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ส่วนที่ 1  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอ่ืน (Holding 

company) ท่ีประกอบธุรกิจจําหนา่ยและให้บริการในอตุสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ปัจจบุนับริษัทถือหุ้น 

ในบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ซึง่เป็นบริษัทผู้ จําหนา่ยและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

(ซึ่งต่อไปนีจ้ะรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุม่บริษัท”) ซึ่งก่อตัง้โดยนายภานมุาศ รังคกูลนวุฒัน์ ท่ีจงัหวดัสริุนทร์

เป็นแหง่แรก ในปี 2535  

 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท คือ รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งเร่ิมก่อกําเนิดจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จํากัด (Honda 

Motor Co., Ltd.)  ซึง่เป็นบริษัทจากประเทศญ่ีปุ่ น  ซึง่ผลติรถยนต์ รถบรรทกุ รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

หนกัอีกหลายประเภท บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จํากดั มีสํานกังานใหญ่อยู่ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 24 

กันยายน 2492 โดยนายโซอิจิโร่ ฮอนดะ เร่ิมรุกตลาดโลกโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และเร่ิมประสบ

ความสาํเร็จจากรถยนต์ รุ่น ฮอนด้า ซีวิค ท่ีเร่ิมออกจําหนา่ยในปี 2515   

 ในสว่นของการเปิดตลาดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในประเทศไทย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จํากดั จากประเทศญ่ีปุ่ น โดย

ได้เร่ิมดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยเมือ่ปี 2526 ภายใต้ช่ือบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จํากดั ตอ่มาในปี 2535 ได้

ก่อตัง้บริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผลติรถยนต์เองในประเทศไทย และในปี 2543 ได้รวม

หนว่ยงานการผลติและการจดัจําหนา่ยเข้าด้วยกนั โดยก่อตัง้ บริษัท  ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั (“ฮอนด้า”) 

จนถึงปัจจบุนัแม้วา่จะเป็นผู้ผลติรถยนต์ท่ีเข้ามาดาํเนินธุรกิจอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นรายหลงัๆ แตท่วา่ใน

ปัจจบุนัฮอนด้านบัวา่เป็นหนึง่ในผู้ผลติยานยนต์นัง่รายใหญ่ของประเทศ ในปี 2560 รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามีสว่นแบง่

การตลาดประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลไมเ่กิน 7 คน (นบัรวม Honda BR-V, Honda HR-V และ 

Honda CR-V) 

 ปัจจุบนั ฮอนด้ามีผู้ จําหน่าย (Dealers) กระจายอยู่ทัว่ประเทศ เพ่ือให้ครอบคลมุการให้บริการลกูค้าอย่างทัว่ถึง 

โดยทางฮอนด้าจะเป็นผู้คดัเลือกผู้ จําหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียว อีกทัง้เป็นผู้จัดส่งรถยนต์ตามคําสัง่ซือ้จากผู้

จําหนา่ยทัว่ประเทศ เป็นผู้ กําหนดนโยบายด้านราคา และการจดัรายการสง่เสริมการขายให้แก่ผู้ จําหนา่ย 

 บริษัทย่อยเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ จําหน่ายท่ีได้รับความไว้วางใจจากฮอนด้า  โดยเร่ิมดําเนินการครัง้แรกในปี 2535  

ภายใต้ช่ือ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ จําหน่ายรายเดียวในจังหวดัสริุนทร์จนถึงปัจจุบนั  ต่อมาได้ขยาย

ธุรกิจไปยงัจงัหวดับรีุรัมย์ ภายใต้ช่ือ บริษัท เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากดั ถดัมาเป็นจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัภเูก็ตและ

จงัหวดักระบ่ี ภายใต้ช่ือ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั ตามลาํดบั   

 



สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ                                                                           บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 3 หน้า 2  
 

 ในไตรมาสแรกปี 2561 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างโดยมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท          

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั ซึง่ปัจจบุนัมีโชว์รูมและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทัง้หมด 10 แหง่ ครอบคลมุ 5 จงัหวดั ได้แก่ 

สริุนทร์ บรีุรัมย์ ขอนแก่น ภเูก็ต และกระบ่ี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ และติดตามความ

นิยมท่ีเปลีย่นแปลงไปของผู้บริโภค  

 นอกเหนือจากการขายรถยนต์และชิน้สว่นอะไหล ่ กลุม่บริษัทยงัมีศนูย์บริการซ่อมบํารุง และซ่อมตวัถงัและส ีซึ่ง

เป็นการบริการหลงัการขาย รวมทัง้มีการแนะนําจัดหาสินเช่ือเช่าซือ้ (“ไฟแนนซ์”) และการทําประกันภัยรถยนต์เพ่ือ

สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งครบวงจร 

  เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทย่อยมีการขยายสาขาไปยงัภาคใต้ท่ีจังหวดัภูเก็ต 2 แห่ง (สาขาภเูก็ตและสาขา

นาคา) และเดือนมกราคม 2562 ได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดกระบ่ี ซึ่งเป็นการขยายตลาดนอกเหนือไปจากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทย่อยยงัมุ่งมัน่ในการขยายตลาดเพ่ิมเติมต่อไปยงัจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการของลกูค้าเพ่ือให้ครอบคลมุทกุภมูิภาค 

1.1 วิสัยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

วิสัยทัศน์ 

ออโตคอร์ปจะก้าวเป็นบริษัทชัน้นําด้านการลงทนุในกลุม่ธุรกิจยานยนต์ 

พันธกิจ 

มุง่มัน่บริหารงานด้วยความซื่อตรง และสร้างผลตอบแทนสงูสดุแกผู่้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ด้วยการสร้างความ

ไว้วางใจและความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุจากการจําหนา่ยและให้บริการท่ีมีคณุภาพเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่

ลกูค้า 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท  

กลุม่บริษัท มเีปา้หมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. เป็นหนึง่ในผู้ นําด้านการจําหนา่ยและการบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าของประเทศไทย  

2. เพ่ิมยอดขายโดยการขยายตลาดให้ครอบคลมุทกุภมูิภาคของประเทศไทย รวมทัง้สร้างโอกาสในการขยาย

ตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. สง่มอบบริการอยา่งมีคณุภาพ ประสทิธิผล และประสทิธิภาพ เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจ 

4.  พฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง สง่เสริมบคุลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมทัง้ภายใน

และภายนอกสถานท่ี  รวมถึงกระบวนการและระบบข้อมลูสารสนเทศ (IT) เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

5. สร้างการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง และยัง่ยืน เพ่ือสร้างผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมแก่ทกุฝ่าย  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

17 ธนัวาคม 2535  จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 5 ล้าน

บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพ่ือเป็นผู้ จําหน่ายและ

ให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจัดทําสญัญาแต่งตัง้ผู้ จําหน่ายและบริการกับฮอนด้าท่ี

จงัหวดัสริุนทร์ (แห่งแรกของกลุ่มบริษัท) โดยนายภานมุาศ รังคกูลนวุฒัน์ และในปี 2538  

ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพ่ือขยายธุรกิจ  

27 กนัยายน 2537  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 5 

ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 5,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพ่ือเป็นผู้ จําหน่าย

และให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจดัทําสญัญาแต่งตัง้ผู้ จําหน่ายและบริการกบัฮอนด้าท่ี

จงัหวดับรีุรัมย์ (แห่งที่สองของกลุ่มบริษัท) และได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ในปี 

2543 เพ่ือขยายธุรกิจ  

2539-2541  ตลาดรถยนต์มีการหดตวัอย่างมากสืบเน่ืองจากการเกิดวิกฤติการณ์ต้มยํากุ้ ง การลดค่าเงิน

บาททําให้มีผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมท่ีถดถอยลง รวมถึงธุรกิจรถยนต์  

2548   ตลาดรถยนต์เร่ิมมีการเตบิโตท่ีดีขึน้ เน่ืองจากมีการสนบัสนนุจากภาครัฐในการสนบัสนนุให้มี

การแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรมให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก และให้ความสําคญักบัการ

ใช้รถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานให้มีภาษีตํ่าลง เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ หรือแก๊สโซฮอล์ ทําให้ผู้บริโภคสามารถซือ้รถยนต์ในราคาท่ีสามารถจบัต้องได้ เช่น 

รถยนต์อีโคคาร์ (Ecocar) ซึ่งสง่ผลให้กลุม่บริษัทเร่ิมมียอดขายดีขึน้ หลงัจากผ่านภาวะซบเซา

ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  

2554  เดือนตุลาคม 2554 โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ประสบภาวะนํา้ทว่ม  ทําให้ต้องหยดุการผลติรถยนต์และอะไหลส่าํหรับการ

จัดจําหน่ายทั่วประเทศ รวมทัง้ต้องทําลายสต๊อกรถยนต์ท่ีได้รับความเสียหาย ในช่วงเวลา

ดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม ทางกลุม่บริษัท สามารถผ่านอปุสรรคในช่วงดงักลา่วไปได้ เน่ืองจากมี

ปริมาณสต๊อกรถยนต์มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้รับผลกระทบเพียง

เลก็น้อยและทําให้กลุม่บริษัท ไมป่ระสบภาวะขาดทนุจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว  

2555  บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด สาขานางรอง เปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหน่ายและ

ให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า และจดัทําสญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหนา่ยและบริการกบัฮอนด้าท่ีอําเภอ

นางรอง จงัหวดับรีุรัมย์(แห่งที่สามของกลุ่มบริษัท) 

กนัยายน 2554- 

ธนัวาคม 2555 

 รัฐบาลได้ออกโครงการรถยนต์ใหมค่นัแรกสาํหรับผู้ ท่ีไมม่ีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถใช้สิทธิ

ซือ้รถยนต์คนัแรกได้และได้รับการลดหยอ่นภาษี ซึง่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สง่ผล

ให้ตลาดรถยนต์รุ่นซีซีไมเ่กิน 1,500 และราคาไมเ่กิน 1 ล้านบาท เติบโตขึน้เป็นอยา่งมาก   

3 กนัยายน 2555  จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากัด (เร่ิมจัดตัง้บริษัทช่ือ บริษัท นิตา27 จํากัด

ตอ่มาเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ฮอนด้าขอนแก่น จํากดั) โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ล้านบาท  

แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพ่ือเป็นผู้ จําหนา่ยและให้บริการ

รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าท่ีจงัหวดัขอนแก่น  
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13 กนัยายน 2556  บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 99 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพ่ือใช้

เป็นเงินทุนในการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างโชว์รูมสาขาถนนมะลิวัลย์ (ปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของ

สาํนกังานใหญ่) บนพืน้ท่ีกวา่ 25 ไร่ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน  

2557  บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั เปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหนา่ยและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

และจดัทําสญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหนา่ยและบริการกบัฮอนด้าท่ีถนนประชาสโมสร จงัหวดัขอนแก่น  

(แห่งที่สี่ของกลุ่มบริษัท) 

2558 

 

 เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 มีการปรับโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นใหม่โดยการจดัตัง้ บริษัท ออโต

คอร์ป โฮลดิง้ จํากดั เป็นบริษัทเพ่ือการลงทนุเพียงอยา่งเดียว และถือหุ้นโดยกลุม่นายภานมุาศ 

รังคกลูนวุฒัน์ โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเร่ิมต้น 500,000 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญั 50,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัในหุ้นบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากดั จาก

กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ จํานวน 198,000 หุ้ น รวมเป็นจํานวนเงิน 19.8 ล้านบาท    

คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทดงักลา่ว 

ต่อมาได้ซือ้หุ้นสามญัในหุ้นบริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด จากกลุ่มนายภานุมาศ       

รังคกูลนวุฒัน์ จํานวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 19.8 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทดงักลา่ว 

 เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ได้มีการเพ่ิมทนุเป็น 25 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้น ซึง่การถือหุ้นดงักลา่ว ทําให้บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่สดัสว่นร้อยละ 99 

ในบริษัทยอ่ยทัง้สามบริษัท 

 เมื่อวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัในหุ้นของ บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั 

จากกลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จํากัด และบริษัท เอ.วี.

บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากัด จํานวน 990,000 หุ้น รวมเป็นจํานวนเงิน 99 ล้านบาท คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทดงักลา่ว 

เมษายน 2559  เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั เปิดโชว์รูมและศนูย์บริการแหง่ใหม่ 

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในจงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ท่ีรวมกว่า 25 ไร่ เพ่ือมุ่งเป็นศนูย์กลางของการขายและ

ให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าประจําจงัหวดัขอนแก่น และนบัเป็นโชว์รูมและศนูย์บริการฮอนด้า

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั และยงัเป็นสํานกังานใหญ่ของบริษัทยอ่ย (แห่งที่ห้า

ของกลุ่มบริษัท) 

ธนัวาคม 2559  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงิน

ปันผลจํานวน 7 ล้านบาท สาํหรับผลประกอบการปี 2558 

2560  บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากัด เปิดดําเนินการเป็นศนูย์แสดงสินค้าท่ีสาขาวีรวฒัน์โยธิน 

จงัหวดัสริุนทร์  (แห่งที่หกของกลุ่มบริษัท) 

พฤศจิกายน 2560  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ได้รับทราบการลาออกของ

กรรมการจํานวน 2 ท่าน และมีมติอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทใหม่ทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมี

กรรมการอิสระ 4 ทา่น ได้แก่  
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- นายพานิช  พงศ์พิโรดม  

- นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์  

- หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี  

- และผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม   

กมุภาพนัธ์ 2561  เมื่อวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2561 จดทะเบียนเพ่ิมสาขาเป็นผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อ

ฮอนด้าท่ีจงัหวดัภเูก็ต (แห่งที่เจ็ดของกลุ่มบริษัท) ซึ่งเป็นสาขาแรกของการขยายตลาดออก

นอกเหนือไปจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากดั บริษัท เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้า

คาร์ส์ จํากดั และบริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั ได้จดทะเบียนควบรวมกิจการ โดยเปลี่ยนเป็น

นิติบคุคลใหม ่ภายใต้ช่ือ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ในการดําเนินธุรกิจเป็น

ผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ทัง้ 7 แห่ง โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยได้จัดทําสัญญาแต่งตัง้ผู้ จําหน่ายและบริการ

กบัฮอนด้า สาํหรับ 7 แหง่ (แก้ไขสญัญาหลงัจากการควบรวมบริษัท) 

มีนาคม 2561  เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยเปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อ

ฮอนด้าท่ีจงัหวดัภเูก็ต  

 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวน 18.75 ล้านบาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 

25 ล้านหุ้น ในอตัราเฉลีย่หุ้นละ 7.50 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการปี 2560 

 เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 บริษัทเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท  โดย

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือลงทนุเพ่ิมในบริษัทย่อยสาํหรับขยายธุรกิจ และบริษัทยอ่ยเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 337 ล้านบาท  โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  และ

บริษัทยอ่ยได้เข้าซือ้ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโชว์รูมและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าจงัหวดัสริุนทร์ 

(สาขาสริุนทร์และสาขาวีรวฒัน์โยธิน) และจังหวดับุรีรัมย์  จากนายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ 

และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ในราคา 155.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยท่ี

ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สาํนกังาน ก.ล.ต.) จํานวน 2 ราย 

 เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 เปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

สาขานาคา จงัหวดัภเูก็ต (แห่งที่แปดของกลุ่มบริษัท) เปิดดําเนินการศนูย์บริการเมื่อเดือน

ตลุาคม 2561 และเปิดดําเนินการโชว์รูมถาวรสาํหรับสว่นงานขายเมื่อเดือน มีนาคม 2562 

กนัยายน 2561  เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลีย่นช่ือเป็น 

“บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 

บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพ่ิมทุนอีก 78 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทเพ่ือเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป จํานวน 156 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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พฤศจิกายน 2561  เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ทางฮอนด้า มีหนงัสือแสดงเจตจํานงแตง่ตัง้ให้กลุม่บริษัท เป็น

ผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในจังหวดักระบ่ี ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

สาํหรับสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (ชัว่คราว) ในเดือนมกราคม 2562 

มกราคม 2562  เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2562 เปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

สาขากระบ่ี จงัหวดักระบ่ี (แห่งที่เก้าของกลุ่มบริษัท) 

ตลุาคม 2562  เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2562 เปิดดําเนินการเป็นผู้ จําหนา่ยและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สาขา

เมืองกระบ่ี จังหวดักระบ่ี (แห่งที่สิบของกลุ่มบริษัท) เปิดดําเนินการศูนย์บริการเมื่อเดือน

ตลุาคม 2562 และเปิดดําเนินการโชว์รูมสาํหรับสว่นงานขายเมื่อเดอืน มกราคม 2563 

1.3 โครงสร้างการลงทุน 

บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 1 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

กลุม่บริษัท มกีารเปลีย่นแปลงการถือหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึง่จากเดิมบริษัทถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 3 บริษัทในการ

ดําเนินการธุรกิจหลกั จึงได้มีการควบรวม 3 บริษัทยอ่ยเพ่ือให้มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตังิาน และการสัง่ซือ้สนิค้าและ

บริหารสนิค้าคงคลงัให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขายหุ้ นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรกนี ้เป็นการเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 

156,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นสามญัท่ีออกและชําระแล้วภายหลงัการเสนอ

ขายหุ้นสามญั โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกแสดง

โครงสร้างได้ดงันี ้ 

 

  

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์ 

99.74% 

โครงสร้างปัจจุบนั 
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ตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

วนัท่ีก่อตัง้ : วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษัท ได้แก่ 

1. บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สริุนทร์) จํากดั (ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2535) 

2. บริษัท เอ.วี.บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จํากดั (ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2537) 

3. บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2555) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1111 หมูท่ี่ 1 ถนนมะลวิลัย์ ต.บ้านทุม่ อ.เมือง จงัหวดัขอนแก่น  

โดยจดสาํนกังานสาขาทัง้หมด 10 แหง่ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ จําหนา่ยและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง 

ทนุจดทะเบียน/ชําระแล้ว : 550.00 ล้านบาท 

กรรมการบริษัท : 1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 

2. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ 

3. นางสกุใส โภคทรัพย์ 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ หรือ นางหทยัรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั 

นางสกุใส โภคทรัพย์ หรือ นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ รวมเป็นสองคน 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซึ่งถือหุ้นจํานวน 5,500,000 

หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.74 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และมีกรรมการ

ร่วมกนักบับริษัท ได้แก่ นายภานมุาศ รังคกูลนวุฒัน์ นางหทยัรัตน์  รังคกูลนวุฒัน์ นาง

สกุใส โภคทรัพย์ และ นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น : บริษัท ถือหุ้นจํานวน 5,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.74 

กลุม่นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ถือหุ้นจํานวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.26 

ทัง้นี ้การพิจารณาขนาดของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนญุาตให้ Holding Company เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่มี

รายละเอียดดงันี ้
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เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริษัท 
ข้อกาํหนดตาม

ประกาศ Holding 
Company 

คุณสมบัตขิอง

บริษัท1 

ขนาดบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเปรียบเทียบกบัขนาดบริษัท 

วิธีการคํานวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หกั เงินลงทุนในบริษัท

ร่วมและบริษัทอ่ืน) / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัเปรียบเทียบกบัขนาดบริษัท 

วิธีการคํานวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หกั เงินลงทุนในบริษัท

อ่ืน) / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทอ่ืนเปรียบเทียบกบัขนาดบริษัท 

วิธีการคํานวณ: เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน / สนิทรัพย์รวมของบริษัท 
≤  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 0 

หมายเหต:ุ 1 คํานวณจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาแล้ว พบวา่ 

- ขนาดบริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25.0 ของขนาดบริษัท  

- ขนาดบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75.0 ของขนาดบริษัท และ 

- บริษัท ไมม่ีบริษัทลงทนุอ่ืน นอกจากบริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) 

ดงันัน้บริษัท จึงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศ Holding Company ทกุประการ  

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุม่นายภานมุาศ รังคกูลนวุฒัน์ ซึ่งไม่มีธุรกิจอ่ืนใดท่ีมีการพึ่งพิงหรือสนบัสนุน

กบับริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย     
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ จําหนา่ยและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดย

มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจจากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ แบง่ผลติภณัฑ์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ก. จําหนา่ยรถยนต์  

ข. จําหนา่ยอปุกรณ์ตกแตง่ 

2. ธุรกิจจากสว่นงานบริการซอ่มและจําหนา่ยอะไหล ่ 

3. ธุรกิจจากการนําเสนอบริการสนิเช่ือเช่าซือ้และประกนัภยัรถยนต์  

4. การให้บริการหลงัการขาย 

2.2.1 ธุรกิจจากส่วนจาํหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 

ก. จาํหน่ายรถยนต์   

ธุรกิจหลกัของบริษัทย่อย คือเป็นผู้ จําหน่ายและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยปัจจุบนัมีสาขาทัง้หมด 

10 แห่ง โดยแบ่งเป็นโชว์รูมและศนูย์บริการ 9 แห่งและศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทัง้สิน้ 10 แห่ง 

ดงันี ้          

โชว์รูมและ

ศูนย์บริการ* 
จังหวดั ที่ตัง้ ปีที่เร่ิม

ให้บริการ 

พืน้ที่โชว์รูม 

(ตร.เมตร) 

พืน้ที่
ศูนย์บริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขาสริุนทร์ สริุนทร์ เลขท่ี 274 หมูท่ี่ 9 ถ.ปัทมานนท์               

ต.แสลงพนัธ์ อ.เมือง  
2535 525 3,260 

สาขาบรีุรัมย์ บรีุรัมย์ เลขท่ี 65 หมูท่ี่ 9 ถนนบรีุรัมย์-นางรอง       

ต.อิสาณ อ.เมือง 
2537 650 1,820 

สาขานางรอง บรีุรัมย์ เลขท่ี 123 หมูท่ี่ 6 ถนนโชคชยั-เดชอดุม    

ต.ถนนหกั อ.นางรอง 
2555 625 1,400 

สาขาประชาสโมสร ขอนแก่น เลขท่ี 345 หมูท่ี่ 6 ถนนประชาสโมสร        

ต.ในเมือง อ.เมือง 
2557 370 360 

สาขามะลวิลัย์ 

(สาํนกังานใหญ่) 

ขอนแก่น เลขท่ี 1111 หมูท่ี่ 1 ถ.มะลวิลัย์  ต.บ้าน

ทุม่ อ.เมือง 
2559 2,400 8,200 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน  สริุนทร์ เลขท่ี 783 หมูท่ี่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง 2560 240 ไมม่ี 

สาขาภเูก็ต ภเูก็ต เลขท่ี 3/17 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพกระษัตรี 

ต.รัษฏา อ.เมือง 
2561 316 312 
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โชว์รูมและ

ศูนย์บริการ* 
จังหวดั ที่ตัง้ ปีที่เร่ิม

ให้บริการ 

พืน้ที่โชว์รูม 

(ตร.เมตร) 

พืน้ที่
ศูนย์บริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขานาคา ภเูก็ต เลขท่ี 36/3 หมูท่ี่ 4 ถนนเจ้าฟา้ตะวนัตก    

ต.วิชิต อ.เมือง 
2561 920 1,840 

สาขากระบ่ี** กระบ่ี เลขท่ี 489/8, 489/10 ถ.อตุรกิจ ต.กระบ่ี

ใหญ่ อ.เมือง 
2562 240 570 

สาขาเมืองกระบ่ี*** กระบ่ี เลขท่ี 328 หมูท่ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.

กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี 
2562 1,000 1,600 

หมายเหต ุ *โชว์รูมเปิดให้บริการทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และศนูย์บริการเปิดให้บริการจนัทร์-เสาร์ ยกเว้นวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ 
                   (เฉพาะศนูย์บริการสาขามะลวิลัย์และสาขานาคาท่ีเปิดวนัอาทิตย์ด้วย สว่นสาขาวีรวฒัน์โยธินไมม่ี
ศนูย์บริการ) 
              ** สาขากระบ่ีได้เปิดดําเนินการสาํหรับโชว์รูมขายและศนูย์บริการเมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2562 
              *** สาขาเมืองกระบ่ีได้เปิดดาํเนินการสาํหรับศนูย์บริการในเดือนตลุาคม 2562 และโชว์รูมขายในเดือนมกราคม 
2563 ตามลาํดบั 
 

ผลิตภณัฑ์หลกัจากส่วนงานจําหน่ายรถยนต์ของบริษัทย่อย คือ รถยนต์นัง่ยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภท

รถยนต์ได้เป็น 6 กลุม่ใหญ่ ได้ดงันี ้ 

1. กลุ่ม Eco car รถยนต์ขนาดเลก็ท่ีมีเคร่ืองยนต์ขนาด 1300 ซีซี.  ได้แก่  Brio  และ Amaze  

คณุสมบตัิ : เป็นรถยนต์ขนาดเลก็ คลอ่งแคลว่ และประหยดันํา้มนั เหมาะกบัการใช้งานในเมือง ทําให้

สะดวกสบายในการขบัขี่ 

ระดบัราคา  :  เร่ิมต้น 495,000 บาท 

 
 

2. กลุ่ม Sub compact รถยนต์ขนาดเลก็ท่ีมีเคร่ืองยนต์ขนาด 1,000 และ 1,500 ซีซี.  ได้แก่ รุ่นซิตี ้(City) 

และแจ๊ส (Jazz)  

คุณสมบตัิ : เป็นรถยนต์ท่ีมีพืน้ท่ีในห้องโดยสารท่ีกว้างขวาง ครบครันด้วยอุปกรณ์พร้อมสิ่งอํานวย

ความสะดวกลํา้สมยั อีกทัง้ดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉ่ียวรองรับทกุไลฟ์สไตล์ในราคาประหยดั  

ระดบัราคา  :  เร่ิมต้น  555,000 บาท 
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3. กลุ่ม Compact รถยนต์ขนาดกลางท่ีมีเคร่ืองยนต์ขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซีวิค (Civic) และ 

ซีวิค แฮทช์แบ็ก (Civic Hatchback) 

คุณสมบตัิ : เทคโนโลยีอจัฉริยะ จุดกําเนิดของสมรรถนะอนัทรงพลงั ประหยดัเชือ้เพลิงมากขึน้ เป็น

มิตรกบัสิง่แวดล้อม ดีไซน์สปอร์ต หรูหราเหนือระดบั 

ระดบัราคา  :  เร่ิมต้น 874,000 บาท 

 

 
 

4. กลุ่ม SEDAN รถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองยนต์ขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี.  ได้แก่ รุ่นแอคคอร์ด 

(Accord)  

คณุสมบตัิ : ยนตรกรรมระดบัพรีเมี่ยมท่ีเป่ียมด้วยคณุคา่แหง่ความสงา่งามสมยัใหม ่พร้อมภาพลกัษณ์

ผู้ นํา เทคโนโลยีปลอดภยัอจัฉริยะ ขบัเคลื่อนอย่างเหนือชัน้ด้วยสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ท่ีสมบูรณ์

แบบ 

ระดบัราคา  :  เร่ิมต้น 1,475,000 บาท 
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5. กลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ได้แก่ รุ่นเอชอาร์-วี (HR-V) ซีอาร์-วี 

(CR-V) และบีอาร์-วี (BR-V)  

คณุสมบตัิ : รูปลกัษณ์ท่ีโฉบเฉ่ียวสปอร์ตยิ่งขึน้ ให้ความพรีเมียมของห้องโดยสารท่ีกว้างขวาง พร้อม

เทคโนโลยีความปลอดภยัลํา้สมยั และอปุกรณ์อํานวยความสะดวกครบครัน ท่ีมอบอารมณ์แกร่งในทกุ

มิติ  

ระดบัราคา  :  เร่ิมต้น 765,000 บาท 

 

 
 

6. กลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่ น่ัง และ 5 ที่ น่ังสําหรับรถครอบครัว หรือ MUV (Multi Utility 

Vehicle) ขนาด 1,500 ซีซี.  ได้แก่ รุ่นโมบิลโิอ (Mobilio) 

คุณสมบตัิ : ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหม่สู่ความลงตวัในทุกด้าน ลงตวัทุกกิจกรรมด้วย

พืน้ท่ีใช้สอยเอนกประสงค์ท่ีรองรับการใช้งานท่ีหลากหลาย   

ระดบัราคา  : เร่ิมต้น 659,000 บาท 

 
รถยนต์รุ่นท่ีได้รับความนิยมจากลกูค้าในปี 2562 ได้แก่ Civic, City, HRV และ Jazz ตามลําดบั ซึ่งคิด

เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 75 ของจํานวนรถท่ีขายได้ทัง้หมดของกลุม่บริษัท 

 

 



สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ                                                                           บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 3 หน้า 13  
 

พัฒนาการรถยนต์ฮอนด้ารุ่นต่างๆ ในช่วง 5 ปี (2558-2562) 

ฮอนด้ามีการพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาดรถยนต์นัง่ตลอดมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตของสนิค้ารถยนต์ฮอนด้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์

จะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี ้   

1. New Model คือ รถรุ่นท่ีไมเ่คยวางตลาดมาก่อน  

2. Full Model Change คือ รถรุ่นท่ีมีวางตลาดอยูแ่ล้วและมีการปรับโฉมใหม ่ 

3. Minor Model Change คือรถรุ่นท่ีมีวางตลาดอยู่แล้วและมีการปรับรูปแบบหรือลกัษณะรถเพียง

บางสว่น 
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………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 3 หน้า 14 

ภาพตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นถึงพฒันาการด้านผลติภณัฑ์รุ่นตา่งๆ ของฮอนด้า ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (2558-2562) 
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จุดเด่นของรถยนต์ฮอนด้า 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดัเป็นผู้ผลติรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยมีรถยนต์นัง่

ทุกรุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างทัว่ถึงและรองรับความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

ผู้บริโภค โดยปี 2527 ฮอนด้าเร่ิมนํารถยนต์ฮอนด้ารุ่นซีวิค (Civic) มาจําหน่ายในประเทศไทย และมีการเติบโต

และพฒันาการด้านผลิตภณัฑ์ การบริการ และการตลาดมาโดยตลอด จนทําให้รถยนต์ฮอนด้าได้รับความนิยม

และการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศไทย และเป็นหนึง่ในผู้ นําด้านการผลติและจําหนา่ยรถยนต์นัง่ของไทย โดย

อาจกลา่วได้วา่จดุเดน่ของฮอนด้า ได้แก่ 

• ดีไซน์หรูหราทกุรายละเอียด ทนัสมยั เหมาะสมกบัลกูค้าทกุกลุม่เปา้หมาย 

• มีขนาดห้องโดยสารท่ีกว้างขวาง สะดวกสบาย ครบครันด้วยมาตรฐานความปลอดภยั 

• ราคาคุ้มคา่กบัคณุภาพความปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีลํา้สมยั  

• จํานวนศูนย์บริการท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ และการให้บริการภายใต้มาตรฐานฮอนด้า อีกทัง้บริการ

ช่วยเหลอืฉกุเฉินนอกสถานท่ี 24 ชัว่โมง ท่ีจะช่วยเพ่ิมความอุน่ใจให้กบัผู้ใช้รถทกุคน 

• มีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเหมาะกบัลกูค้าทกุกลุม่เป้าหมาย ตัง้แต่รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก (Eco car/Sub 

Compact) เช่น Brio Amaze /City Jazz รถยนต์นั่งขนาดกลาง เช่น Civic และ Civic Hatchback 

รถยนต์นั่งขนาดใหญ่ เช่น Accord จนถึงรถยนต์อเนกประสงค์ทัง้ SUV และ MPV เช่น BR-V HR-V    

CR-V และ Mobilio โดยในแต่ละรุ่นก็จะมีหลายแบบให้เลือก ตัง้แต่รุ่นเร่ิมต้นจนถึงรุ่นสงูสดุ (รุ่น TOP) 

อีกทัง้มีสใีห้เลอืกหลากหลายตามความต้องการและรสนิยมของลกูค้า 

• รถยนต์ฮอนด้ามีราคาขายตอ่ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของตลาดรถยนต์มือสอง 

ข. การจาํหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง 

บริษัทย่อยยงัมีรายได้จากการจําหน่ายอปุกรณ์ตกแตง่ ประกอบด้วย  ชุดอปุกรณ์ตกแตง่ของแท้ พ่นกนัสนิม 

เคลอืบสรีถ และฟิล์มกรองแสง เป็นต้น  

2.2.2 ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจาํหน่ายอะไหล่ 

บริษัทยอ่ยมีศนูย์บริการท่ีทนัสมยัและปลอดภยัตามมาตรฐานของฮอนด้า เพ่ือให้บริการดแูลหลงัการขาย 

เช่น บริการซอ่มบํารุง ซอ่มตวัถงัและส ีตลอดจนการจําหนา่ยอะไหล ่โดยมุง่เน้นการบริการท่ีมีคณุภาพและรวดเร็ว 

เหมาะสมสาํหรับลกูค้า มีการให้บริการแบบครบวงจร เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุสาํหรับลกูค้าท่ีนํารถมาเข้ารับ

บริการ ทัง้นี ้การให้บริการไมเ่พียงแตส่าํหรับลกูค้าท่ีซือ้รถยนต์จากกลุม่บริษัทเทา่นัน้ แตร่วมถึงท่ีซือ้จากผู้ จําหนา่ย

รถยนต์ฮอนด้ารายอ่ืนด้วย โดยสามารถแบง่ประเภทการซอ่มได้ดงันี ้

1. การบํารุงรักษาตามกําหนด (PM: Periodical Maintenance) เพ่ือให้ผู้ ใช้รถเกิดความมัน่ใจและเพ่ือ

ยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ จึงต้องเข้าตรวจเช็คตามระยะท่ีกําหนดตามคู่มือการใช้งาน โดยเง่ือนไขการ

รับประกนัเป็นไปตามท่ีแจ้งไว้ในสมดุรับประกนั 

2. การซ่อมทั่วไป (GR: General Repair) เช่น  ระบบเคร่ืองยนต์ ระบบขบัเคลื่อน ระบบช่วงลา่ง ระบบ

แอร์ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น  โดยช่างผู้ ชํานาญการท่ีมีประสบการณ์อย่างยาวนานจะตรวจวิเคราะห์ปัญหาด้วย

เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั ซอ่มแซมและตัง้ค่าเคร่ืองยนต์ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูค้า โดยหากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ 
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ทางศนูย์บริการจะแจ้งให้ลกูค้าทราบและตกลงก่อนท่ีจะดําเนินการ อีกทัง้มีการรับประกนัอะไหลท่ี่เปลี่ยนแทน ซึ่ง

อายกุารรับประกนัขึน้อยูก่บัอะไหลแ่ตล่ะประเภท   

3. การให้บริการซ่อมตัวถังและสี (BP: Body and Paint) การให้บริการซ่อมตวัถังและสีนัน้เพ่ือให้

ลกูค้ามัน่ใจได้วา่รถจะคืนสูส่ภาพเดมิได้อยา่งท่ีต้องการและสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามราวกบัรถใหม ่ด้วยความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานบริการซ่อมตวัถงัและสีของช่างผู้ ชํานาญการท่ีผ่านการฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยม

ตามมาตรฐานการบริการท่ีเน้นความปราณีตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขัน้ตอน รวมทัง้มีการใช้

