค านวณจากก าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ต่อส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนดในงวดบัญชีรวม
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด) โดยเงื่อนไขการติดตามอัตราส่วน
ทางการเงินทางธนาคารจะอ้างอิงกับงบการเงินรายปีของ
บริษัทย่อย  ณ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทย่อยมีอัตรา
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน DSCR 
เท่ากับ 2.1 เท่า และ 1.5 เท่า ตามล าดับ  

 อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
ย่อยมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน 
DSCR เท่ากับ 1.4 เท่า และ 2.2 เท่า ตามล าดับ  ซึ่งบริษัท
สามารถรักษาอัตราส่วนตามเงื่อนไขของทางธนาคารได้
เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใน
อนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถรักษาอัตราส่วนทางการ
เงิน ให้อยู่ในข้อก าหนดนี้ได้  บริษัทย่อยเช่ือมั่นว่าทาง
สถาบันการเงินจะให้การผ่อนผันในเร่ืองดังกล่าวอีกดงัเช่น
ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทย่อยมิได้ผิดนัดช าระดอกเบี้ยและ
เงินต้น และยังคงมีหลักประกันกับทางสถาบันการเงิน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ 

1.5.1 ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้
รายใหญท่ีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบรหิาร  

 ปัจจุบันครอบครัวรังคกูลนุวัฒน์เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74 ของทุนช าระแล้วนาย
ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 
ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน
เ ร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การ
เพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือ
ทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้  

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มี
การแต่งตั้ งกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยเป็น
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน และประธานกรรมการ
บริษัทจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 10 
ท่าน เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ 
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงานภายในบริษัทจะเป็นไป
อย่างโปร่งใส 

 นอกจากนี้  กลุ่มบริษัท ได้มีการพึ่งพิง              
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริหารกิจการ
มาโดยตลอด หากกลุ่มบริษัท สูญเสียผู้บริหารหลักไป
อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม               
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์และครอบครัวมีฐานะเป็น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงคาดว่าบริษัทจะยังสามารถ
รักษาผู้บริหารดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต  
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1.5.2  ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิ
โดยการลงทนุในบรษิทัอืน่ 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัท
อื่น (Holding Company)  โดยปัจจุบัน มีการลงทุนใน
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และ
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรม
รถยนต์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  ในสัดส่วนร้อยละ 
99.74 การที่บริษัทไม่ได้มีการด าเนินธุรกิจอื่นใดด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจาก
บริษัทย่อย ดังนั้นหากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่ดี
จะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามไปด้วย แต่
ในทางตรงกันข้าม หากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่
ไม่ดีจะส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท เช่นกัน  

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง

จากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะท าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และพิจารณาถึงศักยภาพของ
โครงการในอนาคต รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในสาขาใหม่ๆ และน าเสนอแผนการลงทุนของบริษัท
ย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน า
การลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และใน
การก ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของ
บริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว    
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บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
 
 
 



 
 

140 

 

  
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ควำมเห็น 
 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บ ริษั ท ” )  แล ะ ของ เฉพำ ะบ ริษั ท  ออ โตคอ ร์ป  โฮลดิ้ ง  จ ำกั ด  (มหำชน )  ( “ บ ริษั ท ” )  ตำมล ำดั บ  ซึ่ งปร ะกอบด้ ว ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุน
เฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญและเร่ืองอื่น ๆ 
 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่ม
บริษัทและบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
 
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
 
ข้ำพเ จ้ำ ได้ปฏิบัติ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเ จ้ำ ได้กล่ำว ไว้ ใน วรรค   
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี
ควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทและบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหลำ่นี้ ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทีข่้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพือ่ใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ 
 
มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 

อ้ำงถึงหมำยเหตุ 3 (ง) และ 7 ของงบกำรเงินรวม  

เรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดต้รวจสอบเรือ่งดงักลำ่วอยำ่งไร 

สินค้ำคงเหลือหลักของกลุ่มบริษัทเป็นสนิค้ำประเภทรถยนต ์
ป ริ ม ำณ ก ำ ร ข ำ ย สิ น ค้ ำ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ขึ้ น อ ยู่ 
กับอุปสงค์ของรถยนต์แต่ละรุ่นและอุปทำนของบริษัท ผู้ผลิต
รถยนต์ เนื่องจำกควำมผันผวนในปริมำณกำรขำยรถยนต์ 
ซึ่งมีผลต่อรำคำขำยรถยนต์ในแต่ละช่วงเวลำ ท ำให้ผู้บริหำร
ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรก ำหนดมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้ำคงเหลือ โดยกำรพิจำรณำจำกกำรคำดกำรณ์กำร
ซื้อขำยในอนำคตประกอบกับโปรแกรมกำรส่งเสริมกำรขำย
ต่ำง ๆ จำกบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทมี
มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่เป็นสำระส ำคัญ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึง
ถือเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีดงันี้ 
●  กำรสอบถำมผู้บริหำรเพื่อให้ได้มำซึ่ งควำมเข้ำใจของ
นโยบำยของกลุ่มบริษัทในกำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้ำคงเหลือ 
●  กำรท ำควำมเข้ำใจในลักษณะของระบบกำรควบคุมภำยในที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือ  
●  กำรเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 
●  กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรในอดีต 
เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก ำ ร ป ร ะ ม ำณก ำ ร มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ 
ที่จะได้รับของสินค้ำคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
●  กำรทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับคืน 
●  กำรประเมินควำมเพียงพอของกำร เปิดเผยข้อมูลใน 
งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
ข้อมลูอืน่  
 
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 
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ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น  
 
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนข้อมูลอื่นตำมที่
ระบุข้ำงต้นเมื่อจัดท ำแล้ว และพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือ
กับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ
หรือไม่  
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและขอให้ท ำกำรแก้ไข 
 
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลตอ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด 
 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนือ่ง
ต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ัดตอ่ข้อเทจ็จริงอันเปน็สำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแตไ่ม่ไดเ้ปน็
ก ำ ร รั บ ป ร ะ กั น ว่ ำ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ส อ บ บั ญ ชี จ ะ ส ำ ม ำ ร ถ ต ร ว จ พ บ  
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ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน็สำระส ำคัญที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถอื
ว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อ
กำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ 
 
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 

●  ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน รวมและ                                     
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำม
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูล
ที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

●  ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

●  ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร  

●  สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำนกำร
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำง
มีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่
มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

●  ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูล
ว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่
ควรหรือไม่ 
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●  ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำม
เป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี้ในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสม
เหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว  
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 153,900,977 166,777,556 5,068,381 3,664,669

ลูกหน้ีกำรค้ำ 6 130,554,150 95,105,207 -                                -                                

ลูกหน้ีอ่ืน 4 16,069,567 11,576,859 8,655,901 9,347,036

สินค้ำคงเหลือ 7 474,297,721 216,537,601 -                                -                                

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 3,030,546 4,309,538 2,016,830 1,301,827

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,344,400 5,855,461 97,413 406,128

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 791,197,361 500,162,222 15,838,525 14,719,660

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 8 -                                - 548,600,000 335,600,000

เงินฝำกประจ ำท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 11 -                                9,000,000 -                                -                                

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 9 69,596,683 69,596,683 -                                -                                

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 10 695,817,322 619,154,785 -                                -                                

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,347,873 7,622,862 4,553,721                3,548,329                

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,834,926 1,868,026 193,756                    20,466                      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,276,674 2,891,284 -                                -                                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 777,873,478 710,133,640 553,347,477 339,168,795

รวมสินทรัพย์ 1,569,070,839 1,210,295,862 569,186,002 353,888,455

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บำท)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน

     จำกสถำบันกำรเงิน 11 670,001,193            590,879,849            -                                -                                

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 162,051,102            120,449,727            -                                -                                

เจ้ำหน้ีอ่ืน 4 32,611,306              34,737,062              1,516,828                3,490,482                

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 11 30,000,000              30,000,000              -                                -                                

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 1,823,991                3,546,428                -                                -                                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 990,447                    780,519                    362,217                    111,966                    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 897,478,039          780,393,585          1,879,045               3,602,448               

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 11 12,500,000              42,500,000              -                                -                                

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนักงำน 2,918,410                1,102,242                968,779                    102,329                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,075,521                1,354,898                -                                -                                

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,493,931            44,957,140            968,779                  102,329                  