นวตักรรมใหม่ของสีซอ่มรถยนต์ด้วยสีสตูรนํา้ (Waterborne) ท่ีให้สีสนัเงางามเรียบสมํ่าเสมอ และยึดติดคงทนใน

ทกุสภาวะ ลดมลภาวะเพ่ือสิง่แวดล้อมท่ีดีตอ่ธรรมชาติ  

ซึ่งทางศนูย์บริการจะอํานวยความสะดวกเร่ืองการเคลมประกันให้กบัผู้ ใช้รถ  โดยให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า

รถยนต์จะได้รับการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม และคณุภาพของงานท่ีออกมาเป็นไปตามมาตรฐาน หากมีคา่ใช้จ่าย

ท่ีนอกเหนือการเคลมประกนั ทางบริษัทยอ่ยจะแจ้งให้ลกูค้าทราบและตกลงกอ่นดําเนินการทกุครัง้  

ทัง้นี ้การให้บริการซ่อมรถยนต์ทัง้สามประเภทข้างต้น ทางกลุม่บริษัทจะรับประกนังานเช็คระยะ 10,000 

กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน งานซ่อมทัว่ไปตามอายุรับประกันอะไหล่ และงาน

บริการซอ่มตวัถงัและส ี1 ปี 

 

2.2.3 ธุรกิจจากการนําเสนอบริการสินเชื่อเช่าซือ้และประกันภยัรถยนต์  

ในกรณีท่ีลกูค้ามีความประสงค์จะเช่าซือ้รถยนต์ กลุม่บริษัทจะนําเสนอสถาบนัการเงินท่ีให้บริการสินเช่ือ

เช่าซือ้รถยนต์ (“สถาบนัการเงิน” หรือ “บริษัทไฟแนนซ์”) ให้แก่ลกูค้าในการซือ้รถใหม ่และเมื่อมีความประสงค์จะทํา

ประกันภยัรถยนต์  ทางกลุ่มบริษัทจะนําเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภยั (“บริษัท

ประกนัภยั”)ให้แก่ลกูค้าทัง้ท่ีซือ้รถใหม่และลกูค้าเดมิของฮอนด้า โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินการ

ดงักลา่ว    

กลุ่มบริษัทมีนโยบายคัดเลือกสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยท่ีจะแนะนําให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีการ

พิจารณาเง่ือนไขและการให้บริการของสถาบนัทางการเงินหรือบริษัทนายหน้าแตล่ะรายเป็นประจําทกุเดือน 

 

2.2.4 การให้บริการหลังการขาย 

กลุ่มบริษัทมีการให้บริการหลงัการขายหลายรูปแบบ ท่ีจะช่วยอํานวยความสะดวกและให้บริการท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการและความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า  พร้อมให้บริการดแูลรถยนต์โดยช่างผู้ ชํานาญการท่ี

ทุม่เทเอาใจใสภ่ายใต้คณุภาพมาตรฐานพร้อมการตรวจเช็คท่ีได้มาตรฐานจากฮอนด้า ด้านตา่ง ๆ เช่น  

Super Fast Tech  

การให้บริการด่วน “ซุปเปอร์ฟาสต์เทค” (Super Fast Tech) ซึ่งเป็นบริการเช็คระยะเร่งด่วนทุกๆ 10,000 

กิโลเมตร ท่ีให้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ภายใต้สโลแกน “เร็วถูกใจ นดัเมื่อไร เราพร้อม

บริการ” โดยไมม่ีคา่บริการเพ่ิมเติม 
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Honda Ultimate Care 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมความมัน่ใจให้กับลูกค้าด้วยโปรแกรมการให้บริการด้านการรับประกันคุณภาพรถยนต์ 

“ฮอนด้า อลัติเมทแคร์" ท่ีช่วยเพ่ิมการรับประกนัคณุภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร. โดยไม่ต้องกงัวล

กบัคา่ใช้จ่ายเร่ืองอะไหลแ่ละคา่แรงในการซอ่มบํารุงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยลกูค้าสามารถจ่ายคา่รับประกนั

คุณภาพรถยนต์เพ่ิมขึน้จากระยะเวลาเดิม 3 ปีท่ีฮอนด้ารับประกันให้อยู่แล้ว รวมเป็น 5 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายใน

ราคาท่ีกําหนดไว้  

Honda 24 hr Roadside Assistance 

กลุม่บริษัทสร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยัด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉกุเฉินนอกสถานท่ี 24 ชัว่โมง 

(Honda 24 hr Roadside Assistance) ซึ่งเป็นบริการสําหรับผู้ ใช้รถยนต์ฮอนด้าทกุรุ่น ท่ีจะได้รับสิทธิพิเศษฟรีใน

การเป็นสมาชิกในระยะเวลารับประกนั 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร  

Honda Paysave แพ็กเกจเช็คระยะ 

กลุ่มบริษัทให้การบํารุงรักษารถยนต์อย่างต่อเน่ืองกบัแพ็กเกจเช็คระยะ “ฮอนด้า เพย์เซฟ” เป็นการเสนอ

โปรแกรมเช็คระยะตัง้แตร่ะยะท่ี 10,000 จนถึง 200,000 กิโลเมตร  ได้รับสว่นลดค่าแรงและค่าอะไหลส่งูสดุ 15% 

สาํหรับงานบํารุงรักษาตามระยะท่ีกําหนด โดยระยะเวลาของแพ็กเกจจะมีอายกุารใช้งาน 12 เดือน หรือ 24 เดือน    

2.3 หลักการให้บริการศูนย์ Honda มาตรฐาน ACG  

เน่ืองจากกลุม่บริษัทให้ความสาํคญักบัคณุภาพของสนิค้าและบริการเป็นหลกั ดงันัน้ การบริหารสาขาท่ีกระจาย

อยูห่ลายจงัหวดัให้ประสบความสําเร็จต้องกําหนดนโยบายธุรกิจการบริการของแตล่ะสาขาให้เป็นไปในทิศทางและ

มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงใช้วิธีการบริหารงานจากส่วนกลาง เพ่ือส่งต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน จาก

สาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาทัง้ 9 แหง่  

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีมาตรฐานเพ่ือสร้างความประทบัใจในหลายด้าน ตัง้แต่การอบรมพนกังานให้มีศกัยภาพและ

ปลูกฝังการต้อนรับลูกค้าด้วยใจ (Service Mind) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตาม

กําหนดเวลา เน่ืองจากจํานวนสาขาท่ีมากทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารจดัการสต๊อกสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ นอกเหนือจากการบริการกลุ่ม บริษัท ยังมีการออกแบบโชว์รูมและศูนย์บริการให้ทันสมัยและใส่ใจ

สิง่แวดล้อม มีพืน้ท่ีรับรองลกูค้าเพ่ือให้ลกูค้าได้สมัผสักบับรรยากาศท่ีทําให้การรอคือการพกัผอ่น ไมว่า่จะเป็นห้องชม

ภาพยนต์ สนามเด็กเลน่ขนาดยอ่ม มมุดื่มกาแฟและมมุพกัผอ่นอ่ืนๆ รวมถึงการให้บริการโดยการนําเทคโนโลยีต่างๆ

มาปรับใช้เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้  

นอกจากการบริการต่างๆ ท่ีมอบแก่ลกูค้าแล้ว กลุม่บริษัทยงัให้ความสําคญักบัการเตรียมความพร้อมและการ

จดัการภายในองค์กรเป็นอยา่งมากเช่นกนั ซึ่งกลุม่บริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูลสินค้าคงคลงั (รถยนต์ อะไหล่

และอปุกรณ์ตกแต่ง) โดยการเข้าตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอกตามระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด การ

อบรมพฒันาบุคคลากร การให้สวสัดิการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคณุภาพ รวมทัง้นโยบายในด้าน

อ่ืนๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมให้ทกุสาขามีโครงสร้างการปฏิบตัิงานท่ีแข็งแรง 
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การประเมินผลงานของบริษัทฮอนด้า  

ในแต่ละปีทางฮอนด้าจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของตวัแทนจําหน่าย (“Dealer”)  มาตรฐานไว้ 3 ด้าน 

ได้แก่  

1. มาตรฐานการดาํเนินงานของผู้ จําหนา่ย (Dealer Standard) ได้แก่ การจดัสถานท่ี ความสะอาด 

ความครบถ้วนของเคร่ืองมือ ความสามารถในการให้บริการทัง้ศนูย์จําหนา่ยและการซอ่มแซม 

รวมทัง้การสือ่สารข้อมลูกบัทางฮอนด้า 

2. คะแนนความพงึพอใจของลกูค้าด้านการขายและบริการ (CSI Survey) เป็นการสาํรวจความพงึ

พอใจกบัลกูค้าโดยตรง โดยจะสอบถามด้านการขายและบริการ เช่น ความพงึพอใจในตวัพนกังาน 

ความกระตือรืนร้นในการขาย การให้ข้อมลูของตวัแทนจําหนา่ยเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ ด้าน

สถานท่ี การให้บริการ ตลอดจนการสง่มอบรถยนต์ 

3. ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของผู้ จําหน่าย (KPI) ได้แก่ เร่ืองผลการดําเนินงานทัง้ด้านยอดขายและ

ศนูย์บริการ (Performance) วา่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดหรือไม ่

โดยหลกัเกณฑ์ทัง้หมดทางฮอนด้าจะนําไปเป็นข้อมลูในการพิจารณาแผนการดําเนินธุรกิจ และผลตอบแทนท่ีแต่

ละ Dealer จะได้รับ ท่ีผา่นมา กลุม่บริษัทได้รับการประเมินผลงานในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด และได้รับเงินรางวลัจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานผู้จดัจําหนา่ยท่ีมีผลการปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัเปา้หมายและแนวทางของ

ฮอนด้า 

2.4 ตลาดและสภาวะการแข่งขัน  

 

2.4.1 กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจาํหน่าย 

 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจบุนัรถยนต์ถือเป็นสิง่สาํคญัในชีวิตประจําวนั แม้จะยงัไมเ่ทียบเทา่ปัจจยัหลกัแตก็่เป็นสิง่ท่ีช่วยให้การ

เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคจึงให้ความสําคญัและใช้เวลาอย่างพิถีพิถนัในการเลือกซือ้รถยนต์ ซึ่งเหตผุล

ลาํดบัต้นๆ ท่ีใช้ในการตดัสนิใจของผู้บริโภค มีหลกัๆ ดงันี ้

• ความปลอดภยั ถือเป็นปัจจยัหลกัของการตดัสนิใจใช้รถยนต์ โดยปัจจบุนัฮอนด้าได้มุง่เน้นให้รถยนต์รุ่นใหม่

มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้เพ่ือช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในการขบัขี่ของผู้บริโภควา่จะมีความปลอดภยัสงูขึน้ 

• ความประหยัดนํา้มัน เน่ืองจากราคานํา้มนัมีความผนัผวนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการเลอืกซือ้ โดยการเลือกใช้รถยนต์ท่ีประหยดันํา้มนัจะเป็นทางเลือกหลกัสําหรับผู้บริโภคใน

ยคุปัจจบุนั 

• การออกแบบทัง้ภายในและภายนอกรวมถึงขนาดของรถยนต์ ปัจจยัเร่ืองการออกแบบท่ีสวย ลํา้สมยั

โดนใจ อปุกรณ์อํานวยความสะดวกของทัง้ผู้ขบัขี่และผู้ โดยสารครบครัน วสัดภุายในมีคณุภาพ งานประกอบ

ละเอียดเรียบร้อย เก็บเสียงจากภายนอกได้ดี สิ่งเหลา่นีล้้วนแต่เข้ามามีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้รถของคน

ในยคุนีท้ัง้สิน้ 
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• ราคารถยนต์ เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุ เน่ืองจากเงินคืองบประมาณท่ีจะใช้ตดัสินวา่ผู้บริโภคมีความสามารถ

ในการซือ้หรือผอ่นชําระได้หรือไม ่รวมถึงความสามารถในการรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในราคาของอะไหลแ่ละคา่

บํารุงรักษาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอีกด้วย 

ปัจจุบนัพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนต์เร่ิมเปลี่ยนไปจากอดีต จากการตรงไปยงัโชว์รูมเพ่ือต้องการเห็น 

สมัผัสรถยนต์ท่ีต้องการและข้อมูลต่างๆ เช่น สเปคเคร่ืองยนต์ ระบบผ่อนชําระ หรือรายละเอียดอ่ืนๆ นัน้ โดย

ภาพรวมจะลดน้อยลง เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถหาข้อมลูผ่านระบบอินเตอร์เนตได้ ซึ่งจะพิจารณาเลอืกรถยนต์ท่ี

สนใจ 2-3 ยี่ห้อ และหาข้อมูลเบือ้งต้นด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจเข้าโชว์รูมและศูนย์บริการเพ่ือพิจารณา

เปรียบเทียบข้อมลูและตดัสนิใจในท่ีสดุ 

 กลุ่มลูกค้า 

ลกูค้าและกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือผู้บริโภคทุกระดบัท่ีมีรายได้และมีกําลงัซือ้เพียงพอ และมี

ความต้องการซือ้รถยนต์นัง่เพ่ือใช้งาน หรือเป็นการเปลีย่นรถยนต์คนัใหมท่ดแทนรถยนต์คนัเก่า อยา่งไรก็ตามกลุม่

บริษัทยงัมีศนูย์บริการ ซึง่สามารถรองรับลกูค้าท่ีใช้รถยนต์ฮอนด้าได้ทกุรุ่น ไมว่า่จะเป็นรถยนต์ท่ีซือ้จากทางบริษัท

หรือไมก็่ตาม 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา กลุม่บริษัทไม่มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

เน่ืองจากกลุม่บริษัทจําหนา่ยสนิค้าให้แก่ลกูค้ารายยอ่ยเป็นหลกั 

 กลุ่มคู่ ค้าประเภทบริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทประกนัภยั 

กลุม่บริษัท มีลกูค้าท่ีขอสินเช่ือเช่าซือ้จากบริษัทไฟแนนซ์กบัลกูค้าท่ีซือ้รถยนต์เงินสดในสดัสว่น 90 ต่อ 

10 โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้หลกัจากคู่ค้ารายใหญ่ 10 รายแรก (ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภยั) ปี 

2561 และปี 2562 ในสดัสว่นร้อยละ 85.80 และร้อยละ 83.37 ของรายได้หลกั ตามลาํดบั  

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2560 - 2562 กลุม่ บริษัท มีบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทไฟแนนซ์จํานวน 2 ราย ซึ่งมีรายได้

เกินร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัท ยงัมีบริษัทไฟแนนซ์อ่ืนๆ  ซึ่งมีสดัสว่นรายได้เช่าซือ้รองลงมา โดยกลุม่ 

บริษัท สามารถเลอืกใช้บริการได้ ดงันัน้ กลุม่ บริษัท จึงไมม่ีความเสีย่งจากการสญูเสยีรายได้จากคูค้่ารายใหญ่ราย

นี ้แตถื่อวา่เป็นการได้ประโยชน์ทัง้กลุม่ บริษัท และบริษัทไฟแนนซ์  

สําหรับรายได้คา่นายหน้าจากการนําเสนอบริษัทประกนัภยัรถยนต์มีสดัสว่นเพียงเล็กน้อยคือไมเ่กินร้อย

ละ 5 ของยอดรายได้รวม ถึงอยา่งไรก็ตามรายได้คา่นายหน้าในปี 2562 เพ่ิมสงูขึน้จากปี 2561 เทา่กบั 19.50 ล้าน

บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยปี 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 58.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.42 ของ

รายได้รวม และปี 2562 มีมลูคา่เทา่กบั 78.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.50 ของรายได้รวม ซึง่เป็นไป

ตามแนวโน้มปริมาณการขายรถท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายสาขา  
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 การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ช่องทางการจําหนา่ยของบริษัทเป็นการจําหนา่ยให้แกผู่้บริโภคโดยตรงผา่นฝ่ายขาย โดยปัจจบุนัมีโชว์รูม

พร้อมทัง้ศนูย์บริการทัง้หมด 9 แหง่ และศนูย์แสดงสนิค้า (โชว์รูม) 1 แหง่ รวมทัง้สิน้ 10 แหง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

 
หมายเหต ุ: สาขานาคาเปิดดําเนินการสาขาชัว่คราวเดือนมีนาคม 2561 เปิดศูนย์บริการในเดือนตลุาคม 

2561 และไดเ้ปิดโชว์รูมขายในวนัที ่27 มีนาคม 2562 (เร่ิมมีรายไดจ้ากการขายเดือนเมษายน 2562)  

สาขากระบีเ่ปิดดําเนินการสาขาเมื่อวนัที ่4 มกราคม 2562  
สาขาเมืองกระบีเ่ปิดดําเนินการสาขาเปิดศูนย์บริการในเดือนตุลาคม 2562 และได้เปิดโชว์รูมขายใน
วนัที ่4 มกราคม 2563 (เร่ิมมีรายไดจ้ากการขายเดือนมกราคม 2563)  
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โดยกลุม่บริษัทมกีลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการพฒันาชอ่งทางการจดัจําหนา่ยผา่นสาขา ดงันี ้

(1) การขยายสาขาให้ครอบคลมุทัว่ทกุภมูิภาค โดยพิจารณาจากปัจจยัสําคญัต่างๆ เช่น รายได้เฉลีย่ตอ่

ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรท่ีอยู่อาศยั สภาพเศรษฐกิจชุมชนหรือเมืองเป้าหมาย กําลงัซือ้ของพืน้ท่ี

นัน้ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดสาขาใหมใ่นอนาคตไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงูในทกุภมูิภาค  

(2) ปรับปรุงสาขาเดิมเพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีและเพ่ิมความประทบัใจให้แก่ลกูค้า และ  

(3) เพ่ิมการใช้สือ่ออนไลน์เพ่ือสร้างเครือขา่ยการจําหนา่ยสนิค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคอยา่งทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ 

การจดัแบง่พืน้ท่ีการขายและการให้บริการออกเป็น 2 สว่น ได้แก ่

• พืน้ที่ขาย (Showroom Area) ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีภายในอาคารท่ีจดัแสดงรถยนต์ให้ลกูค้าสามารถเข้า

ชมและสอบถามรายละเอียดกบัท่ีปรึกษาการขาย ซึง่การจดัแสดงรถใหมแ่ละชดุอปุกรณ์ตกแตง่จะคํานงึถึงความ

สวยงาม ทนัสมยัสะอาดและเป็นระเบียบ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการเข้าชมให้มีความเป็นกนัเอง  

ภายในบริเวณโชว์รูม กลุม่บริษัทจดัให้มีท่ีปรึกษาการขายประจําแตล่ะพืน้ท่ีแสดงสนิค้า เพ่ืออํานวยความ

สะดวก และให้ข้อมลู ตลอดจนให้คําแนะนําด้านเทคนิคและการทํางานของรถยนต์ รวมถึงรายการสง่เสริมการ

ขายประจําเดือนอีกด้วย 

• พืน้ที่บริการ(Service Area) แบ่งเป็นศูนย์ซ่อมตวัถังและสี (Body and paint)  และศนูย์ซ่อมบํารุง

ทัว่ไป โดยขนาดของโรงซอ่มขึน้อยูก่บัประมาณการรถเข้าซอ่มท่ีคํานวณจากประสบการณ์ของผู้บริหาร  

กลุม่บริษัทไม่เพียงแต่จดัแสดงรถใหม่ในบริเวณโชว์รูมจําหน่ายรถยนต์ทัง้ 10 แห่ง แต่ยงัมีการจดัแสดง

ประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการจดัอีเวนท์ (Event) ในห้างสรรพสินค้า หรือแหลง่ชุมชน เพ่ือนําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  

หรือการจดัรายการสง่เสริมการขายประจําเดือนให้แก่ประชาชนทัว่ไป   

2.4.2 กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มบริษัทมีการกําหนดกลยุทธ์ในการแข่งขนั เพ่ือรักษาฐานลกูค้าท่ีมีอยู่เดิมรวมทัง้เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของกลุม่บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. กลยุทธ์การขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภมิูภาค 

การขยายสาขาเป็นปัจจยัสาํคญัในการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัท เพ่ือเพ่ิมการเติบโตของรายได้ ยงัตอบ

โจทย์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นตวัแทนจําหน่ายและให้บริการท่ีลกูค้านึกถึงเป็นเจ้าแรกเมื่อต้องการสินค้าและ

บริการของฮอนด้า และการได้มาซึ่งทําเลท่ีมีศกัยภาพสงู กลุ่มบริษัทมีการทําแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต 

(Feasibility Study) ในการขยายสาขาเพ่ือเสนอต่อฮอนด้าสําหรับการขออนมุตัิการลงทุนในสาขาใหม่  ถึงแม้ว่า

กลุ่มบริษัทจะเร่ิมต้นธุรกิจในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่หยุดน่ิงท่ีจะขยายสาขาไป

จังหวัดอ่ืนๆ นอกเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

จงัหวดัภเูก็ต จึงได้เสนอขออนมุตัิเข้าเปิดสาขาเพ่ือขยายตลาดไปยงัลกูค้ากลุม่ใหมท่ี่มีศกัยภาพและความสามารถ

ในการซือ้ และในปี 2562 ขยายสาขาไปยงัจงัหวดักระบ่ี โดยกลุม่บริษัทมีแผนท่ีจะขยายสาขาไปยงัภมูิภาคอ่ืน ๆ 

ของประเทศอีกด้วย 
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2. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ 

เหตผุลอนัดบัต้นๆ ท่ีลกูค้าใช้ในการตดัสินใจเข้ารับบริการจากศนูย์บริการหรืออู่ซ่อมรถต่างๆ คือ ความ

สะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการแม้วา่ การนําเสนอผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีมีความสมบรูณ์แบบมาก

เพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถสง่มอบได้ตรงเวลาตามท่ีลกูค้าต้องการหรือตามเวลาท่ีให้สญัญาไว้กบัลกูค้าก็ไมม่ี

ความหมายใด ๆ ทางกลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองนีม้าโดยตลอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบตัิในการวาง

แผนการสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ โดยท่ีผ่านมากลุม่บริษัทสามารถสง่มอบ

สินค้าให้กับลกูค้าได้เพียงพอต่อความต้องการและสร้างความประทบัใจมาโดยตลอด มากกว่านัน้ ด้วยจํานวน

สาขาท่ีครอบคลมุ เป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัท่ีทําให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารจดัการสินค้า (Stock) เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างตามมาตรฐาน AUTOCORP (“ACG”)  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักับผู้ จําหน่ายรถยนต์ท่ีอยู่ในจังหวดัเดียวกันและจงัหวดัใกล้เคียง 

กลุ่มบริษัทจึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างโชว์รูมและศนูย์บริการรถยนต์ท่ีจงัหวดัขอนแก่นซึ่งถือเป็น

เมืองหลกัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้เป็นโชว์รูมและศนูย์บริการท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองไทย ภายใต้แนวคิดการ

ออกแบบท่ีหรูหรา โอโ่ถง ทนัสมยั ลดการใช้พลงังานและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม บนพืน้ท่ีขนาดใหญ่กวา่ 25 ไร่ ซึง่

แบ่งเป็นพืน้ท่ีอาคารใช้สอยกว่า 11,000 ตร.ม. พืน้ท่ีจดัแสดงรถใหม่กว่า 1,200 ตร.ม. สามารถโชว์รถได้มากกวา่ 

30 คนั และศนูย์บริการท่ีมีขนาดใหญ่ถึง 9,000 ตร.ม. รองรับได้มากถึง 139 ช่องซ่อม สามารถรองรับลกูค้าและ

ให้บริการซ่อมทัว่ไปและซ่อมบํารุงรักษาตามกําหนด    ได้ถึงเดือนละ 4,350 คนั และให้บริการซ่อมตวัถงัและสี 

(Body and paint)  ได้มากถึงเดือนละ 720 คนั ถือเป็นโชว์รูมและศนูย์บริการฮอนด้าแบบครบวงจร สามารถรองรับ

การให้บริการได้มากท่ีสดุในประเทศไทย  

กลุม่บริษัทมีเจตนารมณ์ในการสร้างเอกลกัษณ์ของศนูย์ฮอนด้าด้วยมาตรฐาน ACG โดยนําโชว์รูมและ

ศนูย์บริการของสาํนกังานใหญ่เป็นต้นแบบสาํหรับสาขาตอ่ๆ ไป โดยยดึมาตรฐาน กลุม่บริษัท ท่ีมุง่มัน่ตัง้ใจในการ

ดูแลลกูค้าท่ีเข้ารับบริการให้ได้สมัผสัทกุความประทบัใจและบริการอนัแสนอบอุ่น และพร่ังพร้อมด้วยสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่างๆ อาทิ เก้าอีน้วดไฟฟ้า การให้บริการ Wi-Fi ฟรี โต๊ะเคร่ืองเล่น iPad อาหารและเคร่ืองดื่มท่ี

หลากหลายคดัสรรเฉพาะวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในระดบัพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นบดัส์ไอศครีม (Bud’s Ice cream) 

อาหารว่าง ขนมต่างๆ ท่ีสบัเปลี่ยนหมนุเวียนเพ่ือความหลากหลาย รวมทัง้เคร่ืองดื่มร้อนเย็นระดบัพรีเมียมนานา

ชนิด เช่น กาแฟสด นอกจากนัน้ยงัมีห้องรับรอง (Maliwan Club) และห้องชมภาพยนต์ (Maliwan Theater) ท่ีมี

การออกแบบขึน้เป็นพิเศษเพ่ือให้ความบันเทิงและทําให้ช่วงเวลาการรอคอยเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาท่ีแสนพิเศษ  

นอกเหนือจากการบริการสําหรับผู้ ใหญ่แล้วยงัมี Kid’s land สนามเด็กเลน่สีสนัสดใสท่ีสร้างเสริมพฒันาการการ

เรียนรู้ให้กบัเด็กๆ โดยเน้นถึงความปลอดภยัด้วยมาตรฐานระดบัสากลเป็นสาํคญั  
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4. การให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดีเลิศ 

เน่ืองจากสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าท่ีมีมาตรฐานมาจากฮอนด้า และไม่ได้มีความแตกต่างด้าน

ผลิตภณัฑ์เปรียบเทียบกบัศนูย์จดัจําหน่ายอ่ืน ดงันัน้สิ่งท่ีจะช่วยสร้างความแตกตา่งให้กบักลุม่บริษัทคือการสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุการขายให้แก่ลกูค้าโดย 

• การรู้จักและทําความเข้าใจลกูค้าอย่างลึกซึง้ไม่ว่าจะเป็น อายุ การศึกษา พฤติกรรม รายได้ และ

ความต้องการอยา่งละเอียด โดยไมม่องข้ามข้อจํากดัตา่งๆท่ีลกูค้าม ี

• ให้ความรู้ท่ีครบถ้วนในตวัผลิตภณัฑ์เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจของลกูค้า รวมถึงการเสนอ

ทางเลอืกตา่งๆท่ีทําให้ลกูค้าได้รับสทิธิประโยชน์สงูสดุและ 

• การให้บริการโดยพนกังานท่ีมีความรู้  มีหวัใจบริการด้วยรอยยิม้ท่ีสภุาพ อ่อนน้อมและแสดงความ

เป็นมิตร 

สิง่ท่ีสาํคญัไมน้่อยไปกวา่ความใสใ่จในความต้องการของลกูค้าก่อนการขาย คือ การบริการหลงัการขาย 

(After sale services)  นอกจากบริการของฮอนด้าไมว่า่จะเป็นโปรแกรมการดแูลตา่งๆ แล้วในสว่นของกลุม่บริษัท

ซึง่มีบทบาทสาํคญัในการเข้าติดตามหรือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมาก โดย

มุง่เน้นให้พนกังาน 

• มีการสื่อสารกับลูกค้าและเน้นการสร้างระบบป้องกันปัญหาล่วงหน้า เช่น การติดตามสอบถามกับ

ลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอและไมเ่พียงแคภ่ายหลงัจากการรับสินค้าไมก่ี่วนั แต่หมายถึงการดแูลตลอดอายุ

การใช้งานของสินค้านัน้ รวมถึงการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องตามระเบียบและกฎหมายก็เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้

ลกูค้าเช่ือมัน่ในสนิค้าและบริการได้อยา่งดีเยี่ยม 

• เน้นความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหา ไม่ละเลยต่อปัญหาของลกูค้าท่ีกลุ่มบริษัทสามารถแก้ไขได้ 

เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจากการใช้งาน พนักงานหรือกลุ่มบริษัทมีช่องทางการรับเร่ืองท่ีสะดวกและ

ทนัเวลา พร้อมทัง้การเข้าแก้ไขในส่วนท่ีกลุ่มบริษัทสามารถทําได้โดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือความสะดวกของ

ลกูค้าและไมใ่ห้เกิดข้อร้องเรียนตามมา 

 

เมื่อกลุม่บริษัทมีเป้าหมายการบริการคือความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า การอบรมพนกังานให้มีหวัใจใน

การบริการนัน้เป็นสิ่งท่ีกลุ่มบริษัทให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการอบรมท่ีเข้มข้นและ

ทดสอบการปฏิบัติงานของพนักงานด่านหน้าหรือบุคลากรท่ีมีโอกาสได้พบหรือสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงอย่าง

สมํ่าเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือรักษามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ทัง้นี  ้ทัง้กลุ่มบริษัทและฮอนด้ายังมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการจาก

แบบสอบถามและมกีารเก็บข้อมลูการเข้ารับบริการของลกูค้า เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการให้บริการของ

กลุม่บริษัททัง้สว่นของโชว์รูมจําหนา่ยรถยนต์และสว่นของศนูย์บริการอีกด้วย  
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5. ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัท 

ผู้บริหารนัน้มีความสําคญัเป็นอย่างมากสําหรับองค์กรทัง้ยงัมีบทบาทในการขบัเคลื่อนทิศทางของกลุม่

บริษัทด้วยเช่นกนั กว่า 27 ปีในการดําเนินธุรกิจการเป็นตวัแทนจําหน่ายและบริการของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ทัง้

ผู้บริหารและบคุลากรหลายทา่นมีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของลกูค้า เข้าใจในลกัษณะของธุรกิจ การ

ดําเนินงานรวมถึงการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่งๆ ได้อย่างลกึซึง้  และสามารถนําประสบการณ์หรือปัญหาท่ี

เคยพบมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้อยูต่ลอดเวลาอีกด้วย 

2.4.3 นโยบายการกาํหนดราคา 

การกําหนดราคาของกลุม่บริษัท เป็นไปตามราคาท่ีฮอนด้ากําหนด ซึ่งเป็นราคาขายทัว่ประเทศท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกนั ผู้บริหารจะสามารถกําหนดกลยทุธ์สง่เสริมการขายอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจลกูค้า สว่นสินค้าอ่ืนๆ เช่น 

อปุกรณ์ตกแตง่ เบาะหนงั กลุม่บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาจากราคาต้นทนุบวกกําไรขัน้ต้น พร้อมกบัพิจารณา

ราคาตลาดด้วย 

2.4.4 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

กลุม่บริษัทมีนโยบายการใช้สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บริษัทออกงานอีเวนท์ (Event) เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์โชว์รูมของกลุ่มบริษัท และแนะนํา

รถยนต์รุ่นใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยจะใช้สถานท่ีชุมชน เช่น 

ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์แสดงสนิค้า งานทอ่งเท่ียว เป็นต้น เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ 

2. ผลติสนิค้าสาํหรับสง่เสริมการขายเฉพาะของยีห้่อบริษัท เช่น หมอนรองคอ สายหุ้มเข็มขดันิรภยั 

ร่ม หมวก เป็นต้น 

3. ให้การสนบัสนนุงานกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือทําให้บริษัทเป็นท่ีรู้จกั ได้แก่ การร่วมเป็นสปอนเซอร์งาน

แขง่ขนัวิ่งจงัหวดัภเูก็ต เป็นต้น 

4. มีการสร้างเว็บไซต์ของกลุ่ม บริษัท คือ www.autocorpgroup.com  เพ่ือประชาสมัพนัธ์กลุ่ม

บริษัทให้เป็นท่ีรู้จกั  

2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ภาวะอตุสาหกรรมรถยนต์ของไทยค่อนข้างผนัผวน โดยเฉพาะจากการท่ีรัฐบาลมี

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคนัแรก” ในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 มีผลให้

ตลาดรถยนต์ในประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาดงักลา่ว โดยยอดจําหน่ายรถยนต์สงูถึง 1.4 ล้านคนั และ 

1.3 ล้านคนั ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดบั (เทียบกบัเฉลี่ยในปี 2550-2554 ท่ีมียอดขายเฉลี่ยปีละ 0.7-0.75 

ล้านคัน)  ประกอบกับการส่งออกรถยนต์ยังคงขยายตัวต่อเน่ืองจากการส่งออก Eco-car ตามเง่ือนไขของ

โครงการส่งเสริมการลงทนุของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) มีผลให้ยอดส่งออกรถยนต์เพ่ิมขึน้เป็น

กวา่ 1 ล้านคนันบัตัง้แตปี่ 2555 เป็นต้นมา และปริมาณการผลติรถยนต์ของไทยในช่วงเวลาดงักลา่วเพ่ิมขึน้มาก

และมีระดบัสงูเป็นประวตัิการณ์ท่ี 2.46 ล้านคนั ในปี 2556 

http://www.autocorpgroup.com/
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อยา่งไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลติรถยนต์ของไทยลดลงมาอยูท่ี่ 2 ล้านคนั โดยมีสาเหตหุลกัจาก

การทรุดตวัรุนแรงของตลาดรถยนต์ในประเทศหลงัสิน้สดุโครงการรถคนัแรกท่ีเป็นการดงึอปุสงค์ (Demand) ใน

อนาคต หรือ ความต้องการซือ้รถยนต์ในระยะ 3-4 ปีลว่งหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอด

จําหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ท่ีประมาณ 0.7-0.8 ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการ

แข่งขนัรุนแรง เห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วน

แบง่ทางการตลาดในประเทศลดลงอยา่งมนียัยะ สวนทางกบัคา่ยรถยนต์อ่ืนๆ ได้แก่ Isuzu, Honda,  Mitsubishi 

และ Nissan ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึน้ หลงัมีการเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ๆ ทัง้ Eco-car และ SUV เข้ามา

แขง่ขนัในตลาด  

สาํหรับในช่วงปี  2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศได้พลกิผนั กลบัขึน้มาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี 

หลงัโครงการรถยนต์คนัแรกสร้างผลกระทบตอ่ตลาด และในปี 2561 ยงัมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง จากข้อมลู

ของสภาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2561 มีการขยายตวัเมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยแบง่ออกเป็น  

1. การผลิตรถยนต์ ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 2,167,694 คนั สงูสดุในรอบ 5 ปี เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 8.99 โดยแบง่เป็นการผลติรถยนต์นัง่ร้อยละ 40.81  

2. การจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศ ในปี 2561 มีปริมาณการจําหนา่ย 1,041,739 คนั สงูสดุในรอบ 5 

ปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.5 โดยแบง่เป็นรถยนต์นัง่ร้อยละ 38.36 และ 

3. การส่งออกรถยนต์ ในปี 2561 มีปริมาณการส่งออก 1,140,640 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.08 แต่