รวมหน้ีสิน 915,971,970          825,350,725          2,847,824               3,704,777               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บำท)

งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม31 ธันวำคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
 146



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 12
     ทุนจดทะเบียน 300,000,000            300,000,000            300,000,000            300,000,000            

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 300,000,000            222,000,000            300,000,000            222,000,000            

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 12 137,109,509            -                                137,109,509            -                                

ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ
     ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 13 130,891,299            130,891,299            -                                -                                

ก ำไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 13 1,518,303                1,450,000                1,518,303                1,450,000                

     ยังไม่ได้จัดสรร 81,872,685              29,416,757              127,710,366            126,733,678            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 651,391,796          383,758,056          566,338,178          350,183,678          

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 1,707,073                1,187,081                -                                -                                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 653,098,869          384,945,137          566,338,178          350,183,678          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,569,070,839       1,210,295,862       569,186,002          353,888,455          

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุน

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 4, 14 3,027,873,338        2,338,842,617        42,434,556             36,740,067             

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 77,498,037             58,501,405             -                               -                               

รำยได้อ่ืน 4 18,353,265             16,007,627             210,597                   613,555                   

รวมรำยได้ 3,123,724,640      2,413,351,649      42,645,153            37,353,622            

ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร 16 2,833,107,000        2,162,385,277        -                               -                               

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 16 67,733,144             87,898,925             -                               -                               

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 4, 16 126,812,401           98,626,025             41,369,540             36,597,976             

ต้นทุนทำงกำรเงิน 4 27,819,845             28,391,463             -                               -                               

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,055,472,390      2,377,301,690      41,369,540            36,597,976            

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 68,252,250            36,049,959            1,275,613              755,646                 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 17 14,735,000             8,371,848               (90,453)                    166,698                   

ก ำไรส ำหรับปี 53,517,250            27,678,111            1,366,066              588,948                 

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 52,995,738             27,412,225             1,366,066               588,948                   

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 521,512                   265,886                   -                               -                               

ก ำไรส ำหรับปี 53,517,250            27,678,111            1,366,066              588,948                 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน 18 0.10 0.08 0.003 0.002

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บำท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 53,517,250                        27,678,111 1,366,066              588,948                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
    ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนักงำนท่ีก ำหนดไว้ (591,284)                  -                               (401,344)                  -                               

ภำษีเงินได้ของรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัด

    ประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

    ในภำยหลัง 118,257                   -                               80,269                     -                               

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

    - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (473,027)                  -                               (321,075)                  -                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 53,044,223            27,678,111            1,044,991              588,948                 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 52,524,231             27,412,225             1,044,991               588,948                   

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 519,992                   265,886                   -                               -                               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 53,044,223            27,678,111            1,044,991              588,948                 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม

(บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจำกกำร
ทุนเรือนหุ้น จัดโครงสร้ำงธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ
ท่ีออกและ ภำยใต้กำรควบคุม ทุนส ำรอง ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว เดียวกัน ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 25,000,000          130,891,299        350,000               21,854,532          178,095,831        921,195               179,017,026        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพ่ิมหุ้นสำมัญ 12 197,000,000         -                              -                              -                              197,000,000         -                              197,000,000         

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 19 -                              -                              -                              (18,750,000)          (18,750,000)          -                              (18,750,000)          

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000        -                           -                           (18,750,000)         178,250,000        -                           178,250,000        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก ำไร -                              -                              -                              27,412,225           27,412,225           265,886                 27,678,111           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                           -                           27,412,225          27,412,225          265,886               27,678,111          

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 13 -                              -                              1,100,000              (1,100,000)             -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 222,000,000        130,891,299        1,450,000            29,416,757          383,758,056        1,187,081            384,945,137        

(บำท)

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุนจำกกำร
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จัดโครงสร้ำงธุรกิจ รวมส่วนของ ส่วนของ
ท่ีออกและ มูลค่ำ ภำยใต้กำรควบคุม ทุนส ำรอง ผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวมส่วนของ

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ เดียวกัน ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 222,000,000      -                         130,891,299        1,450,000         29,416,757          383,758,056       1,187,081            384,945,137        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพ่ิมหุ้นสำมัญ 12 78,000,000          137,109,509        -                             -                          -                             215,109,509        -                             215,109,509         

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000         137,109,509      -                           -                        -                           215,109,509       -                           215,109,509        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก ำไร -                            -                           -                             -                          52,995,738           52,995,738          521,512                 53,517,250           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                            -                           -                             -                          (471,507)                (471,507)               (1,520)                    (473,027)                

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                          -                         -                           -                        52,524,231          52,524,231         519,992               53,044,223          

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 13 -                            -                           -                             68,303                (68,303)                  -                            -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 300,000,000       137,109,509      130,891,299        1,518,303         81,872,685          651,391,796       1,707,073            653,098,869        

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม

(บำท)
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ทุนส ำรอง รวมส่วนของ
หมำยเหตุ และช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 25,000,000           350,000                 145,994,730         171,344,730         

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพ่ิมหุ้นสำมัญ 12 197,000,000          -                               -                               197,000,000          

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 19 -                               -                               (18,750,000)            (18,750,000)            

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 197,000,000         -                             (18,750,000)          178,250,000         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก ำไร -                               -                               588,948                  588,948                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                               -                               -                               -                               

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                             -                             588,948                 588,948                 

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 13 -                               1,100,000               (1,100,000)              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 222,000,000         1,450,000             126,733,678         350,183,678         

(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง รวมส่วนของ
หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 222,000,000         -                             1,450,000          126,733,678      350,183,678         

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เพ่ิมหุ้นสำมัญ 12 78,000,000             137,109,509          -                           -                            215,109,509          

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 78,000,000           137,109,509         -                         -                          215,109,509         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก ำไร -                               -                               -                           1,366,066            1,366,066               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                               -                               -                           (321,075)               (321,075)                 

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                             -                             -                         1,044,991           1,044,991             

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 13 -                               -                               68,303                 (68,303)                 -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 300,000,000         137,109,509         1,518,303          127,710,366      566,338,178         

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม

(บำท)
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรส ำหรับปี 53,517,250            27,678,111            1,366,066            588,948               

ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 14,735,000            8,371,848              (90,453)                166,698               

ต้นทุนทำงกำรเงิน 27,819,845            28,391,463            -                           -                           

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 31,240,695            23,810,218            543,084               335,958               

หน้ีสงสัยจะสูญ 177,997                 49,282                   -                           -                           

ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 654,471                 1,327,894              -                           -                           

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (2,713,629)             (2,712,352)             -                           -                           

ดอกเบ้ียรับ (724,163)                (694,919)                (210,592)              (30,311)                

124,707,466         86,221,545            1,608,105            1,061,293            

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน
ลูกหน้ีกำรค้ำ (35,626,940)           (12,313,921)           -                           -                           

ลูกหน้ีอ่ืน (4,508,071)             (2,276,160)             691,135               (7,870,255)           

สินค้ำคงเหลือ (258,414,591)        (12,547,445)           -                           -                           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (7,488,939)             1,584,572              308,715               (230,468)              

เงินฝำกประจ ำท่ีมีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 9,000,000              -                         -                           -                           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 614,610                 (1,875,374)             -                           -                           

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 41,601,375            66,220,266            -                           -                           

เจ้ำหน้ีอ่ืน 4,634,538              7,551,215              (1,973,654)           1,903,681            

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
   ผลประโยชน์พนักงำน 1,224,884              140,856                 465,106               55,315                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 209,928                 (994,575)                250,251               (56,023)                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,720,623              1,354,898              -                           -                           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (122,325,117)        133,065,877         1,349,658            (5,136,457)           

ภำษีเงินได้จ่ำยออก (15,027,088)           (5,929,420)             (717,571)              (878,456)              

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (137,352,205)       127,136,457        632,087              (6,014,913)         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

(บำท) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (116,746,463)        (224,507,067)        -                           -                           

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 6,547,791              8,492,975              -                           -                           

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,453,366)             (5,617,917)             (1,548,476)           (3,884,287)           

เงินสดจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนในบริษัทย่อย -                             -                             (213,000,000)       (197,000,000)       

เงินปันผลรับ -                             -                             -                           30,690,000          

ดอกเบ้ียรับ 739,526                 694,768                 210,592               30,311                 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111,912,512)       (220,937,241)       (214,337,884)     (170,163,976)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน 224,640,000         197,000,000         224,640,000        197,000,000        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้น (9,530,491)             -                             (9,530,491)           -                           

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรลดลง (878,656)                (1,601,601)             -                           -                           

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 2,770,000,000      2,635,000,000      -                           -

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน (2,690,000,000)     (2,585,000,000)     -                           -

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (30,000,000)           (30,000,000)           -                           -

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคล
ท่ีเก่ียวข้องกัน -                             (29,000,000)           -                           -

เงินปันผลจ่ำย -                             (18,750,000)           -                           (18,750,000)         

ดอกเบ้ียจ่ำย (27,842,715)           (28,289,347)           -                           -

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 236,388,138        139,359,052        215,109,509      178,250,000      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (12,876,579)         45,558,268          1,403,712          2,071,111          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 1 มกรำคม 166,777,556         121,219,288         3,664,669            1,593,558            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 5 153,900,977        166,777,556        5,068,381          3,664,669          

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
เจ้ำหน้ีจำกกำรซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ 3,079,507              9,816,931              -                           -

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

(บำท) 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
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หมำย
เหตุ 

 สำรบัญ 

   
  ข้อมูลทั่วไป 
2  เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
3  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
6  ลูกหนี้กำรค้ำ 
7  สินค้ำคงเหลือ 
8  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
9  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
10  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์
11  หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบกำรเงนินี้ 
งบกำรเงนินีไ้ดร้บัอนมุตัใิหอ้อกงบกำรเงนิจำกคณะกรรมกำรเมือ่วนัที ่24 กมุภำพนัธ ์2563 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) “บริษัท” เปน็นติบิุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบยีนกับตลำด
หลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 โดยมีที่อยูจ่ดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลวิัลย์ ต ำบล
บ้ำนทุ่ม อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
 
 กลุ่มบริษัทมีสำขำที่จดทะเบียนดังนี้ 
 

ส ำนักงำนใหญ่ : 
 

เลขที ่1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวลัย ์ต ำบลบำ้นทุ่ม 
อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 

สำขำประชำสโมสร : เลขที ่345 หมู่ที่ 6 ถนนประชำสโมสร ต ำบลในเมอืง 
อ ำเภอเมอืงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 

สำขำสุรินทร์ : เลขที ่274 หมู่ที่ 9 ถนนปทัมำนนท์ ต ำบลแสลงพันธ์  
อ ำเภอเมอืงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 

สำขำวีรวัฒน์โยธิน : เลขที ่783 หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปรำสำท ต ำบลนอกเมอืง  
อ ำเภอเมอืงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 

สำขำบุรีรัมย์ : เลขที ่65 หมู่ที่ 9 ถนนบุรีรัมย-์นำงรอง ต ำบลอิสำณ  
อ ำเภอเมอืงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย 

สำขำนำงรอง : เลขที ่123 หมู่ที่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต ำบลถนนหัก  
อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย ์ประเทศไทย 

สำขำภูเก็ต : เลขที ่3/17 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ต ำบลรัษฎำ  
อ ำเภอเมอืงภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย 

สำขำนำคำ : เลขที ่36/3 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้ำฟ้ำตะวันตก ต ำบลวิชิต 
อ ำเภอเมอืงภูเก็ต จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย 

สำขำกระบี่ : เลขที ่489/8, 489/10 ถนนอุตรกิจ ต ำบลกระบี่ใหญ ่
อ ำเภอเมอืงกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย 

สำขำเมืองกระบี่ : เลขที ่328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต ำบลกระบี่นอ้ย 
อ ำเภอเมอืงกระบี่ จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในระหว่ำงปีคือ ครอบครัวรังคกูลนุวัฒน ์
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรลงทุนในกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์และอะไหล่ และศูนย์บริกำร โดยรำยละเอียดของบริษัท

ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 8 
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2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑก์ำรถอืปฏบิตั ิ
 
งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพ

บัญชีฯ กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับได้มีกำรออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1  มกรำคม 2562  กำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 เร่ือง รำยได้ (“TAS 18”) มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง (“TAS 11”) และกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 3 (ณ) 

 
กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจำกกำรถือปฏิบัติตำม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของกำร 

ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนฉบบันี้เป็นคร้ังแรกส ำหรับสัญญำทีย่ังไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม 2562 ไม่มีสำระส ำคัญต่อก ำไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562  ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562  และไม่ปรับปรุงข้อมูลที่
น ำเสนอในปี 2561 ซึ่งได้เคยรำยงำนไว้ตำม TAS 18 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อก ำหนด
ในกำรเปิดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกน ำมำใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบ 

 
นอกจำกนี้กลุ่มบริษัทไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

มำถือปฏิบัติในกำรจัดท ำงบกำรเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 23 
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(ข) สกลุเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิงำนและน ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินนี้จัดท ำเป็นเงินบำทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 
(ค) กำรใชว้จิำรณญำณและกำรประมำณกำร  
 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรใช้วิจำรณญำณ กำรประมำณกำรและข้อ

สมมติหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกที่
ประมำณกำรไว้ ประมำณกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง  กำรปรับประมำณกำรทำง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

 
(1) กำรใช้วิจำรณญำณ  

 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้วิจำรณญำณในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบัญชีซึ่งมีผลกระทบทีม่ีนัยส ำคัญที่สุดต่อจ ำนวนเงินที่รับรู้

ในงบกำรเงิน ประกอบด้วยหมำยเหตุข้อต่อไปนี้  
 

3 (ณ) และ 14 กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้  
●  กำรขำยสินค้ำและบริกำรหลำยประเภทเข้ำด้วยกันจะสำมำรถบันทึกรำยกำรแยกจำก

กันได้หรือไม่ 
●  กำรขำยสินค้ำควรจะรับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลำใดเวลำ

หนึ่ง  
●  ค่ำนำยหน้ำ โดยพิจำรณำว่ำรำยกำรค้ำที่กลุ่มบริษัทท ำรำยกำรนั้นมีลกัษณะกำรเปน็

ตัวแทนมำกกว่ำกำรเป็นตัวกำรหรือไม่ 
 

(2) ข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีควำมเสี่ยงอย่ำงมี

นัยส ำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีกำรปรับปรุงที่มีสำระส ำคัญในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป  ได้เปิดเผยใน
หมำยเหตุข้อต่อไปนี้  

 
7 กำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบำยกำรบัญชีทีน่ ำเสนอดังตอ่ไปนี้ได้ถอืปฏบิัติโดยสม่ ำเสมอส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 
(ก) เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) 
 
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  
 
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่ำเป็นวิธีกำรรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีกำรดังกล่ำวผู้ซื้อ

ต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของธุรกิจดังกล่ำวตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดับ
สูงสุด ณ วันที่เกิดรำยกำร ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจที่ถูกน ำมำรวมดังกล่ำวกับค่ำตอบแทนที่จ่ำยรับรู้เป็น
ส่วนเกินหรือส่วนขำดจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น รำยกำรส่วนเกินหรือส่วนขำดจะถูกโอนไป
ยังก ำไรสะสมเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่ำวไป  

ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดของงบกำรเงินเปรียบเทยีบหรือ
วันที่ธุรกิจเหล่ำนั้นอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ จนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุด 

 
บรษิทัยอ่ย    
 
บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริษัท  กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจเหนือกิจกำรนั้นท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม นับแต่วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่
กำรควบคุมสิ้นสุดลง  

 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนได้เสียในสนิทรัพย์สุทธิที่ได้มำจำกผู้ถกู

ซื้อ  
 
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท ำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมจะบันทึกบัญชีโดย

ถือเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของ 
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กำรสญูเสยีกำรควบคมุ  
 
 เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้ำของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำก
กำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่สูญเสียกำรควบคุม 

 
กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงนิรวม  

 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยได้ หรือค่ำใช้จ่ำยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมำจำก

รำยกำรระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
(ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน

และออมทรัพย์ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง และเช็คในมือ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซึ่งจะต้องช ำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ค) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รับสิ่งตอบแทนตำมสัญญำ หำกกลุ่มบริษัทรับรู้รำยได้ก่อนที่จะ

มีสิทธิที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รับสิ่งตอบแทน จ ำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ 
 

ลูกหนี้แสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี้ และกำร
คำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ในอนำคตของลูกค้ำ หนี้สูญจะถูกตัดจ ำหน่ำยเมื่อเกิดขึ้น 