มลูคา่การสง่ออกลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.36 

ในปี 2561 ปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ในประเทศไทยมีจํานวนทัง้สิน้ 1,041,739 คนั สงูสดุในรอบ 5 ปี เพ่ิมขึน้

จากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกนั ร้อยละ 19.5 ยอดขายเติบโตเพ่ิมขึน้จากการแนะนํารถยนต์รุ่นใหม ่เศรษฐกิจท่ีดีขึน้จาก

การลงทนุของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลอืผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร นกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศยงัมีจํานวนมาก 

รวมถึงความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้  สง่ผลตอ่เน่ืองถึงไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่มีปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์เพ่ิมขึน้

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 

สาํหรับปี 2562 ปริมาณการผลติ จําหนา่ยและสง่ออกรถยนต์เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยแบง่ออกเป็น 

1. การผลิตรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการผลติรถยนต์ 2,013,710 คนั ลดลงจํานวน 153,984 คนั 

หรือร้อยละ 7.10 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

2. การจําหน่ายรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการจําหนา่ย 1,007,552 คนั ลดลงจํานวน 34,187 คนั 

หรือร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

3. การส่งออกรถยนต์ในปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 1,054,103 คัน ลดลงจํานวน 86,537 คัน 

หรือร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกบัปี 2561  

รูปกราฟแสดงปริมาณการผลติ จําหนา่ยและสง่ออกรถยนต์ (คนั) ในช่วงปี 2557 – 2562 แสดงได้ดงันี ้
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ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม รวบรวมจากลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ตารางแสดงปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์ในช่วงเดือน ม.ค.- ธ.ค.  ในปี 2561-2562แสดงได้ดงันี ้: 

ประเภทรถยนต์ ปริมาณการจาํหน่าย (คนั) 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

2562 2561 
เปลี่ยนแปลง 

(ร้อยละ) 

รถยนต์นัง่โดยสาร 398,386 399,657 (0.32%) 

รถเพ่ือการพาณิชย์ 609,166 642,082 (5.13%) 

รวม 1,007,552 1,041,739 (3.28%) 

    (ทีม่า: รวบรวมจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางบก)  

ทัง้นี ้กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เปิดเผยตวัเลขประมาณการการผลิต

รถยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก และการผลิตเพ่ือจําหน่ายใน

ประเทศ โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2563 ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งมีจํานวน 

2,013,710 คนั ลดลง 13,710 คนั คิดเป็นร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือการสง่ออกประมาณ 1,000,000 

คนั เท่ากบัร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทัง้หมด และผลิตเพ่ือจําหนา่ยในประเทศประมาณ 1,000,000 คนั เท่ากบั

ร้อยละ 50 ของยอดการผลติทัง้หมด 
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สําหรับการผลิตเพ่ือการสง่ออก จํานวน 1,000,000 คนั ลดลงจากปีท่ีแล้วท่ีผลติได้ 1,037,164 คนั เป็น

จํานวน 37,164 คนั หรือลดลงร้อยละ 3.58 เพราะยงักังวลเร่ืองสงครามการค้าท่ียงัไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ 

คา่เงินบาทแข็ง รวมถึงความขดัแย้งระหวา่งประเทศในบางภมูิภาค 

สว่นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศ จํานวน 1,000,000 คนั เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วท่ีผลิตได้ 976,546 คนั 

เป็นจํานวน 23,454 คนั หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.4 เพราะการผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเข้าสูภ่าวะปกติ 

แตย่งัมีความกงัวลเร่ืองภยัแล้ง การเมืองในประเทศ และดชันีนกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศท่ีชะลอตวั 

สว่นแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2563 คาดการณ์วา่ ปีนีน้บัเป็นปีท่ีท้าทายอีกปีหนึง่ ตลาดรถยนต์ยงัคง

เผชิญกับหลายปัจจัย จากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอน และมาตรการควบคุม

สินเช่ือรถยนต์ท่ีเข้มงวดมากขึน้ ดงันัน้จึงคาดการณ์วา่ตลาดรถยนต์รวมในประเทศ จะอยู่ท่ี 940,000 คนั ลดลง

ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น รถยนต์นัง่โดยสารจํานวน 358,500 คนั และรถเพ่ือ

การพาณิชย์จํานวน 581,500 คนั 

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย 

ในช่วงต้นปี 2560 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการสง่เสริมการลงทนุผลติรถยนต์ไฟฟา้แบบผสมท่ีใช้พลงังาน

เชือ้เพลงิและพลงังานไฟฟา้ หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟา้แบบผสมเสยีบปลัก๊ (Plug-

In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยให้

สง่เสริมการผลติทัง้รถยนต์นัง่ รถกระบะและรถโดยสาร รวมไปถึงชิน้สว่นรถยนต์ไฟฟา้ (อปุกรณ์สาํหรับรถพลงังาน

ไฟฟ้าท่ีบีโอไอให้การสนบัสนนุ:แบตเตอร่ี Traction Motor ระบบปรับอากาศด้วย ไฟฟ้าหรือชิน้สว่น ระบบบริหาร

จัดการแบตเตอร่ี (BMS) ระบบควบคุมการขบัขี่ (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตสายชาร์จ

แบตเตอร่ีพร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต Portable 

Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(EV Smart Charging System) และกิจการผลติคานหน้า/คานหลงัสาํหรับรถโดยสารไฟฟา้ 

เมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 บีโอไอเผยไฟเขียวเอกชนรายแรกของไทยลงทุนกว่า 1,000 ล้าน ตัง้สถานี

บริการอดัประจไุฟฟา้ สาํหรับรถยนต์ไฟฟา้ 3,000 หวัจ่าย กระจายในทกุภาคทัว่ประเทศ พร้อมอนมุตัิโครงการผลติ

แบตเตอร่ี สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าหนนุการเติบโต หลงัค่ายรถยนต์ชัน้นําของโลกหนัลงทนุในไทยปอ้นความต้องการ 

รถยนต์ไฟฟ้าสว่นบคุคลกวา่ 1.2 ล้านคนัภายในปี 2564 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการสง่เสริมการลงทนุ ได้อนมุตัิสง่เสริมการลงทนุ

โครงการสถานีบริการ อดัประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท พลงังานมหานคร จํากัด เงินลงทุนทัง้สิน้ 

1,092 ล้านบาท ซึ่งนบัเป็นโครงการลงทนุแห่งแรกในกิจการสถานีบริการอดัประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ 

ภาคเอกชนท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุจากบีโอไอ ทัง้นี ้โครงการดงักลา่วเป็นการลงทนุเพ่ือรองรับการขยายตวัของ

รถยนต์ไฟฟา้แบบผสมเสยีบปลัก๊หรือปลัก๊อินไฮบริด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟา้

แบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) ซึ่งปัจจุบันค่ายรถยนต์ชัน้นําของโลกได้ให้ความสนใจและ

วางแผนจะตัง้ฐานการผลติรถยนต์ไฟฟา้ในประเทศไทย โดยตามแผนของการขบัเคลือ่นด้านพลงังาน และสง่เสริม

การใช้งาน รถยนต์ไฟฟา้ของรัฐบาลคาดวา่จะมีรถยนต์ไฟฟา้สว่นบคุคลไมน้่อยกวา่ 1.2 ล้านคนั ภายในปี 2564 
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เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม 2562 บีโอไอได้เปิดเผยวา่ มีโครงการรถยนต์ไฟฟา้รวม 9 โครงการ เป็น PHEV ของ

มิตซูบิชิ 1 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ท่ีเคยอนุมตัิไปแล้ว 3 โครงการ โครงการรถยนต์ไฟฟ้า

แบบแบตเตอร่ี (BEV) ท่ีเคยอนุมัติไปแล้ว 1 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการ PHEV อีก 4 

โครงการ รวมวงเงินลงทุน 51,550 ล้านบาท โดยอนุมตัิลงทุนแบตเตอร่ีไปแล้ว 10 โครงการ วงเงินลงทุน 6,800 

ล้านบาท (ท่ีมา : www.thaipost.net/main/detail/31471 วันท่ี 16 มีนาคม 2562) ทัง้นี ้คาดว่าการผลิตและ

จําหนา่ยรถยนต์ไฟฟา้จะเกิดขึน้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า 

 

ภาวะการแข่งขัน  

การขยายตวัของยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2561 มาจากการท่ีค่ายรถยนต์เปิดตวัรถรุ่นใหมห่ลายรุ่น 

พร้อมรายการสง่เสริมการขายท่ีจูงใจ อีกทัง้มีการผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การปลอ่ยสินเช่ือเช่าซือ้ รวมถึงรถยนต์ใน

โครงการรถคนัแรกชุดสดุท้ายถึงกําหนดครบ 5 ปี ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีผลกัดนัให้ 

GDP ของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 4.2  สําหรับตลาดรถยนต์ปี 2562 ลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขายอยู่ท่ี 

1,007,552 คนั แตอ่ยา่งไรก็ตามครัง้นีย้งัถือได้วา่เป็นครัง้ท่ีสีใ่นประวตัิศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทยท่ีมียอดขายถึง

ระดบัหนึ่งล้านคนั ถึงแม้วา่ตลาดรถยนต์มีการหดตวัอยา่งเห็นได้ชดัในช่วงคร่ึงปีหลงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนบัตัง้แต่

เดือนกนัยายนท่ีผา่นมา 

สําหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2563 ค่ายรถยนต์ใหญ่แต่ละค่ายยงัคาดวา่เป็นปีท่ีท้าทายอีกปีหนึง่

สาํหรับตลาดรถยนต์ไทย เน่ืองจากตลาดรถยนต์ยงัคงเผชิญกบัหลายปัจจยั จากความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคตอ่ภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอนและมาตรการควบคุมสินเช่ือรถยนต์ท่ีมีความเข้มงวดมากขึน้ ซึ่งคาดการณ์ว่าตลาด

รถยนต์รวมในประเทศจะอยูท่ี่ 940,000 คนั ลดลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 

  

http://www.thaipost.net/main/detail/31471%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202562
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ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์  

จากข้อมลูเวปไซต์ www.headlightmag.com ซึ่งได้รวบรวมจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญ่ีปุ่ นในประเทศ

ไทย (JAMA) ทําหน้าท่ีรวบรวมตัวเลขจากทุกค่ายแลกเปลี่ยนกันเข้ามาท่ีส่วนกลาง โดยแบ่งเซกเมนต์ 

(“Segment”) ตลาดรถยนต์ออกเป็น 13 segment ได้แก่  

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  

ทัง้นี ้ประเภทรุ่นของรถยนต์ฮอนด้าท่ีมีขายอยูใ่นตลาดประเทศไทย จะมีทัง้หมด 7  Segment ได้แก่  

1. Eco Car ได้แก่ รุ่น Brio และ รุ่น Amaze 

2. B-Segment หรือ Sub compact ได้แก่ รุ่น City และ รุ่น Jazz 

3. C-Segment หรือ Compact ได้แก่ รุ่น Civic  

4. D-Segment หรือ Sedan ได้แก่ รุ่น Accord 

5. Mini MPV ได้แก่ รุ่น Mobilio 

6. B-SUV หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเลก็ ได้แก่ รุ่น HR-V และ รุ่น BR-V 

7. SUV ได้แก่ รุ่น CR-V 

 ฮอนด้ามียอดขายในปี 2562 (มกราคม-ธนัวาคม 2562) ในประเทศไทย จํานวนทัง้สิน้ 125,833 คนั  

  ในสว่นของข้อมลูผู้ จําหน่ายของฮอนด้าในประเทศไทย ข้อมลู ณ 20 มีนาคม 2563 ฮอนด้ามีจํานวน

สาขาทัง้หมด 234 สาขาทัว่ประเทศไทย (นบัรวมสาขานาคา จงัหวดัภเูก็ต และจงัหวดักระบ่ี) ซึง่กลุม่ บริษัท นบัวา่

เป็นผู้ จําหน่ายท่ีมีจํานวนสาขามากท่ีสดุของจํานวนผู้ จําหน่ายของฮอนด้าประเทศไทยทัง้หมด (ประมาณการโดย

ผู้บริหารของบริษัท)  โดยกลุ่ม บริษัท มีสาขาอยู่ทัง้หมด 10 สาขา ใน 5 จังหวดั อีกทัง้ยงัเป็นผู้ จําหน่ายรถยนต์

ฮอนด้าแตเ่พียงรายเดียวในจงัหวดัสริุนทร์ บรีุรัมย์ ภเูก็ต และกระบ่ีอีกด้วย สว่นในจงัหวดัขอนแก่นนัน้มีผู้ จําหน่าย

รายอ่ืนอีก 4 แหง่  

 ส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มบริษัทเมื่อคํานวณจากจํานวนคันท่ีขายได้ของกลุ่มบริษัท กับยอดขาย

ภายในประเทศทัง้หมดท่ีบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดัท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ สว่นแบ่งตลาด

ของกลุ่มบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.63 ร้อยละ 2.03 และร้อยละ 2.49 ของจํานวนรถยนต์ฮอนด้าท่ีขายได้ทัง้หมด

สาํหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  ตามลาํดบั 
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คดัเลอืกรุ่นรถยนต์ ปริมาณ  สรีถยนต์ของแตล่ะรุ่น 

 

สัง่ซือ้ผา่นระบบไปยงัฮอนด้า 

รับสนิค้าเข้าคลงั แยกตามสาขา 

 

ประมาณการความต้องการสนิค้าของลกูค้าทกุสาขา 

2.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

2.5.1 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

ด้านการจัดซือ้ 

กลุม่บริษัทสัง่ซือ้สินค้าโดยตรงจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นผู้ จําหนา่ย 

(Supplier) รายเดยีวในประเทศไทย โดยขัน้ตอนการสัง่ซือ้รถยนต์และอะไหลไ่ปจนถงึการจําหนา่ยให้ผู้บริโภค กลุม่

บริษัทจะต้องสง่แผนการสัง่ซือ้รถยนต์ลว่งหน้า 3 เดือน สําหรับการเลือกรุ่นและสีลว่งหน้า 1 เดือนสําหรับรถยนต์

แต่ละสาขา หลงัจากท่ีทางฮอนด้าสามารถยืนยนัปริมาณรถยนต์ท่ีจะจดัส่งแล้ว จะมีการแจ้งลว่งหน้าถึงจํานวน

รถยนต์ท่ีจะจดัสง่ให้ในแตล่ะเดือน  

 

 

 

 

 

              

 

 

สาํหรับการสัง่ซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ตกแตง่ของแท้ ต้องสัง่ซือ้จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากัด เท่านัน้ ในกรณีท่ีต้องซือ้อุปกรณ์ตกแต่งจากผู้ ขายรายอ่ืน ซึ่งเป็นของเทียบเคียง จะต้องมีการ

เปรียบเทียบราคาจากผู้ ขายอย่างน้อย 2 ราย หรือคัดเลือกจากผู้ ขายท่ีอยู่ใน Approved Vendor List ทัง้นี ้ 

พนักงานควบคุมอะไหล่จะควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock) ขัน้ตํ่าของอะไหล่บางตัวท่ีใช้ประจํา เช่น 

นํา้มนัเคร่ือง หวัเทียน จานเบรก เป็นต้น เพ่ือให้ฝ่ายจดัซือ้เป็นผู้ดําเนินการสัง่ซือ้ผ่านระบบ และจะได้รับสินค้า 7 

วนัหลงัจากการสัง่ซือ้หรือกรณีเร่งดว่น ได้รับภายใน 3 วนั      

ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 

กลุม่บริษัทมีนโยบายในการบริหารจดัการปริมาณรถยนต์อะไหลแ่ละอปุกรณ์ตกแต่งท่ีต้องมีสํารองไว้

ให้อยู่ในจํานวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจําหน่ายและส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อมีการสั่งซือ้และไม่

ก่อให้เกิดภาระทางการเงินต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะวิเคราะห์ระดบัสินค้าคงคลงัเพ่ือวางแผนการสัง่ซือ้

สินค้ารุ่นต่างๆ สําหรับรุ่นรถยนต์ท่ีมีการหมนุเวียนเร็ว และมีการประสานงานกบัฝ่ายจดัซือ้ในการสัง่ซือ้สินค้าเพ่ือ

ไม่ให้ระดบัสินค้าคงคลงัอยูต่ํ่ากวา่ระดบัสินค้าคงคลงัขัน้ตํ่า (Safety Stock) ซึ่งโดยเฉลี่ยระดบัสินค้าคงคลงัขัน้ตํ่า

ของรถยนต์จะคงไว้สําหรับการจําหน่ายประมาณ 15 วนั อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งประมาณ 7 วนั นอกจากนี ้

กลุม่บริษัทได้กําหนดให้มีการตรวจนบัรถยนต์ทัง้หมดอยา่งสมํ่าเสมอทกุเดือนในสว่นของศนูย์บริการ 
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กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกําหนดปริมาณอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และ

ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาการขาดแคลน เมื่อลกูค้านํารถเข้ารับบริการ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้กําหนดระเบียบปฏิบัติ เร่ืองการสุ่มนับสินค้าคงคลงัประเภทอะไหล่และ

อปุกรณ์ตกแต่งประจําวนัและประจําเดือน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกนัสินค้าคงคลงัสญูหาย หรือการทจุริตท่ีอาจ

เกิดขึน้ โดยบริษัทจะให้ความสําคญักบัการตรวจนบัรายการสินค้าคงคลงัประเภทเคลื่อนไหวช้า มีมลูค่าสงู เช่น 

อปุกรณ์ตกแต่ง หรือเคยสญูหายบ่อยเช่น นํา้มนัเคร่ือง แหวนรอง เป็นต้น นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัได้กําหนด

นโยบายการตัง้สํารองสินค้าล้าสมยัและเคลื่อนไหวช้า เพ่ือการบริการจดัการสินค้าคงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม 