 
(ง) สินค้ำคงเหลือ 
 
สินค้ำคงเหลือวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ 

ต้นทนุของสินค้ำค ำนวณโดยใช้วธิีดังต่อไปนี้ 
 

รถยนต ์ - รำคำทุนของแตล่ะรำยกำรที่ซือ้มำ (วิธีรำคำเจำะจง)  
อะไหล่รถยนต์และอื่น ๆ - เข้ำก่อนออกก่อน 

 
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วยรำคำทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภำพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน   
 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นโดยประมำณใน
กำรขำย 
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(จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีรำคำทุน 
 
 กำรจ ำหนำ่ยเงนิลงทนุ 

 
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชีและรวมถึงก ำไรหรือขำดทุนสะสมจำก

กำรตีรำคำหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 
(ฉ) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้น

หรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือใช้ในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน   
 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ   
 
ต้นทุนรวมค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และต้นทุนทำงตรงอื่นเพื่อให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อ

กำรลงทุนอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 
ค่ำเสื่อมรำคำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่

ละรำยกำร 
 
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเภทที่ดิน 
 
(ช) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
 กำรรบัรูแ้ละกำรวดัมลูคำ่ 
 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสือ่มรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
 
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง 

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่
พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรร้ือถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ ส ำหรับเคร่ืองมือที่
ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

 
ส่วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึก แต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยส ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน  
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ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกับ
มูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
 ตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ในภำยหลงั 
 
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมี

ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของ
รำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 
 ค่ำเสื่อมรำคำ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเสื่อมสภำพของรำยกำรอำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์  
 

ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

 
อำคำรและสว่นปรับปรุง 2 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้งและเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 3  -  5 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ 5 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ทีอ่ยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
 
วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่ำคงเหลือถูกทบทวนอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี

และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
 
(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัด วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและผล

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำยจำ่ยภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำร 
 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต โดยรวมเป็นสินทรัพยท์ี่

สำมำรถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
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 ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือจ ำนวนอื่นที่ใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือ 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คำดว่ำจะได้รับประ โยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนำคตจำกสินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดวำ่จะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิมตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 

 
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ส ำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้ 
 

ลิขสิทธิซ์อฟต์แวร ์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  
 
(ฌ) กำรด้อยค่ำ 
 
ยอดสินทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีที่มี

ข้อบ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูง

กว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ำ

ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำร
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจ
ประเมินได้ในตลำดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  ส ำหรับสินทรัพย์ที่ ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจำกสินทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย 

 
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก

รำยงำนว่ำมีข้อบ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ใน
กำรค ำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำรเพียงเท่ำที่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกิน
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตัดจ ำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน  
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(ญ) หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยบันทึกเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเกิดหนี้สิน ภำยหลังจำกกำรบันทึก

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมำโดยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  ผลต่ำงระหว่ำงยอดหนี้เร่ิมแรกและยอดหนี้เมื่อครบก ำหนดไถ่
ถอนจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุกำรกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 
(ฎ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่แสดงในรำคำทุน 
 
(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงำน  
 
โครงกำรสมทบเงนิ 
 
ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในก ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำที่

พนักงำนได้ท ำงำนให้กับกิจกำร 
 
โครงกำรผลประโยชนท์ีก่ ำหนดไว ้
 

ภำระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ถูกค ำนวณแยกต่ำงหำกเป็นรำยโครงกำรจำกกำร
ประมำณผลประโยชน์ในอนำคตที่เกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิด
ลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน 

 
กำรค ำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้นั้นจัดท ำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญำต โดย

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  ผลจำกกำรค ำนวณอำจท ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งกำรรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้
มูลค่ำปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของกำรได้รับคืนในอนำคตจำกโครงกำรหรือกำรหักกำรสมทบเข้ำโครงกำรใน
อนำคต ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีกำรพิจำรณำถึงควำมต้องกำรเงินทุนขั้นต่ ำส ำหรับโครงกำร
ต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัท 

 
ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกันภัยจะถูกรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที  กลุ่มบริษัทก ำหนดดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้
สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดที่ใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ณ ต้นปี โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงินและกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้รำยกำรในก ำไรหรือขำดทุน  

 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบริกำรในอดีต หรือ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที กลุ่มบริษัท รับรู้ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น 
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 ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังำน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนท ำงำนให้  หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระ หำก

กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ท ำงำนให้ใน
อดีตและภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

 
(ฐ) ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันอันเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งสำมำรถประมำณจ ำนวนของภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระผูกพันดังกล่ำว ประมำณกำรหนี้สินพิจำรณำจำกกำรคิด
ลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบันก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ ำนวนที่อำจประเมินได้
ในตลำดปัจจุบันซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน  ประมำณกำรหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเวลำที่ผ่ำนไปรับรู้เป็น
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
(ฑ) กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
กลุ่มบริษัทก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกีย่วกับกำรวัดมลูค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำ

ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมตอ่กำรวัดมลูค่ำยุติธรรมที่มีนยัส ำคัญ รวมถึงกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงตอ่
ผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน 

 
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมี

กำรใช้ข้อมูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐำนที่
ได้มำจำกบุคคลที่สำมที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม  

 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้มูลค่ำ

ยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ ดังนี้  
 
●  ข้อมูลระดับ 1  เป็นรำคำเสนอซื้อขำย ในตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน 
●  ข้อมลูระดับ 2  เป็นขอ้มลูอื่นทีส่ังเกตได้โดยตรง หรือโดยออ้ม ส ำหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนั้น นอกเหนอื จำกรำคำ

เสนอซือ้ขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
●  ข้อมูลระดับ 3  ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 
 
หำกข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมที่แตกต่ำง

กัน กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ใน
ระดับต่ ำสุดที่มีนัยส ำคัญส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม 

 
กลุ่มบริษัทรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่เกิดกำรโอนขึ้น 
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(ฒ) ทุนเรือนหุ้น 
 
 หุ้นสำมัญ 
 
 หุ้นสำมัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ้นสำมัญ รับรู้เป็นรำยกำรหักจำกส่วน

ของทุน 
 
(ณ) รำยได้ 
 
นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2562 
 
รำยได้รับรู้เมื่อลูกค้ำมีอ ำนำจควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท  

คำดว่ำจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจ ำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สำม ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดตำม
ปริมำณ 

 
 กำรขำยสินค้ำและกำรบริกำร 
 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อลูกค้ำมีอ ำนำจควบคุมในสินค้ำซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำ 

ส ำหรับสัญญำที่ให้สิทธิลูกค้ำในกำรคืนสินค้ำ รำยได้จะรับรู้ในจ ำนวนที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำร
กลับรำยกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญของรำยได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รำยได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมำณกำรรับคืนสินค้ำซึ่งประมำณกำร
จำกข้อมูลในอดีต 

 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ส ำหรับสัญญำที่มีกำรรวมกำรขำยสินค้ำและบริกำรเข้ำด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้ำและบริกำรแยกจำกกัน หำกสินค้ำ

และบริกำรดังกล่ำวแตกต่ำงกัน (เช่น หำกสำมำรถแยกสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวออกจำกกันได้และลูกค้ำได้รับประโยชน์จำกสินค้ำ
หรือบริกำรนั้น) หรือมีกำรให้บริกำรหลำยๆ ประเภทในรอบระยะเวลำรำยงำนที่แตกต่ำงกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตำม
สัดส่วนของรำคำขำยที่เป็นเอกเทศของสินค้ำและบริกำรนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรำยงำนอัตรำค่ำสินค้ำหรือบริกำรที่กลุ่มบริษัทขำย
สินค้ำและบริกำรเป็นเอกเทศแยกต่ำงหำก  

 
 รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 
 
ส ำหรับสัญญำที่กลุ่มบริษัทด ำเนินกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรแทนลูกค้ำและไม่มีอ ำนำจควบคุมในสินค้ำหรือบริกำร

ดังกล่ำวก่อนที่ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรหลักจะโอนสินค้ำหรือบริกำรนั้นให้กับลูกค้ำ กลุ่มบริษัทด ำเนินกำรในลักษณะกำรเป็นตัวแทน
และรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสัญญำดังกล่ำวเป็นรำยได้จำกค่ำนำยหน้ำ   
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นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ในปี 2561 
 
รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดตำมปริมำณ 
 
 กำรขำยสินค้ำและให้บริกำร 
 
รำยได้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยส ำคัญไปให้กับผู้ซื้อ

แล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส ำคัญในกำร
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรนั้น ไม่อำจวัดมูลค่ำของจ ำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้เมื่อมีกำรให้บริกำร 

 
 ค่ำนำยหน้ำ 
 
ส ำหรับรำยกำรค้ำที่บริษัทเข้ำลักษณะกำรเป็นตัวแทนมำกกว่ำกำรเป็นตัวกำร บริษัทจะรับรู้รำยได้ด้วยจ ำนวนเงินสุทธิเป็น

ค่ำนำยหน้ำ 
 
(ด) รำยได้จำกกำรลงทุน 
 
รำยได้จำกกำรลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจำกกำรลงทุนและเงินฝำกธนำคำร โดยเงินปันผลรับบันทึกใน

ก ำไรหรือขำดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท มีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง 
 
(ต) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกันบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น  
 
(ถ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน  
 
รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำม

สัญญำเช่ำ จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตำมสัญญำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 
(ท) ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  ภำษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีที่ต้องเสีย

ภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปี
ก่อนๆ 
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีเ่กิดขึ้นระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินและจ ำนวนที่ใช้เพือ่ควำมมุง่หมำยทำงภำษ ี

 
กำรวัดมูลค่ำของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีที่จะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรที่กลุ่มบริษัทคำด

ว่ำจะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช ำระหนี้สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงช่ัวครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำ

ภำษีที่ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน 
 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ

สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช ำระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่ำได้ตั้งภำษี
เงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำรตีควำม
ทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับ
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต  ข้อมูลใหม่ๆ อำจจะท ำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของ
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่  กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย

ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำน
จัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยช ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน

เพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวดังกล่ำว ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตต้องพิจำรณำถึงกำรกลับรำยกำรผล
แตกต่ำงช่ัวครำวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตหลังปรับปรุงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่พิจำรณำจำก
แผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอำจมีจ ำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ทั้งจ ำนวน สินทรัพย์ภำษีเงิน
ได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

 
(ธ) ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือขำดทุนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ  

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 
 
(น) บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือมีอิทธิพลอยำ่งมี

สำระส ำคัญในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันหรือ
อยู่ภำยใต้อิทธิพลอย่ำงมีสำระส ำคัญเดียวกันกับกลุม่บริษัท หรือกลุ่มบริษัทมีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือมีอิทธิพล
อย่ำงมีสำระส ำคัญในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรต่อบุคคลหรือกิจกำรนั้น 
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(บ) รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนที่รำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ของ

กลุ่มบริษัท) จะแสดงถึงรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกส่วนงำนด ำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล 
รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
 
4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
ควำมสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรอื่นที่ เกี่ยวข้องกันที่มีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนัยส ำคัญกับ 

กลุ่มบริษัทในระหว่ำงปีมีดังต่อไปนี้ 
 

 ประเทศทีจ่ดัตัง้/  

ชือ่กจิกำร สญัชำต ิ ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

ผู้บริหำรส ำคัญ ไทย บุคคลที่มีอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบกำร 

  

   วำงแผน สั่งกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ของ 
   กิจกำรไม่ว่ำทำงตรง หรือทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึง 
   คณะกรรมกำรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่ำจะท ำ 
   หน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 

บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 

  
   แ ล ะ มี ก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น  ( โ อนกิ จกำรแล ะ 
   ควบรวมบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561) 

บริษัท เอ.วี. คำร์ส ์(สุรินทร์) จ ำกดั ไทย เป็นบริษัทยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 

  
   และมีกรรมกำรร่วมกัน (โอนกิจกำรและควบรวม
บริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561) 

บริษัท ฮอนด้ำมะลวิัลย์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 

  
   แ ล ะ มี ก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น  ( โ อนกิ จกำรแล ะ 
   ควบรวมบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561) 

บริษัท ฮอนด้ำมะลวิัลย์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 99 
(บริษัทใหม่ภำยหลังกำรควบกิจกำร)     และมีกรรมกำรร่วมกัน 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
กำรให้บริกำร ต้นทุนบวกด้วยอัตรำส่วนเพิ่ม 
กำรรับบริกำร ต้นทุนบวกด้วยอัตรำส่วนเพิ่ม 
กำรซื้อสินทรัพย ์ รำคำที่ตกลงกัน 
ค่ำเช่ำ รำคำที่ตกลงกัน 
ดอกเบี้ยจ่ำย อัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดในสัญญำโดยอ้ำงอิง อัตรำดอกเบี้ยเงิน

ฝำกประจ ำ 
 
รำยกำรที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม สรุปได้ดังนี้ 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
บรษิทัยอ่ย      ¤   
รำยได้จำกกำรให้บริกำร -  -  42,435 ¤  36,740 
รำยได้ค่ำเช่ำ -  -  - ¤  560 
รำยจ่ำยค่ำเช่ำ -  -  972 ¤  830 

 
ผูบ้รหิำรส ำคญั      ¤   
ค่ำเช่ำที่ดนิ -  453  - ¤  - 
ดอกเบี้ยจ่ำย -  62  -  - 
เงินปันผลจ่ำย -  18,563  -  18,563 
ซื้อสินทรัพย ์ -  155,93

3 
¤  - ¤  - 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        
     ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,035  3,840  5,035  3,840 
     ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 93  9  93  9 
     รวมคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรส ำคญั 5,128  3,849  5,128  3,849 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
ลกูหนีอ้ืน่  
บริษัทย่อย -  -  8,171  9,061 
      ¤   
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (หมำยเหต ุ8) -  -  548,600  335,600 
      ¤   
เจำ้หนีอ้ืน่        
บริษัทย่อย -  -  288  - 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของเงินกู้ยมืระยะสั้นจำกบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกันส ำหรับแต่ละปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม  มีดังนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
ผูบ้รหิำรส ำคญั        
ณ วันที่ 1 มกรำคม -  29,000  -  - 
ลดลง -  (29,000)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม -  -  -  - 

 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสัญญำที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 
 

สัญญำบริหำรจัดกำร 
 

บริษัทมีสัญญำบริหำรจัดกำรกับบริษัทย่อย โดยบริษัทจะให้บริกำรในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรให้ค ำปรึกษำ และกำร
ให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ซึ่งค่ำบริกำรจะเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ  1 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือน
ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ หลังจำกวันสิ้นสุดสัญญำจะมีกำรต่ออำยุสัญญำอัตโนมัติไปครำวละหนึ่งปี จนกว่ำคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด
ยกเลิกสัญญำ 

 

สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและบริกำรอุปกรณ์ส ำนักงำน  
 

บริษัทมีสัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและบริกำรอุปกรณ์ส ำนักงำนกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยดั งกล่ำวให้เช่ำ
อำคำรส ำนักงำนรวมทั้งบริกำรอุปกรณ์ส ำนักงำนเพื่อใช้เป็นส ำนักงำนประกอบธุรกิจแก่บริษัท ซึ่งค่ำบริกำรจะเป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 1 ปี และจะมีผลสิ้นสุดในเดือนกันยำยน 2563 และสำมำรถต่ออำยุได้โดยแจ้งควำมจ ำนงเป็น
หนังสือให้แก่บริษัทย่อยดังกล่ำวทรำบไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญำ 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
เงินสดในมอื 135  225  3  3 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 97  3,281  45  59 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 140,582  138,880  5,020  3,603 
เงินลงทนุระยะสั้นทีม่ีสภำพคลอ่งสูง -  536  -  - 
เช็คในมือ 13,087  23,856  -  - 
รวม 153,901  166,778  5,068  3,665 
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6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบำท) 
กิจกำรอื่น ๆ  130,781  95,154  -  - 
รวม  130,781  95,154  -  - 
หัก ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  (227)  (49)  -  - 
สทุธ ิ  130,554  95,105  -  - 

         
หนี้สงสัยจะสูญส ำหรับป ี  178  49  -  - 

 
กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
กจิกำรอืน่ ๆ        
ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 126,637  94,264  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ        

น้อยกว่ำ 3 เดือน 3,792  624  -  - 
3 - 6 เดือน 145  15  -  - 
6 - 12 เดือน 68  124  -  - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 139  127  -  - 