ด้านการจัดหาตวัแทนขาย 

กลุม่บริษัทมีนโยบายการบริหารงานขายโดยมีผู้จดัการฝ่ายขายดแูลแตล่ะสาขา และมีการจ้างตวัแทน

ขายโดยมีสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนขาย (เรียกว่าเป็น “ท่ีปรึกษาการขาย”) โดยจะมีระยะเวลากําหนด 1 ปี และ

สามารถตอ่ไปได้อีกหากไมม่ีการแจ้งยกเลิก ท่ีปรึกษาการขายมีหน้าท่ีในการเสนอขายรถยนต์ฮอนด้าและอปุกรณ์

ตกแตง่ และต้องสรุปผลการขายและรายงานความคืบหน้าให้แก่กลุม่บริษัททกุวนั  

กลุม่บริษัทมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาการขาย โดยการสมัภาษณ์ของ

ผู้ จัดการฝ่ายขาย และอนุมัติโดยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เกณฑ์การคัดเลือก  อาทิ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมัน่ใจ และทศันคติ เป็นต้น  ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเน้นเร่ืองความซื่อสตัย์และความ

รับผิดชอบของตวัแทนขายเป็นสําคญั และท่ีผ่านมากลุม่บริษัทสามารถจดัหาท่ีปรึกษาการขายสําหรับแต่ละสาขา

ได้อยา่งเพียงพอ   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีท่ีปรึกษาการขายทัง้ 9 สาขา จํานวน 57 คน  โดยมีหวัหน้าทีม 

5 คน ซึง่ท่ีปรึกษาการขายจะอยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้จดัการขายแตล่ะสาขาซึง่เป็นพนกังานประจําของบริษัท 

ด้านการจัดจ้างงาน (Sub Contractor) 

ด้านศูนย์บริการของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ จะมีการจัดจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub 

Contractor) เพ่ือทํางานด้านการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ รวมถึงการซ่อมตวัถังและสี ภายใต้การควบคุมของ

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การซอ่มมายาวนาน โดยกลุม่บริษัทมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืก

บริษัทรับเหมาภายนอก อาทิ ประสบการณ์การทํางาน ฝีมือของทีมงาน ความนา่เช่ือถือ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น 

เหตุผลท่ีกลุ่มบริษัทเลือกการจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เน่ืองจากสามารถวดัผลสําเร็จ

ของงานได้ชดัเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากกวา่การจ้างพนกังานของตวัเอง เน่ืองจากการวดัผลงาน

จะพิจารณาจากผลงานและการสง่มอบงานท่ีรวดเร็ว ก่อนท่ีจะพิจารณาเลอืกสัง่จ้างงาน โดยมีสญัญาจ้างปีตอ่ปี   

กลุม่บริษัทจะมีการประเมินผลงานของบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) เป็นประจําทกุปี 

โดยจะมีแบบฟอร์มในการประเมินและข้อเสนอราคา ผา่นขัน้ตอนการเปรียบเทียบซพัพลายเออร์ (Supplier) ตัง้แต ่

2 รายขึน้ไป โดยจะผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริหาร   
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ปัจจบุนั กลุม่บริษัทจ้างบริษัทรับเหมาจากภายนอก (Sub Contractor) ในการรับเหมาสาํหรับงานซ่อม

ตวัถงัและส ีทัง้หมด 4 บริษัท สาํหรับ 6 ศนูย์บริการท่ีมีการซอ่มตวัถงัและส ี(ปัจจบุนั  4 แหง่ไมม่ีการให้บริการซอ่ม

ตวัถงัและสี) และรับเหมางานตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์สําหรับ 2 ศนูย์บริการ โดยใช้พืน้ท่ีของกลุม่บริษัทเองเป็น

พืน้ท่ีการให้บริการสาํหรับงานซอ่มตวัถงัและส ีรวมทัง้ตรวจเช็คและซอ่มรถยนต์ทัง้หมด  

2.5.2 มูลค่าการจัดหาผลิตภณัฑ์  

กลุม่บริษัทสัง่ซือ้รถยนต์ อะไหล ่และอปุกรณ์ตกแต่งโดยตรงจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จํากดั เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันัน้ จึงกลา่วได้ว่า กลุม่บริษัทมีการพึ่งพาจากฮอนด้าซึ่งเป็นซพัพลาย

เออร์ (Supplier) ในการจัดจําหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง ซึ่งมูลค่าการสัง่ซือ้เกือบทัง้หมดมาจาก

ฮอนด้า  ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทมีสญัญาตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้ากับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จํากดั ต่อเน่ืองเป็นเวลากวา่ 27 ปี  และสามารถบริหารเป้าหมายในการขาย และได้รับความไว้วางใจในการขยาย

สาขาจากฮอนด้าอยา่งเสมอมา 

2.5.3 พืน้ที่การให้บริการ  

ในแต่ละศนูย์บริการ กลุม่บริษัทจะมีพืน้ท่ีสําหรับการรับรถเข้าซอ่มและตรวจเช็คตามระยะ นอกจากนี ้

ยงัมีสถานท่ีสาํหรับการเก็บสนิค้าคงคลงัอยา่งปลอดภยั และให้มีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีทัง้ 5 จงัหวดั ดงันี ้ 

จังหวดั 
ศูนย์จัดจาํหน่าย

และบริการ 

พืน้ที่

ศูนย์บริการ 

(ตร.เมตร) 

ช่องบริการซ่อม 

(ช่อง) 

พืน้ที่คลังสินค้า 

(ตร.เมตร/จาํนวนคนั) 

ขอนแก่น สาขามะลวิลัย์ 

(สาํนกังานใหญ่) 
8,200 139 

2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 150 

คนั 
สาขาประชาสโมสร 360 6 ไมม่ี 

สริุนทร์ 

 

 

สาขาสริุนทร์ 3,260 42 250 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 20 คนั 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน 
(เฉพาะโชว์รูม) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

บรีุรัมย์ สาขาบรีุรัมย์ 1,820 33 ไมม่ี 

สาขานางรอง 
1,400 21 

2,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 132 

คนั 
ภเูก็ต สาขาภเูก็ต 312 4 ไมม่ี 

สาขานาคา 1,840 47 1,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 80 คนั 

กระบ่ี  สาขากระบ่ี 570 - ไมม่ี 

สาขาเมืองกระบ่ี 1,600 28 3,025 ตรม.  
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 80 คนั 



สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ                                                                           บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 3 หน้า 33  
 

2.5.4 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

เน่ืองจากฮอนด้าได้ประกาศนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยกําหนดให้ผู้ จําหนา่ยต้องนําระบบการจดัการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ภายในโชว์รูมและศูนย์บริการของผู้ จําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า  โดยกลุ่มบริษัท

ได้รับการรับรองมาตรฐานจดัการสิง่แวดล้อมและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน รวมเร่ืองการขายและบริการ โดยได้รับการ

รับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 สาํหรับสาขาสริุนทร์และสาขาบรีุรัมย์ (หมดอาย ุ16 กรกฎาคม 2564) 

และสาขานางรอง (หมดอายุ 2 มิถุนายน 2564) การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015  (หมดอายุ 2 

ธันวาคม 2565) สําหรับสาขาประชาสโมสร และการรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015  (หมดอายุ 23 

มีนาคม 2564) สาํหรับสาขามะลวิลัย์    

สําหรับสาขาใหม่ กลุ่มบริษัทกําลงัดําเนินการและจะจดัให้มีการตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 

ภายในระยะเวลาท่ีฮอนด้ากําหนด 

2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุม่บริษัทไมม่ีข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม และไมม่ีประวตัิกระทําความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองสิง่แวดล้อม

กบัหนว่ยงานภาครัฐ   

นอกจากนี ้ทางฮอนด้า ได้ประกาศเจตจํานงให้ผู้ จําหนา่ยรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมมากท่ีสดุในประเทศไทยโดย 

1.  ให้ผู้ จําหนา่ยมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่ชมุชนผู้ จําหนา่ยดําเนินธุรกิจ 

2. สง่เสริมการปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม  

3. ตอบสนองนโยบายของฮอนด้าให้เป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบด้านสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุในประเทศไทย 

2.7 สิทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไมม่ี - 

2.8 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ   

- ไมม่ี - 
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3 ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการลงทนุในโชว์รูมและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ตามกลยทุธ์

การขยายสาขาให้ครอบคลมุทกุภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูมและศูนย์บริการแต่ละแห่ง ทําให้กลุม่

บริษัท มีความเสี่ยงจากผลประกอบการท่ีอาจไมเ่ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ได้  เช่น รายได้จากการขายและบริการ

ไม่เป็นไปตามประมาณการท่ีกลุ่มบริษัทตัง้ไว้ ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทมีต้นทุนค่าเช่าท่ีดิน ค่าเสื่อมราคา และต้นทุน

ทางการเงินคงท่ี  หากการดําเนินงานของสาขาท่ีจะลงทนุตอ่ไปในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกลุม่บริษัทวางไว้

อาจสง่ผลกระทบให้ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท ทัง้ในสว่นของรายได้ และกําไรสทุธิของกลุม่บริษัท ลดลง 

 กลุ่มบริษัท ได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นความเสี่ยงนี ้ โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมี

การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Project Feasibility Study) เพ่ือวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

งบประมาณการลงทนุ ผลตอบแทนจากการลงทนุ รวมถึงระยะเวลาคืนทนุ ซึ่งการคดัเลือกทําเลท่ีตัง้ของแตล่ะสาขา

จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศกัยภาพและช่องวา่งทางการตลาด ทําเลท่ีตัง้ของโชว์

รูมและศนูย์บริการ รวมทัง้ขนาดและงบประมาณการลงทนุท่ีเหมาะสมในแตล่ะแหง่ 

 ทัง้นี ้ในต้นปี 2562 บริษัทย่อยได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ท่ีจังหวัดกระบ่ีและภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมี

ศกัยภาพสงู โดยกลุม่บริษัทได้ปรับรูปแบบการลงทนุและสร้างทีมขายและบริการ สําหรับการเปิดดําเนินการ กลุม่

บริษัทได้ทยอยเปิดดําเนินการในแต่ละสว่นงาน เพ่ือรับรู้รายได้และลดความเสี่ยงจากการลงทนุในการขยายสาขา 

ทัง้นี ้การลงทนุในการขยายสาขาทกุครัง้จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากทางฮอนด้ากอ่น เพ่ือนําเสนอแผนขยาย

การลงทนุให้ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิในลาํดบัถดัไป  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ฮอนด้า  

 กลุม่บริษัท พึ่งพาการประกอบธุรกิจในการเป็นผู้ จําหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยต้องซือ้สนิค้า

จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั (“ฮอนด้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลติสนิค้าให้แก่กลุม่บริษัท เพียงรายเดียว

ในประเทศไทย นอกจากนี ้ฮอนด้ายงัเป็นผู้ กําหนดนโยบายและอนมุตัิการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท  โดยฮอนด้า

จะเป็นผู้ พิจารณาการจัดสรรสินค้าซึ่งขึน้อยู่กับเง่ือนไขทางการตลาดและจํานวนสินค้าท่ีมีอยู่ของฮอนด้า อีกทัง้

ฮอนด้าจะเป็นผู้ พิจารณาเก่ียวกบัการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการขาย การให้บริการลกูค้ารวมไปถึงการจดัสรร

อะไหลใ่ห้แก่ผู้ จําหน่ายซึ่งขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของฮอนด้าในการจดัสรรให้ผู้ จําหน่ายแต่ละราย และฮอนด้าจะเป็นผู้

พิจารณาอนมุตัิการขยายสาขาในอนาคตของกลุม่บริษัท รวมถึงอนมุตัิการเปิดสาขาสําหรับผู้ จําหน่ายทกุราย โดย

ฮอนด้าจะพิจารณาจากผู้สมคัรท่ีมีศกัยภาพและคณุสมบตัิครบถ้วน ทัง้นีก้ารคดัเลอืกผู้ จําหนา่ยไมไ่ด้มีข้อจํากดัเร่ือง

การเกิดคู่แข่งภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน กล่าวคือในแต่ละพืน้ท่ีสามารถมีผู้ จําหน่ายได้มากกว่า 1 ราย ขึน้อยู่กบัขนาด



สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ                                                                           บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 3 หน้า 35  
 

ตลาดและปัจจยัตา่งๆ ในช่วงขณะนัน้ ซึ่งทัง้หมดถือเป็นความเสี่ยงท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ความต่อเน่ืองในการดําเนิน

ธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั  

 ท่ีผา่นมา ทางฮอนด้าจะมีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของผู้ จําหนา่ย รวมทัง้การประเมินผลงานของ 

ผู้ จําหนา่ย เพ่ือวดัมาตรฐานการขายและการให้บริการของแตล่ะผู้ จําหนา่ย ทัง้ในด้านความพงึพอใจในการให้บริการ

และการทําตามแผนหรือเป้าหมายการตลาดท่ีได้วางไว้ร่วมกัน นอกจากนี ้กลุม่บริษัทยงัมีการตัง้มาตรฐานในการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทเอง ซึง่ทําให้กลุม่บริษัท ได้รับคะแนนการประเมินจากฮอนด้าในระดบัท่ีดีและได้รับรางวลั

จากผลการประเมินดงักลา่วมาอยา่งตอ่เน่ือง 

 ทัง้นี ้กลุม่บริษัท ได้รับความเห็นชอบจากฮอนด้าในการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอีกจํานวน 8 แห่ง โดย

การขยายสาขาตามท่ีได้รับเห็นชอบข้างต้น ทางกลุม่บริษัท ต้องเสนอตอ่ฮอนด้าตามขัน้ตอนตอ่ไป     

 นอกจากนี ้เน่ืองจากรถยนต์ฮอนด้าเป็นสินค้าหลกัของกลุม่บริษัท ดงันัน้ หากเกิดปัญหาจากสินค้าท่ีฮอนด้า

อาจจะต้องเรียกคืน จะสง่กระทบต่อรายได้และช่ือเสียงของกลุม่บริษัท แต่จากประสบการณ์ของการเป็นผู้ จําหนา่ย

และศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ามากกว่า 27 ปี ยงัไม่เคยมีเหตุการณ์ดงักล่าวอนัเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ได้รับ

ผลกระทบ 

  นอกจากนี ้หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้ทางฮอนด้าต้องตดัสินใจยกเลิกการผลติและจําหน่ายสินค้าในประเทศ

ไทยจะสง่ผลกระทบต่อความตอ่เน่ืองในการดําเนินธุรกิจในอนาคตอย่างมีนยัสําคญั แต่ทัง้นีท้างฮอนด้าได้ก่อตัง้ใน

ประเทศไทยตัง้แตปี่ 2526 และมีการเติบโตของยอดจําหนา่ยมาโดยตลอด โดยทางประเทศญ่ีปุ่ นได้พิจารณาแล้วว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพทัง้ด้านกําลงัการผลิตและกําลงัซือ้ของผู้บริโภค จึงได้ตดัสินใจสร้างฐานการ

ผลติรถยนต์และชิน้สว่นในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเติบโตของผู้บริโภครถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทัง้ท่ีจําหนา่ยในประเทศ

ไทย และส่งออกไปยังประเทศอ่ืนๆ จึงไม่ได้มีเหตุผลอย่างมีสาระสําคัญท่ีจะทําให้ฮอนด้ายกเลิกการผลิตและ

จําหนา่ยสนิค้าในประเทศไทยในระยะเวลาอนัใกล้นี ้

3.1.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสญัญาแต่งตัง้ผู้จาํหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าหรือถกูยกเลกิ

จากการผิดเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาแต่งตัง้ผู้จาํหน่าย 

 บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นคู่สญัญากบับริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จํากดั โดยสญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหนา่ยและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เป็นสญัญาปีตอ่ปี (สญัญาฉบบัปัจจบุนัหมดอาย ุ

31 ธันวาคม 2562) สญัญาท่ีมีอายุสญัญาจํากัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีท่ีไม่ได้รับการต่อ

สญัญาหรือการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและข้อตกลงของสญัญา อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทไมส่ามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไป

ได้ ตวัอยา่งของเง่ือนไขการเลกิสญัญา เช่น  

- คูส่ญัญาอาจทําความตกลงร่วมกนัในเวลาใดๆ เพ่ือให้สญัญาสิน้สดุลง 
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- ผู้ จําหน่ายและฮอนด้ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือ โดยอาจ

กําหนดวนัท่ีมีผลให้เลกิสญัญา หากมิได้กําหนดไว้ ให้มีผลเมื่ออีกฝ่ายหนึง่ได้รับคําบอกกลา่วแล้ว หรือเมื่อ

ผู้ จําหนา่ยได้ชําระเงินใดๆ ท่ีค้างชําระอยูก่บัฮอนด้าจนครบถ้วนแล้ว (หากมี) 

- ผู้ จําหนา่ยไมส่ามารถคงไว้ซึง่ใบอนญุาตเพ่ือการประกอบกิจการตามท่ีระบใุนสญัญา หรือใบอนญุาตไม่ได้

รับการตอ่อาย ุถกูระงบั หรือถกูเพิกถอน ไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ 

- ผู้ จําหนา่ยละทิง้/ไมส่ามารถเปิดทําการสถานประกอบการเป็นเวลาติดตอ่กนัเกินกวา่จํานวนวนัท่ีกําหนด 

- ผู้ จําหน่ายย้ายสถานประกอบการหรือเปลี่ยนแปลงลกัษณะของการประกอบกิจการ โดยมิได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฮอนด้า 

- ผู้ จําหนา่ยไมชํ่าระเงินจํานวนใดๆ ท่ีค้างชําระให้แก่ฮอนด้า ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นบัแตไ่ด้รับการร้อง