 130,781  95,154  -  - 
หัก ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (227)  (49)  -  - 
สทุธ ิ 130,554  95,105  -  - 

 
โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วันถึง 60 วัน 
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7 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
รถยนต ์ 437,918  185,782  -  - 
อะไหล่รถยนต์และอื่นๆ 39,333  33,055  -  - 
รวม 477,251  218,837  -  - 
หัก ค่ำเผื่อมลูค่ำสินค้ำลดลง (2,953)  (2,299)  -  - 
สทุธ ิ 474,298  216,538  -  - 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
ต้นทนุของสินค้ำคงเหลอืทีบ่ันทึกเป็น   
   ค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชตี้นทุนขำย 

       

-  ต้นทุนขำย 2,751,498  2,103,358  -  - 
-  กำรปรับลดมูลค่ำเป็นมูลค่ำสุทธิ 

ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

546 
  

1,328 
  

- 
  

- 
สทุธ ิ 2,752,044  2,104,686  -  - 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     2562  2561 

     (พันบำท) 
        
ณ วันที่ 1 มกรำคม     335,600  138,600 
ซื้อเงินลงทนุ     213,000  197,000 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม     548,600  335,600 
 
กำรควบรวมกิจกำรของบริษัทย่อย 
 
ในกำรประชุมร่วมระหว่ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.วี. คำร์ส์ (สุรินทร์) จ ำกัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้ำคำร์ส์ จ ำกัดและบริษัท 

ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด (รวมเรียกว่ำ "กลุ่มบริษัทย่อย") เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยมีมติอนุมัติกำร
ควบรวมกิจกำรของกลุ่มบริษัทย่อยดงักล่ำว ซึ่งเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเพือ่เป็นกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรของ
บริษัทในกลุ่มซึ่งประกอบกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ อะไหล่ และบริกำรซ่อมรถยนต์เช่นเดียวกัน เพื่อควำมมีประสิทธิภำพในกำรบริหำร
และมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงก ำไรของกลุ่มบริษัทให้ดียิ่งข้ึน 

 
กำรควบรวมบริษัทมีผลให้ กลุ่มบริษัทย่อยดังกลำ่วสิน้สภำพนติบิุคคลในวันที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2561 ซึ่งเป็นวนัจดทะเบียน

ของบริษัท ฮอนดำ้มะลิวลัย์ จ ำกดั (บริษัทใหม่ภำยหลังกำรควบบริษัท) และบริษัทดังกล่ำวได้รับโอนสินทรัพย์ หนีส้ิน สิทธิ หนำ้ที่และ
ภำระผูกพันทั้งหมด ของกลุม่บริษัทย่อยนับตั้งแต่วันควบรวม โดย ณ วันที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2561 (วันควบบริษัท) บริษัทดังกลำ่วมี
ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 140 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 1,400,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) 

 
กำรซื้อเงินลงทุน 
 
ในกำรประชุมวิสำมัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ("บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด" (บริษัทใหม่ภำยหลังกำรควบบริษัท) เมื่อ

วันที่ 21 มีนำคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่ำวมีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 140 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุ้น
สำมัญจ ำนวน 1,400,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) เป็น 337 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3,370,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 100 บำท) โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 
197 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 

 
ในกำรประชุมวิสำมัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ("บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด") เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทย่อยมีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 337 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3,370,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 
บำท) เป็น 550 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 5,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
สัดส่วน ทั้งนี้บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อยดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนกำร
เพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนส ำหรับแต่ละปี มีดังนี้ 
 

 
บริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีรำคำที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน  
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  

ลักษณะธุรกิจ 
สัดสว่นควำมเป็น

เจ้ำของ  ทุนช ำระแล้ว  รำคำทุน  รำคำทุน-สุทธ ิ
 

เงินปันผลรับส ำหรับป ี
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบำท) 
บรษิทัยอ่ยทำงตรง                     

บริษัท ฮอนด้ำมะลวิัลย์ จ ำกัด 

ตัวแทนจ ำหนำ่ย
รถยนต์ อะไหลแ่ละ
ศูนย์บริกำร 

 
 

99 

  
 

99 

  
 
550,000 

  
 

337,000 

  
 

548,000 

  
 

335,600 

  
 

548,000 

  
 

335,600 

  
 
- 

  
 
- 

รวม          548,000  335,600  548,000  335,600  -  - 
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9 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบำท) 
         
รำคำทนุ         
ณ วันที่ 1 มกรำคม  69,597  69,597  -  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  69,597  69,597  -  - 
         
มลูคำ่สทุธทิำงบญัช ี         
ณ วนัที ่1 มกรำคม  69,597  69,597  -  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  69,597  69,597  -  - 

 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประกอบด้วย ที่ดินที่บริษัทย่อยหลำยแห่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้       
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 152.46 ล้ำนบำท (2561: 141.46 

ล้ำนบำท) ประเมินรำคำโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธีมูลค่ำตลำดส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ปัจจุบัน มูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งหมดถูกจัดล ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 

 
กำรค้ ำประกนั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 23.64 ล้ำนบำท(2561: 

23.64 ล้ำนบำท) ได้จดจ ำนองไว้เป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินให้กับบริษัทย่อย
แห่งหนึ่ง (ดูหมำยเหตุข้อ 11) 
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10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 

ที่ดินและ 
ส่วนปรบัปรุง

ที่ดิน  
อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรุง  

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  ยำนพำหนะ  

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและตดิตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบำท) 
รำคำทุน              
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 125,420  311,752  30,804  40,785  36,937  12,967  558,665 
เพิ่มขึ้น 155,934  980  6,693  12,330  7,211  51,152  234,300 
โอน 643  46,333  (776)  2,348  -  (48,548)  - 
จ ำหน่ำย -  (77)  (10,401)  (7,728)  (10,169)  -  (28,375) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 281,997  358,988  26,320  47,735  33,979  15,571  764,590 
เพิ่มขึ้น -  567  5,768  9,439  27,525  66,711  110,010 
โอน 1,269  74,216  5,012  114  -  (80,611)  - 
จ ำหน่ำย -  (20)  (354)  (372)  (8,170)  -  (8,916) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 283,266  433,751  36,746  56,916  53,334  1,671  865,684 

11  
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 งบกำรเงนิรวม 

 

ที่ดินและ 
ส่วนปรบัปรุง

ที่ดิน  
อำคำรและ 
ส่วนปรบัปรุง  

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนักงำน  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ ์  ยำนพำหนะ  

สินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและตดิตั้ง 

  
 

รวม 
 (พันบำท) 
ค่ำเสื่อมรำคำ  
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 -  77,631  21,651  29,470  16,658  -  145,410 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 19  9,080  3,458  3,698  6,364  -  22,619 
จ ำหน่ำย -  (77)  (10,077)  (7,434)  (5,006)  -  (22,594) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 19  86,634  15,032  25,734  18,016  -  145,435 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 40  12,845  4,680  4,837  7,113  -  29,515 
จ ำหน่ำย -  (1)  (273)  (203)  (4,606)  -  (5,083) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 59  99,478  19,439  30,368  20,523  -  169,867 
              
มลูคำ่สทุธทิำงบญัชี              
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 281,978  272,354  11,288  22,001  15,963  15,571  619,155 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 283,207  334,273  17,307  26,548  32,811  1,671  695,817 
 

   รำคำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งำนจนถึง ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 78.07 ล้ำนบำท                  
(2561: 72.55 ล้ำนบำท) 
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 

  181 

กำรค้ ำประกัน 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน 509.83 ล้ำนบำท (2561: 504.94 ล้ำนบำท) 
ได้จดจ ำนองไว้เป็นหลักประกันเงินเกินบัญชีธนำคำรและสินเช่ืออื่นจำกสถำบันกำรเงิน (ดูหมำยเหตุข้อ 11) 
 
11 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบำท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 
ส่วนที่มีหลักประกนั 

  
1 

  
880 

  
               - 

  
               - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 
ส่วนที่มีหลักประกนั 

  
670,000 

  
590,000 

  
- 

  
- 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 

  
670,001 

  
590,880 

  
- 

  
- 

         
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน         
   ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
ส่วนที่มีหลักประกนั 

  
30,000 

  
30,000 

  
- 

  
- 

         
รวมสว่นทีห่มนุเวยีน  700,001  620,880  -  - 

 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน         
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  
 ส่วนที่มีหลักประกัน 

  
12,500 

  
42,500 

  
- 

  
- 

รวมสว่นไมห่มนุเวยีน  12,500  42,500  -  - 
         
รวม  712,501  663,380  -  - 
         

 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินในประเทศหลำยแห่งเป็นจ ำนวนเงินรวม 670 ล้ำนบำท 
(2561: 590 ล้ำนบำท) โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำ (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตรำคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปี (2561: 
อัตรำดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีขั้นต่ ำ (MOR) ลบร้อยละ 2.25 ต่อปีและอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ ำ (MLR) ลบร้อยละ 2 ต่อปี และอัตรำคงที่
ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
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เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน 150 
ล้ำนบำท เงินกู้ยืมนี้มีอัตรำดอกเบี้ย THBFIX บวกร้อยละ 1.62 ต่อปี และมีกำรก ำหนดช ำระคืนทุกๆ เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 
สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวมีอำยุ 5 ปี 6 เดือน ซึ่งจะครบก ำหนดช ำระในเดือนพฤษภำคม 2564 บริษัทย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขบำงประกำรเกี่ยวกับกำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ และเงื่อนไขอื่นตำมระบุไว้ในสัญญำ 
 
 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ถูกค้ ำประกันโดยกรรมกำร กำรจดจ ำนองที่ดิน สิ่ง
ปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษัท (2561: ถูกค้ ำประกันโดยกรรมกำร กำรจดจ ำนองที่ดินสิ่งปลูกสร้ำงและเงินฝำกประจ ำที่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิก
ใช้ของกลุ่มบริษัท) 
 

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
หมำยเหต ุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบำท) 
เงินฝำกประจ ำทีม่ีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้  -  9,000  -  - 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 9 23,642  23,642  -  - 
ที่ดิน อำคำรและส่วนปรบัปรุง 10 509,835  504,943  -  - 
รวม  533,477  537,585  -  - 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  กลุ่มบริษัทมวีงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวนเงินรวม 601 ล้ำนบำท (2561: 570.12 ล้ำนบำท) 

 
  



บรษิทั ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย  
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12 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่ำหุ้น  2562  2561 
 ต่อหุ้น  จ ำนวนหุ้น  จ ำนวนเงิน  จ ำนวนหุ้น  จ ำนวนเงิน 
 (บำท)  (พันหุ้น/พนับำท) 
ทุนจดทะเบยีน ณ วันที่ 31 ธันวำคม   600,000  300,000  600,000  300,000 
          
หุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้          
ณ วันที่ 1 มกรำคม           
-  หุ้นสำมญั 10  -  -  2,500  25,000 
-  หุ้นสำมญั 0.5  444,000  222,000  -  - 
ออกหุ้นใหม ่ 10  -  -  19,700   197,000  
ออกหุ้นใหม ่ 0.5  156,000  78,000  -  - 
ลดมลูค่ำหุ้น          
- จำกหุ้นละ 10 บำทเป็นหุน้ละ 0.5 บำท 10                -  -    (22,200)  -    
- จำกหุ้นละ 10 บำทเป็นหุน้ละ 0.5 บำท 0.5  -  -  444,000   -    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม          
-  หุน้สำมญั 0.5  600,000  300,000  444,000  222,000 

 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน

จำก 25 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็น 222 ล้ำนบำท (แบ่งออกเป็น 
22,200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยเสนอขำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนและเรียกช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน บริษัทได้จด
ทะเบียนกำรเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561 

 
ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2561 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 
 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท  ซึ่งมีผลท ำ

ให้จ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมัญจำก 22.2 ล้ำนหุ้น เป็น 444 ล้ำนหุ้น กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น
ดังกล่ำวไม่ท ำให้ทุนจดทะเบียนโดยรวมของบริษัทเปลี่ยนแปลง บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 222 ล้ำนบำท (จ ำนวน 444 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) เป็น 300 ล้ำนบำท (จ ำนวน 
600 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) บริษัทได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 
2561 
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กำรเสนอขำยหุ้นใหม่ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก จ ำนวน 156 ล้ำนหุ้น ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ด้วยรำคำเสนอขำย 1.44 บำทต่อหุ้น (รำคำตำมมูลค่ำ 0.5 บำทและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 137.11 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 224.64 
ล้ำนบำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรเสนอขำยหุ้นจ ำนวนเงิน 9.53 ล้ำนบำท แสดงหักจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้นที่ได้รับ
จำกกำรเสนอขำยหุ้นใหม่  

 
สว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 
 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำ

หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน ำค่ำหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปัน
ผลไม่ได้ 
 
 
13 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 

 
ส่วนเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  
 
ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันจัดโครงสร้ำงธุรกิจกับต้นทุนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ

ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันรวมอยู่ในสว่นเกินทุนจำกกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ำรอง (“ส ำรอง

ตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองนี้จะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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14 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงำนที่รำยงำน ซึ่งเป็นหน่วยงำนธุรกิจที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้ำและกำร

บริกำรที่แตกต่ำงกัน และมีกำรบริหำรจัดกำรแยกต่ำงหำก กำรด ำเนินงำนของแตล่ะส่วนงำนที่รำยงำนของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้ 
 
●  ส่วนงำน 1  ส่วนงำนจ ำหน่ำยรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 
●  ส่วนงำน 2  ส่วนงำนบริกำรซอ่มบ ำรุงและจ ำหน่ำยอะไหล่ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนวัดโดยใช้ก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีเงินได้  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของส่วน

งำน ซึ่งน ำเสนอในรำยงำนกำรจัดกำรภำยในและสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ผู้บริหำร
เช่ือว่ำกำรใช้ก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษีเงินได้  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ในกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนนั้นเป็นข้อมลูทีเ่หมำะสม
ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนและสอดคล้องกับกิจกำรอื่นที่ด ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมเดียวกัน  ทั้งนี้กำรก ำหนด
รำคำระหว่ำงส่วนงำนเป็นไปตำมกำรซื้อขำยตำมปกติธุรกิจ 
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กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น รำยได้ดังกล่ำวมีจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้จำกกำรโอนสินค้ำหรือ

บริกำรที่รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง 
 
 

  

 งบกำรเงนิรวม 

 
สว่นงำนจ ำหนำ่ยรถยนต ์
และอปุกรณต์กแตง่  

สว่นงำนบรกิำรซอ่มบ ำรงุ
และจ ำหนำ่ยอะไหล ่  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
ขอ้มลูตำมสว่นงำนด ำเนนิงำน  
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 2,650,102  2,078,064  377,771  260,779  3,027,873  2,338,843 
รวมรำยได ้ 2,650,102  2,078,064  377,771  260,779  3,027,873  2,338,843 
            

EBITDA ตำมส่วนงำน         235,375  170,213 
ค่ำเสือ่มรำคำและ            
  ค่ำตัดจ ำหน่ำย         (31,241)  (23,810) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน         (27,820)  (28,391) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้         (14,735)  (8,372) 
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอืน่            
   ที่ไม่ได้ปันส่วน         (108,062)  (81,962) 

ก ำไรส ำหรบัป ี         53,517  27,678 
            
สินทรัพย์สว่นงำน  
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 582,697  342,548  364,996  363,988  947,693  706,536 
หนี้สินส่วนงำน  
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 810,443  722,740  71,374  60,935  881,817  783,675 
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กำรกระทบยอดสินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงำนที่รำยงำน  
 
  2562  2561 
  (พันบำท) 
สนิทรพัย ์     
รวมสินทรัพย์ของส่วนงำนที่รำยงำน  947,693  706,536 
จ ำนวนที่ไม่ได้ปนัสว่น  621,378  503,760 
สนิทรพัยร์วม  1,569,071  1,210,296 
     
หนีส้นิ     
รวมหนี้สินของส่วนงำนที่รำยงำน  881,817  783,675 
จ ำนวนที่ไม่ได้ปันส่วน  34,155  41,676 
หนี้สินรวม  915,972  825,351 

 
 
15 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
เงินเดือนและค่ำแรง 74,710  42,666  27,922  19,030 
เงินสมทบประกันสังคม 2,313  1,356  553  355 
โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้ 1,691  141  670  55 
โครงกำรสมทบเงนิที่ก ำหนดไว ้ 1,641  942  930  656 
อื่นๆ 4,371  1,503  294  29 
รวม 84,726  46,608  30,369  20,125 