ขอเป็นหนงัสอืจากฮอนด้า 

- ผู้ จําหน่ายยื่นหรือมีสว่นในการยื่นต่อฮอนด้าซึ่งข้อความหรือเอกสารใดๆ เพ่ือให้มีการชําระเงินอนัเป็นเท็จ

หรือเป็นการฉ้อฉล 

 ซึ่งเง่ือนไขดงักล่าวข้างต้น ทางกลุ่มบริษัท สามารถปฏิบตัิตามได้มาโดยตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 

โดยไมทํ่าให้เกิดการผิดเง่ือนไขในสญัญาได้ 

 นอกจากนี ้ท่ีผ่านมา กลุม่บริษัท ได้ดําเนินธุรกิจภายใต้สญัญากบัฮอนด้าเป็นเวลานาน และมีผู้บริหารของ

กลุม่บริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเป็นผู้ จําหนา่ยรถยนต์และศนูย์บริการมายาวนาน ทําให้กลุม่บริษัท มี

ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการธุรกิจ และมีความรู้ในเร่ืองของการดําเนินงาน ตัง้แต่การวางนโยบายการทํา

ธุรกิจ การอบรมพนกังาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเง่ือนไขตามสญัญาของฮอนด้าอย่างดีท่ีสดุมาโดย

ตลอด และได้รับรางวัลจากการประเมินผลการดําเนินงานในฐานะผู้ จําหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าท่ีมีผลการ

ดําเนินงานท่ีดี มีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัเป้าหมายและแนวทางของฮอนด้า ทัง้ด้านผลการดําเนินงานและความ

พงึพอใจของลกูค้า     

 เน่ืองจากฮอนด้าเป็นยี่ห้อชัน้นําระดบัโลก และเป็นผู้ นําอนัดบัต้นๆ ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ท่ีให้

ความสําคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างมาก ทําให้มีมาตรฐานท่ีสูงในการคัดเลือกผู้ จําหน่าย ดังนัน้ การจะเป็นผู้

จําหนา่ยรถยนต์ฮอนด้าจะต้องได้รับการคดัเลอืกอยา่งด ี

 ถึงแม้วา่อายสุญัญาจะเป็นลกัษณะปีตอ่ปี เน่ืองจากเป็นนโยบายของฮอนด้าท่ีปฏิบตัิกบัผู้ จําหนา่ยทกุรายทัง้

ประเทศ กลุม่บริษัท เช่ือมัน่ว่ายงัคงจะได้รับการต่อสญัญาตอ่ไปในอนาคต เน่ืองจากไม่ได้ปฏิบตัิขดัต่อสญัญาท่ีจะ

เป็นเหตใุห้ถกูยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ จําหนา่ยและบริการดงักลา่ว 

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.2.1 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 กลุม่บริษัท ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัในการดําเนินธุรกิจ โดยกลุม่

บริษัท มีภาระหนีส้ินท่ีเป็นระยะสัน้และระยะยาวทัง้หมดจํานวน 712.50 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
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สถาบนัการเงิน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน (P/N) มีอายสุญัญา 3 เดือน จํานวน 670 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 30 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว

คงเหลือจํานวน 12.50 ล้านบาท ซึ่งจะครบกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

2562 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.88 เท่าและอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 1.40 เท่า 

(กรณีคิดจากหนีส้ินรวม) หรือ เท่ากบั 1.09 เท่า (กรณีคิดจากหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้) โดยในปี 2560 – 2562 กลุม่

บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน 32.80 ล้านบาท 28.39 ล้านบาท และ 27.82 ล้านบาท ตามลาํดบั   

 หากการประกอบธุรกิจโดยรายได้จากการขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การพึ่งพาแหลง่

เงินทุนจากสถาบนัการเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมัน่คงของฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระ

ดอกเบีย้และเงินต้นจากการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การผิดเง่ือนไขบางประการซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การ

ดําเนินธุรกิจ ของกลุม่บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  

 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประมาณร้อยละ 94 จากเงินกู้ยืมทัง้หมดเพ่ือใช้ในการซือ้

สนิค้าและการลงทนุในสาขาใหม ่ซึง่หากกลุม่บริษัทไมไ่ด้รับการต่อวงเงินหรือธนาคารเรียกคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ อาจ

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม บริษัทมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัทางการเงินท่ีมีอยูท่ัง้ 3 แห่งมาตลอด และไม่เคยผิดนดัชําระดอกเบีย้ ดงันัน้ กลุม่บริษัท

จึงเช่ือมัน่ว่าจะได้รับการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินต่อไป นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนจาก

สถาบนัทางการเงินอ่ืนได้ หรือสามารถขอวงเงินกู้ยืมระยะยาว เน่ืองจากยงัมีท่ีดินท่ียงัไมต่ิดภาระคํา้ประกนัเหลอือยู ่

3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทย่อยผิดเงื่อนไขการรักษาอตัราส่วนทางการเงนิในสัญญากู้ยมืเงนิ 

 เน่ืองจากบริษัทยอ่ยมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่   ตัง้แตปี่ 2558  โดยมีเง่ือนไขวา่บริษัทยอ่ยต้อง

ไม่ก่อข้อผกูพนั หนี ้หรือภาระใดๆ จนทําให้อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไว้เกิน 3.5 เท่า

ในปี 2560 – 2561 และไม่เกิน 2.50 เท่า สําหรับปี 2562 และต้องดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้

(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ไมน้่อยกวา่ 1.1 เทา่  (โดยคํานวณจากกําไรก่อนหกัดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงิน

ได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ต่อสว่นของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดในงวดบญัชีรวมดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด) 

โดยเง่ือนไขการติดตามอัตราส่วนทางการเงินทางธนาคารจะอ้างอิงกับงบการเงินรายปีของบริษัทย่อย  ณ 31 

ธนัวาคม  2561 บริษัทยอ่ยมีอตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) และสดัสว่น DSCR เทา่กบั 2.1 เทา่ และ 1.5 เทา่ 

ตามลาํดบั  

 อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E) และสดัส่วน DSCR 

เท่ากับ 1.4 เท่า และ 2.2 เท่า ตามลําดบั  ซึ่งบริษัทย่อยสามารถรักษาอตัราส่วนตามเง่ือนไขของทางธนาคารได้

เน่ืองจากมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทย่อยไมส่ามารถรักษาอตัราสว่นทางการเงิน 

ให้อยูใ่นข้อกําหนดนีไ้ด้  บริษัทยอ่ยเช่ือมัน่วา่ทางสถาบนัการเงินจะให้การผอ่นผนัในเร่ืองดงักลา่วอีกดงัเช่นท่ีผา่นมา 

เน่ืองจากบริษัทยอ่ยมิได้ผิดนดัชําระดอกเบีย้และเงินต้น และยงัคงมีหลกัประกนักบัทางสถาบนัการเงิน   
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3.3 ความเสี่ยงอื่นๆ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร  

 ปัจจบุนัครอบครัวรังคกลูนวุฒัน์เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 74 ของทนุชําระแล้ว นายภานมุาศ 

รังคกูลนวุฒัน์ และนางหทยัรัตน์ รังคกูลนวุฒัน์ ยงัคงสามารถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะ

เป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ี

กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทนุ การลด

ทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทัง้หมด เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน

เสยีงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้  

 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้กรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จํานวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจํานวน 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน เข้าร่วมในการ

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการทํางานของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึง

การพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้นว่าการ

บริหารงานภายในบริษัทจะเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

 นอกจากนี ้กลุม่บริษัท ได้มีการพึง่พิงนายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริหารกิจการมาโดยตลอด หากกลุม่บริษัท สญูเสยีผู้บริหารหลกัไปอาจสง่ผลให้เกิดความ

เสียหายกับบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม  นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์และครอบครัวมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท จึงคาดวา่บริษัทจะยงัสามารถรักษาผู้บริหารดงักลา่วให้อยูก่บับริษัทได้ตอ่ไปในอนาคต  

3.3.2  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยประกอบธุรกิจจําหนา่ยและการให้บริการในอตุสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจ

อ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ  ในสดัส่วนร้อยละ 99.74 การท่ีบริษัทไม่ได้มีการดําเนินธุรกิจอ่ืนใดด้วยตนเอง ส่งผลให้ผล

ประกอบการของบริษัทจะขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยทัง้หมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดงันัน้

หากบริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานท่ีดีจะสง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีตามไปด้วย แตใ่นทางตรงกนัข้าม หาก

บริษัทยอ่ยมผีลการดําเนินงานท่ีไมด่ีจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่บริษัทเช่นกนั     

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการลงทนุในบริษัทย่อยดงักลา่ว บริษัทจะทําการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้และพิจารณาถึงศกัยภาพของโครงการในอนาคต รวมทัง้ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุในสาขา

ใหม่ๆ และนําเสนอแผนการลงทุนของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้คําแนะนําการลด

ความเสี่ยงของการลงทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ และในการกํากบัดแูลบริษัทย่อย บริษัทจะสง่กรรมการหรือผู้บริหารท่ีมี

คุณสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย

นัน้ๆ เพ่ือกําหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคมุการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว   



สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ                                                                           บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 3 หน้า 39  
 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สนิทรัพย์ถาวร ท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมลูคา่สทุธิหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม

และคา่ตดัจําหนา่ยสะสมเทา่กบั 695.82 ล้านบาท รายละเอียดสนิทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงันี ้

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ  

หลังหักค่าเสื่อม

ราคาสะสม  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน ตารางทรัพย์สนิหลกั 283.21 ตารางทรัพย์สนิหลกั 

2 อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร ตารางทรัพย์สนิหลกั 334.27 ตารางทรัพย์สนิหลกั 

3 เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้สาํนกังาน เป็นเจ้าของ 17.31 ไมม่ีภาระผกูพนั 

4 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 26.55 ไมม่ีภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 32.81 ไมม่ีภาระผกูพนั 

6 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ เป็นเจ้าของ 1.67 ไมม่ีภาระผกูพนั 

  รวมทัง้สิน้ 695.82   
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ตารางแสดงทรัพย์สนิหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ก. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 

สาขา เลขที่โฉนด สถานที่ตัง้ 

มูลค่า (ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ิ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ที่ใช้งาน 

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

โชว์รูม 
(ตารางเมตร/

จาํนวนคัน) 

ศูนย์บริการ* 
(ตารางเมตร / 

บริการ) 

คลังสินค้า 
(ตารางเมตร /  

จาํนวนคัน) 

- 
264384,  268366 และ 
268367  
เนือ้ที่ประมาณ 25 ไร่ 

มะลิวลัย์ (สาํนกังานใหญ่) 
เลขที่ 1111 หมูท่ี่ 1 ต.บ้านทุม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

94.84 169.34 บริษัท / คํา้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

2,400 ตรม. 
โชว์รถได้ 30 คนั 

8,200 ตรม. 
ชอ่งบริการ 139 ช่อง 

ห้องสี 6 ห้อง 

2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 150 คนั 

1 10049   
เนือ้ที่ประมาณ 1 ไร่ 

ประชาสโมสร  

เลขที่ 345 หมูท่ี่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 
20.00 15.79 บริษัท / คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร 
370 ตรม. 

โชว์รถได้ 5 คนั 

360 ตรม. 
ชอ่งบริการ 6 ชอ่ง 

ห้องสี –ไมมี่- 
- 

2 

10117 
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

สริุนทร์  

เลขที่ 274 หมูท่ี่ 9 ต.แสลงพนัธ์ อ.เมือง จ.สริุนทร์ 
97.17 64.69 บริษัท / คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร 
525 ตรม. 

โชว์รถได้ 6 คนั 

3,260 ตรม. 
ชอ่งบริการ 42 ชอ่ง 

ห้องสี 3 ห้อง 

250 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 20 คนั 

2915   
เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ 

เลขที่ -  ต.แสลงพนัธ์ อ.เมือง จ.สริุนทร์ 5.27 3.75 บริษัท / คํา้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

- - 
5,300 ตรม. 

เก็บรถเต็มพืน้ที่  
 250 คนั 

3 3232 
เนือ้ที่ประมาณ 112 ตรว. 

วีรวฒัน์โยธิน  

เลขที่ 783 หมูท่ี่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สริุนทร์ 
10.58 7.06 บริษัท / คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร 
240 ตรม. 

โชว์รถได้ 4 คนั 
- - 

4 
1206, 1207, 53696 และ 
53697 
เนือ้ที่ประมาณ  3 ไร่ 

บรีุรัมย์  

เลขที่ 65 หมูท่ี่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 
48.19 40.25 บริษัท / คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร 
650 ตรม. 

โชว์รถได้ 6 คนั 

1,820 ตรม. 
ชอ่งบริการ 33 ชอ่ง 

ห้องสี 2 ห้อง 
- 

5 37806 และ 61542 
เนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่ 

นางรอง  

เลขที่ 123 หมูท่ี่ 6 ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 
5.38 38.06 บริษัท / คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร 
625 ตรม. 

โชว์รถได้ 6 คนั 

1,400 ตรม. 
ชอ่งบริการ 21 ชอ่ง 

ห้องสี 2 ห้อง 

2,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 132 คนั 
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สาขา เลขที่โฉนด สถานที่ตัง้ 

มูลค่า (ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ิ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ที่ใช้งาน 

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

โชว์รูม 
(ตารางเมตร/

จาํนวนคัน) 

ศูนย์บริการ* 
(ตารางเมตร / 

บริการ) 

คลังสินค้า 
(ตารางเมตร /  

จาํนวนคัน) 

6 
18459, 18460, 18461, 
18464 และ 54098 
เนือ้ที่ประมาณ 199 ตร.วา 

ภเูก็ต  

เลขที่ 3/17 หมูท่ี่ 3 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภเูก็ต 
        - 2.41 สญัญาเชา่ 

316 ตรม. 
โชว์รถได้ 5 คนั 

312 ตรม. 
ชอ่งบริการ 4  ชอ่ง 

ห้องสี –ไมมี่- 
- 

7 2355 
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

นาคา  

เลขที่ 36/3 หมูท่ี่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต 
0.64 58.53 สญัญาเชา่ 

920 ตรม. 
โชว์รถได้ 12 คนั 

1,840 ตรม. 
ชอ่งบริการ 47  ช่อง 

ห้องสี 4 ห้อง 

1,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 80 คนั 

8 
1195,20509,20511 และ 
20512  
เนือ้ที่ 3 งาน 78 ตารางวา 

กระบี ่

เลขที่ 489/8 และ 489/10 ถ.อตุรกิจ ต.กระบี่ใหญ่      

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่  

        - 2.16 สญัญาเชา่ 
240 ตรม. 

โชว์รถได้ 4 คนั 
570 ตรม. 

ชอ่งบริการ 4  ชอ่ง 
- 

9 6449  
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

เมืองกระบี่ 

เลขที่ 328 หมูท่ี่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่น้อย        

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

1.27 41.93 สญัญาเชา่ 
1,000 ตรม. 

โชว์รถได้ 12 คนั 

1,600 ตรม. 
ชอ่งบริการ 28  ช่อง 

ห้องสี 3 ห้อง 

3,025 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 80 คนั 

  รวม 283.34 443.97     

  (หกั คา่เสื่อมราคาสะสม) (0.06) (100.46)     

  รวมหลังหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 283.28 343.51     

หมายเหต ุ: *พืน้ที่ใช้งานของศนูย์บริการได้รวมห้องเก็บอะไหลไ่ว้ด้วยแล้ว  
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ข. สัญญาเช่า 

บริษัทยอ่ยได้ตกลงเช่าท่ีดินจากบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ช่บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนั เพ่ือทําเป็นสาํนกังานขายและศนูย์บริการในจงัหวดัภเูก็ตทัง้ 2 แหง่ และจงัหวดักระบ่ี 2 แหง่ 

สาขา พืน้ท่ีเช่า รายละเอียดของสัญญา 

สาขาภเูก็ต  

จงัหวดัภเูก็ต 

เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ต.รัษฏา  

อ.เมือง จ.ภเูก็ต  

โฉนดเลขท่ี 18459, 18460, 18461, 18464 และ 

54098  

 

ผู้ เช่า  : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั 

ผู้ ให้เช่า  : นายอภิชาต ิกิจประสาน 

ระยะเวลา  : 2 ปี 9 เดือน (ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 มกราคม 2564) และมีคํามัน่จะให้เช่าต่ออีก 2 ครัง้ๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 

(ถงึ 31 มกราคม 2570)  

เนือ้ท่ี  : 199 ตารางวา 

การตอ่อาย ุ 

หมายเหต ุ  

: 

: 

ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา 

บริษัท ACG ได้เช่าท่ีดินกับเจ้าของท่ีดินก่อนสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและให้บจ. ฮอนด้ามะลิวลัย์ 

เช่าช่วงตอ่ และเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ทางบจ. ฮอนด้ามะลิวลัย์ ได้ทําสญัญาตรงกบัเจ้าของท่ีดินสําหรับการเช่า

ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2561 

สาขานาคา  

จงัหวดัภเูก็ต 

เลขท่ี 36/3 หมู่ท่ี 4 ต.วชิิต  

อ.เมือง จ.ภเูก็ต 

โฉนดเลขท่ี 2355 

 

ผู้ เช่า   : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั 

ผู้ ให้เช่า  : นางอษุารัศ อบรมสขุ และนายพลูผล วษิณศุาสตรา 

ระยะเวลา 

  

: 21 ปี (ตัง้แต่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 – 27 กุมภาพนัธ์ 2582) และมีคํามัน่จะให้เช่าต่ออีก 3 ครัง้ๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 

(ถงึ 31 มกราคม 2591) 

เนือ้ท่ี  : 6 ไร่ 3 งานเศษ 
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สาขา พืน้ท่ีเช่า รายละเอียดของสัญญา 