 
โครงกำรสมทบเงินที่ก ำหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็น

สมำชิกของกองทุน โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำร้อยละ 3 ถึงอัตรำร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ำยสมทบใน
อัตรำร้อยละ 3 ถึงอัตรำร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพตำมข้อก ำหนดของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดยผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต 
16   
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16 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะได้เปิดเผยตำมข้อก ำหนดใน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมำยเหต ุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบำท) 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำคงเหลอื  (258,415)  (12,548)  -  - 
ซื้อสินค้ำคงเหลอื  3,010,459  2,117,233  -  - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำย  16,302  52,461  -  - 
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหนำ่ย  31,240  23,810  543  336 
ค่ำนำยหนำ้  22,181  18,462  -  - 
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 15 84,726  46,608  30,369  20,125 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ  4,228  12,957  2,485  8,349 
ค่ำเช่ำ  7,962  5,862  1,005  1,629 
อื่นๆ  108,970  84,065  6,968  6,159 
รวมตน้ทนุขำยและกำรใหบ้รกิำร 
   ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหนำ่ยและ 
   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

  
 

3,027,653 

  
 

2,348,910 

  
 

41,370 

  
 

36,598 
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17 ภำษีเงินได้ 
 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท) 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั  14,581  8,922  -  178 
 14,581  8,922  -  178 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชี         
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงช่ัวครำว    154  (550)  (90)  (11) 
 154  (550)  (90)  (11) 
        
รวมคำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้ 14,735  8,372  (90)  167 
 
กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 2562  2561 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้รวม   68,252    36,050 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษเีงินได้ 20.0  13,650  20.0  7,210 
ค่ำใช้จ่ำยที่หักได้เพิม่ขึ้น   (615)    (14) 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษ ี   1,700    803 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เปน็สินทรัพย ์
   ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 

   
- 

    
373 

รวม 21.6  14,735  23.2  8,372 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบำท) 
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้รวม   1,276    756 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษเีงินได้ 20.0  255  20.0  151 
ค่ำใช้จ่ำยที่หักได้เพิม่ขึ้น   (483)    - 
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษ ี   138    16 
รวม -  (90)  22.1  167 

 
 
18 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้

ถือหุ้นสำมัญของบริษัทและจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก โดยได้มีกำรปรับจ ำนวนหุ้น
สำมัญตำมสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ ำนวนหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหุ้นที่ตรำไว้จำกมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำ
หุ้นละ 0.5 บำท โดยให้ถือเสมือนว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก  

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบำท/พนัหุ้น) 
ก ำไรทีเ่ปน็สว่นของผูถ้อืหุน้สำมญั 
 ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

 

ก ำไรส ำหรับปีทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมญั
ของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 

 
52,996 

  
27,412  

  
1,366 

  
589  

        
จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อก ณ 1 มกรำคม 444,000  50,000   444,000  50,000 
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยใน        
    ระหว่ำงป ี 80,351  306,564   80,351  306,564  
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ ำหนกั 
(ขัน้พืน้ฐำน) 

 
524,351 

                       
356,564  

  
524,351 

                       
356,564 

        
ก ำไรตอ่หุน้ (ขัน้พืน้ฐำน) (บำท) 0.10  0.08  0.003  0.002  

  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 

  191 

19 เงินปันผล  
 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 และก ำไรสะสม เป็นเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 7.5 บำทเป็นจ ำนวนเงินรวม 18.75 ล้ำนบำท 
เงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมีนำคม 2561 

 
 

20 เครื่องมือทำงกำรเงิน  
 
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและจำกกำรไม่ปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่มบริษัทไม่มีกำรถือหรือออกตรำสำรอนุพันธ์ เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือกำรค้ำ 
 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนที่ส ำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดบั

ควำมเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยงและต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรได้มี
กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง 

 
กำรบรหิำรจดักำรทนุ  
 
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือกำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษำควำมเช่ือมั่นนักลงทุน เจ้ำหนี้และตลำดและ

ก่อให้เกิดกำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำจำก
สัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของเจ้ำของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม อีกทั้งยังก ำกับ
ดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ  

 
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืม (ดู
หมำยเหตุข้อ 11) 

 
  



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 

  192 

ควำมเสีย่งจำกเงนิตรำตำ่งประเทศ 
 
กำรด ำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทมีรำยรับและรำยจ่ำยกับคู่ค้ำเป็นเงินบำท กลุ่มบริษัทจึงไม่มีควำมเสี่ยงด้ำนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
 
ควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชือ่  
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือ คือควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ

ครบก ำหนด 
 
ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนสินเช่ือเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยกำร

วิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ  ณ วันที่รำยงำนไม่พบว่ำมีควำมเสี่ยงจำกสินเช่ือที่เป็น
สำระส ำคัญ ควำมเสี่ยงสูงสุดทำงด้ำนสินเช่ือแสดงไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน  อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนลูกค้ำจ ำนวนมำก ฝ่ำยบริหำรไม่ได้คำดว่ำจะเกิดผลเสียหำยที่มีสำระส ำคัญจำก
กำรเก็บหนี้ไม่ได้ 

 
ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัท มีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ  

เงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท และเพื่อท ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม  
 
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทมีมูลค่ำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีทุกรำยกำร 
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21 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบำท) 
จ ำนวนเงนิขัน้ต่ ำทีต่อ้งจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้        
   ภำยใตส้ญัญำเชำ่ด ำเนนิงำนทีบ่อกเลกิไมไ่ด ้        
ภำยใน 1 ป ี 6,947  7,009   -  - 
1 - 5 ป ี 19,436  21,597   -  - 
หลังจำก 5 ปี 82,814  87,641   -  - 
รวม 109,197  116,247   -  - 
    
ภำระผกูพนัอืน่ๆ        
ค ำสั่งซื้อที่ผู้ขำยสินค้ำหรือวัสดุตกลงแล้ว 27,392  95,315  -  - 
หนังสือค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 829  875  -  - 
หนังสือค้ ำประกันส ำหรับกำรซื้อรถยนต์         
   อะไหล่และ อุปกรณต์กแต่งภำยใต้ 
   เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ฮอนด้ำ” 

 
80,000 

  
81,000 

  
- 

  
- 

รวม 108,221  177,190  -  - 
 

กลุ่มบริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลำยสัญญำเพื่อใช้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริกำร
เป็นระยะเวลำ 2 ปี ถึง 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดใน ปี 2564 ถึง 2591 ตำมล ำดับ กลุ่มบริษัทตกลงช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ตกลงใน
สัญญำ  

 
 

22 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำและอนุมัติในเร่ืองดังต่อไปนี้  

 
●  กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม ในอัตรำหุ้นละ 

0.04 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 24 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำวจะจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภำคม 2563 
●  กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ในวงเงินไม่ เกิน 600 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปและ/หรือ 

ผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ทั้งนี้ประเภทหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอ
ขำยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของภำวะตลำดในขณะออกและเสนอหุ้นกู้แต่ละคร้ัง 
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23 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท และคำดว่ำจะมีผลกระทบ

ที่มีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เมื่อน ำมำถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบังคับใช้กับงบกำรเงิน
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มีดังต่อไปนี้ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เรือ่ง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7* กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9* เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32* กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16* กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19* กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 
 
* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินนี้ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับนิยำมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

และหนี้สินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวัดมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตัดรำยกำร รวมถึงหลักกำรบัญชีของอนุพันธ์และกำร
บัญชีป้องกันควำมเสี่ยง เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

 
ผู้บริหำรได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นทีอ่ำจเกิดขึ้นจำกกำรถือปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงตน้

เป็นคร้ังแรกต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ซึ่งคำดว่ำไม่มีผลกระทบที่มสีำระส ำคัญตอ่งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดแรกที่ถือปฏบิตัิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ได้น ำเสนอวิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับผู้เช่ำ โดยผู้เช่ำต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิ

กำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งยกเว้นกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้นและสินทรัพย์อำ้งอิงที่มมีูลค่ำต่ ำ ส่งผลให้กลุ่ม
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยใน
อนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งไม่ได้คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันของกลุ่มบริษัทมีจ ำนวน  109.20 ล้ำน
บำท เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

 
ขณะนี้ผู้บริหำรก ำลังพิจำรณำถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น   
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