การตอ่อาย ุ : ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา 

สาขากระบ่ี  

จงัหวดักระบ่ี  

เลขท่ี 489/8 และ 489/10 ถ.อุตรกิจ ต.กระบ่ี

ใหญ่ อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  

โฉนดเลขท่ี 1195,20509,20510,20511 และ 

20512 พร้อมอาคาร 

ผู้ เช่า  : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั 

ผู้ ให้เช่า  : นายเจริญ นํา้ผดุ 

ระยะเวลา  : 2 ปี (ตัง้แต ่20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)  และมีคํามัน่จะให้เช่าตอ่อีก 1 ครัง้ อีก 2 ปี 

เนือ้ท่ี  : 3 งาน 78 ตารางวา 

การตอ่อาย ุ : ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา 

สาขาเมืองกระบ่ี   

จงัหวดักระบ่ี 

โฉนดเลขท่ี 6449 เลขท่ีดิน 502 หน้าสํารวจ 597 

ต.กระบ่ีน้อย อ.เมือง จ.กระบ่ี   

ผู้ เช่า  : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จํากดั 

ผู้ ให้เช่า : นายอนนัต์ บรรพบตุร 

ระยะเวลา 

  

: 30 ปี (ตัง้แต่ 28 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2591) และผู้ ให้เช่าให้คํามัน่ว่าจะให้ผู้ เช่าต่อระยะเวลาการเช่า

ออกไปอีก 2 ครัง้ๆ ละ 3 ปี  

เนือ้ท่ี  : ประมาณ 7 ไร่  

การตอ่อาย ุ : ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา 
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4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเทา่กบั 8.35  ล้านบาท โดยรายการ

ดงักลา่วได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบญัชี 

4.3 รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทยอ่ยมีรายละเอียดสนิทรัพย์เพ่ือการลงทนุแสดงได้ดงันี ้

ลาํดับ

ที่ 

เลขที่ 

โฉนด 

รายเนือ้ที่ (ไร่-งาน-ตรว.) 
สถานที่ตัง้ 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

กรรมสิทธ์ิ / 

ภาระผูกพัน รายละเอียด รวม 

1 2938 17-3-79.5 17-3-79.5 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สริุนทร์ 11.43 
คํา้ประกนั 

สินเช่ือธนาคาร 

2 76742 9-1-45.8 9-1-45.8 ต.บ้านทุม่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 12.46 บริษัท 

3 50872 15-0-93.0 15-0-93 ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์ 12.21 
คํา้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร  

4 37978 4-1-94.0 
9-3-98 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรีุรัมย์  5.49 บริษัท 

5 37979 5-2-04.0 

6 3868 5-1-92.00 

35-1-00 ต.บ้านดา่น อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 28.01 บริษัท 

7 3869 3-1-94.0 

8 64783 1-3-71.0 

9 64784 7-1-41.0 

10 64785 8-3-53.0 

11 64786 9-1-49.0 

                                                                                        รวม 69.60  

ท่ีดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ มูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 152.46 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

โดยพิจารณาราคาตามเกณฑ์ของสนิทรัพย์ท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่สนิทรัพย์ของ

กลุม่บริษัท และไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อบริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Autocorp Holding Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษัท 0107561000404 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจจําหนา่ยและ

การให้บริการในอตุสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ปัจจบุนั ACG ถือหุ้น

ในบริษัทยอ่ย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั (“บริษัทยอ่ย”) ซึง่เป็นผู้ จําหนา่ยและ

ศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (Honda) รวมทัง้สิน้ 10 แหง่ 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ 

และสาขาขอนแก่น สาํนักงาน

ใหญ่บริษัทย่อย 

เลขท่ี 1111 หมู ่1 ถนนมะลวิลัย์ ตําบลบ้านทุม่ อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ : 0-4330-6444 

โทรสาร  : 0-4330-6448 

สาขาประชาสโมสร 

  

 

เลขท่ี 345 หมู ่6 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ : 0-4346-6555 

โทรสาร  : 0-4346-6525 

สาขาสุรินทร์ 

 

เลขท่ี 274 หมู ่9 ถนนปัทมานนท์ ตําบลแสลงพนัธ์ อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ 32000 

โทรศพัท์ : 0-4451-4075-8 

โทรสาร  : 0-4451-2644 

สาขาวีรวัฒน์โยธิน 

 

 

เลขท่ี 783 หมู ่20 ถนนสริุนทร์-ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัสริุนทร์ 32000  

โทรศพัท์ : 0-4451-4666 

โทรสาร  : ไมม่ี 

สาขาบุรีรัมย์ 

  

 

เลขท่ี 65 หมู ่9 ถนนบรีุรัมย์-นางรอง ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 

โทรศพัท์ : 0-4460-2333 

โทรสาร  : 0-4462-0925 

สาขานางรอง 

  

 

เลขท่ี 123 หมู ่6 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ตําบลถนนหกั อําเภอนางรอง จงัหวดับรีุรัมย์ 31110 

โทรศพัท์ : 0-4466-6044 

โทรสาร  : 0-4466-6046 

สาขาภเูก็ต 

  

 

เลขท่ี 3/17 หมู ่3 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 0-7660-6888 

โทรสาร  : 0-7660-4118 

สาขานาคา เลขท่ี 36/3 หมู ่4 ถนนเจ้าฟา้ตะวนัตก ตําบลวชิิต อําเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 

โทรศพัท์ : 0-7660-5999 

โทรสาร  : 0-7660-5980 
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สาขากระบี่ เลขท่ี 489/8,489/10 ถนนอตุรกิจ ตําบลกระบ่ีใหญ่ อําเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี 81000 

โทรศพัท์ : 0-7585-5888   

โทรสาร (Fax) 0-7585-5889 

สาขาเมืองกระบี่ 328 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม ตาํบลกระบ่ีน้อย อําเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี 81000

โทรศพัท์ : 0-7585-5888   

โทรสาร (Fax) 0-7585-5889 

เว็บไซต์ www.autocorpgroup.com 

ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 300 ล้านบาท / 600 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาคารบี ชัน้ 1   

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 ถนนสลีม  

แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2635-1700 

โทรสาร : 0-2635-1662 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 48 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 0-2116-6033  และ  083-299-5959 

http://www.autocorpgroup.com/
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 26 ถนนพระราม 1 

 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ : 0-2646-1888 

โทรสาร : 0-2646-1919 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

    7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 300,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 600,000,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

บริษัทมีทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 300,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 600,000,000 

หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 

หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั 

-ไมม่ีการออกหุ้นประเภทอ่ืน- 

    7.2  ผู้ถอืหุ้น 

7.2.1 กลุ่มผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2562 

ลาํดับที่ ผู้ถอืหุ้น จาํนวน(หุ้น) ร้อยละ 

1. นาย ภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 270,839,000 45.14 

2. นาง หทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ 146,960,000 24.49 

3. นาง วิลาวณัย์ รังคกลูนวุฒัน์ 22,200,000 3.70 

4. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 14,084,000 2.35 

5. น.ส. สกุลุยา เอือ้วฒันะสกลุ 8,521,100 1.42 

6. นาย เอกรินทร์ ลิม้ถวิล 7,029,000 1.17 

7. นาย สมพล ฤกษ์วิบลูย์ศรี 5,740,000 0.96 

8. นาย นิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท์ 5,505,000 0.92 

9. นาย อเุทน ลิม้ถวิล 3,657,200 0.61 

10. นาย บญุชยั พนาสกลุการ 3,100,000 0.51 

 รวม 487,635,300 81.27 

 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน 112,364,700 18.73 

 จาํนวนผู้ถอืหุ้นรวมทัง้สิน้ 600,000,000 100.00 

 

ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562 คือ 300,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
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การกระจายการถอืหุ้นของบริษัทฯ 

การกระจายการถือหุ้นของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ

ของบริษัทฯ วนัท่ี 25 ตลุาคม 2562 

ผู้ถอืหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ

 

จาํนวนราย 

 

จาํนวนหุ้น 

 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น

ทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย 1,162 599,295,000 99.88 

ผู้ ถือหุ้นสญัชาติตา่งด้าว 2 705,000 0.12 

รวมทัง้สิน้ 1,164 600,000,000 100.00 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 550,000,000 บาท แบง่

ออกเป็น 5,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย แสดงได้ดงัตารางข้างลา่งนี ้: 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 5,486,000 99.74 

2. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 10,492 0.19 

3. นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ 502 0.01 

4. นายอธัยา รังคกลูนวุฒัน์ 1,500 0.03 

5. นางวิลาวณัย์ รังคกลูนวุฒัน์ 1,500 0.03 

6. เด็กหญิงนิตา รังคกลูนวุฒัน์ 3 - 

7. เด็กชายรุจ รังคกลูนวุฒัน์ 3 - 

รวม 5,500,000 100.00 

 

    7.3  การออกหลกัทรัพย์อื่น 

 - ไมม่ี -  

    7.4  นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40.00  ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสํารองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะ

ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้นี ้มติของ

คณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่การ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้
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รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินกําไรสะสม

ท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอ่ืน (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลกั คือ เงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานและ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นหลกั 

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทฯได้กําหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 และเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนมุตัิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจาก

กําไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทยอ่ยหลงัหกัภาษี ทนุสํารองเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด และภาระผกูพนัตาม

เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้แล้ว อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บั

แผนการลงทนุ สภาพคลอ่ง ความจําเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ของบริษัทย่อยมีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวตอ่ไป  

อยา่งไรก็ตาม การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย

ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ก่อน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีบริษัทยอ่ยจ่ายเงินปันผลเป็น

จํานวนรวมทัง้ปีไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณรวมประจําปีของแตล่ะบริษัท 

 

การจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานสรุปได้ดังนี ้

เงนิปันผลสาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 

อัตราเงนิปันผล 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล

ต่อกาํไรสุทธิตามงบ

การเงนิเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ 

วันที่จ่ายเงนิปันผล 

2560 7.5 0.61 มีนาคม 2561 

2562 0.04* 17.57 พฤษภาคม 2563 

หมายเหตุ 

* ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติอนมุตัใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรา 0.04 บาท ตอ่หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงิน

รวมทัง้สิน้ 24 ล้านบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของกลุม่ ACG ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 3 ชดุ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทมี

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัทโดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทกุทา่นมีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหม ่(และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ครบถ้วนทกุประการ 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททัง้หมดจํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

5. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหาร 

6. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการบริหาร 

7. นางสกุใส โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการบริหาร  

9. นางสาวธญัญา  ธิมาชยั กรรมการบริหาร  

10. นายภธิูป  วาทิน กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ปฎิบตัิหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานเลขานุการ

บริษัทรุ่นท่ี 2 ปี 2560 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และชมรมเลขานกุารบริษัทไทย  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท  คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ หรือ นางหทยัรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ ลง

ลายมือช่ือร่วมกับ นางสาวนุชนาถ  สกุลสนัเทียะ หรือ นางสกุใส โภคทรัพย์หรือ นายภูธิป วาทิน หรือ นางสาว

ธญัญา  ธิมาชยั รวมเป็นสองคน 
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 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560  มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 

3 ทา่น ประกอบด้วย : 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง เ ป็นผู้ มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้า ท่ีสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงิน 

2. หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม กรรมการตรวจสอบ  

 โดยมีนางสาววิชตุา วิจิตรวรางกลุ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายช่ือดงันี ้

 

ท่ี ช่ือ ตําแหนง่ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น

กรรมการบริษัทฯ ครัง้แรก 

1.  นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

2.  นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ รองประธานกรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

3.  นางสกุใส โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

4.  นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

5.  นางสาวธญัญา  ธิมาชยั กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

6.  นายภธิูป  วาทิน กรรมการบริหาร 8 พฤศจิกายน 2560 

หมายเหต ุ: ปัจจบุนั บริษัทมีคณะทํางานบริหารความเสีย่งซึง่เป็นชดุเดยีวกนักบัคณะกรรมการบริหาร 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน จํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย :  

1. หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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8.5 ผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 8 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้:  

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้จดัการสว่นขาย 

3. นางสกุใส โภคทรัพย์ ผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผู้จดัการสว่นศนูย์บริการ 

6. นางสาวธญัญา  ธิมาชยั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

7. นายภธิูป  วาทิน ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

8. นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และสมห์ุบญัชี 

*นิยามผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
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8.6 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม 

ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทครัง้แรก ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการ

บริษัทแล้ว ซึ่งการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทดังกล่าวเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระวดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง

ปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้ บริหาร และประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้เป็นไปตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ทําหน้าท่ีกํากับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการ/ผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกํากบัดแูล เช่น สํานกังานตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลู

และรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูลและสาธารณชน ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

4. สนบัสนนุการจดัให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ

หน้าท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

5. จดัอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีจําเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีได้รับแต่งตัง้

ใหม ่

6. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัข้อกําหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 

7. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

8. จดัการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้จดัสง่

สําเนารายงานดงักลา่วให้ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี

บริษัท ได้รับรายงานนัน้ 

9. ทําหน้าท่ีจัดทํา และจัดเก็บรักษาเอกสารสําคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม 

และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี รายงานการมีสว่นได้เสยีของ

กรรมการและผู้บริหาร 

10. เป็นศนูย์กลางในการติดตอ่สอบถามและรวบรวมข้อมลู ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องการจากหนว่ยงานตา่ง 

ๆ รวมถึงนอกเหนือจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชมุระหวา่ง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

11. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัทฯ 

12. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

13. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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8.7 ค่าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร 

  

บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการกํากับการทํางานของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงผลประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้

 

  8.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

การประชมุคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 25,000  บาทตอ่ครัง้ 
   กรรมการ 20,000  บาทตอ่ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาทตอ่ครัง้ 
   กรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทตอ่ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000  บาทตอ่ครัง้ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000  บาทตอ่ครัง้ 
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ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทดงันี ้

ชื่อ – สกุล 

เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ

บริษัท 

เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 

1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม 150,000 125,000 - - - - 

2. นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ 120,000 100,000 150,000 100,000 - - 

3. หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี 100,000 100,000 100,000 80,000 25,000 25,000 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม 120,000 100,000 120,000 80,000 20,000 20,000 

5. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์* - - - - - - 

6. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์* - - - - - - 

7. นางสกุใส โภคทรัพย์* - - - - - - 

8. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ* - - - - - - 

9. นางสาวธญัญา  ธิมาชยั* - - - - - - 

10. นายภธิูป  วาทิน* - - - - - - 

หมายเหตุ *. กรรมการลําดับท่ี 5 ถึง 10 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เน่ืองจากกรรมการ
ดงักลา่วได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารอยูแ่ล้ว 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ใน ปี 2562 

 

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(รวม 5 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 4 ครัง้) 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(รวม 1 ครัง้) 

1 นายพานิช  พงศ์พิโรดม 5/5 - - 

2 นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ 5/5 4/4 - 

3 หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี 5/5 4/4 1/1 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม 5/5 4/4 1/1 

5 นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 5/5 4/4 1/1 

6 นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ 5/5 4/4 - 

7 นางสกุใส โภคทรัพย์* 5/5 4/4 - 

8 นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 5/5 4/4 - 

9 นางสาวธญัญา  ธิมาชยั 5/5 4/4 - 

10 นายภธิูป  วาทิน 5/5 4/4 - 
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8.7.2   ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 

  1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

  ในงวดปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหารรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท   

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

จํานวนผู้บริหาร  8 ทา่น 8 ทา่น 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) 9,407,849 10,174,570 

รูปแบบคา่ตอบแทน 
เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ

สาํรองเลีย้งชีพ/ประกนัสงัคม/คา่ท่ี
พกั 

เงินเดือน /เงินกองทนุสาํรอง
เลีย้งชีพ/ประกนัสงัคม/คา่ท่ี

พกั 

 

  2. ค่าตอบแทนอื่น 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้กบัผู้บริหารของกลุม่ ACG โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิส

โก้  เป็นบริษัทจดัการกองทนุ ตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ให้สมาชิกกองทนุสํารอง

เลีย้งชีพจ่ายเงินสะสม และนายจ้าง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบ คิดเป็นอตัราร้อยละของคา่จ้าง โดยเมื่อสิน้สดุ

สมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจํานวน และในสว่นของ

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ มีเง่ือนไขการจ่ายตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 

จาํนวนปีที่ทาํงานของพนักงาน 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบที่กองทุน
จะจ่ายเม่ือสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ 

(ร้อยละของเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ) 

น้อยกวา่ 2 ปี 0 

ครบ 2 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 3 ปี 25 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 7 ปี 75 

ครบ 7 ปีขึน้ไป 100 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารท่ีเป็นบ้านพักผู้บริหาร ซึ่งเป็นสวสัดิการบ้านพกัเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีจังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้กําหนดให้ส่วนลดสําหรับ

ผู้บริหารและพนกังานในการใช้บริการภายในศนูย์บริการ สาํหรับค่าอะไหลแ่ละคา่แรง โดยไม่รวมการ

ซือ้รถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

พนกังาน ซึง่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 
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………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 60  

 

 จาํนวนปีที่ทาํงานของพนักงาน 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบที่กองทุน
จะจ่ายเม่ือสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ 

(ร้อยละของเงนิสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ) 

น้อยกวา่ 2 ปี 0 

ครบ 2 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 3 ปี 25 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 7 ปี 75 

ครบ 7 ปีขึน้ไป 100 

 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหารท่ีเป็นบ้านพักผู้บริหาร ซึ่งเป็นสวสัดิการบ้านพกัเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีจังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้กําหนดให้ส่วนลดสําหรับ

ผู้บริหารและพนกังานในการใช้บริการภายในศนูย์บริการ สาํหรับค่าอะไหลแ่ละคา่แรง โดยไม่รวมการ

ซือ้รถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

พนกังาน ซึง่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร
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โครงสร้างบริษัทย่อย (บริษัท ฮอนด้า มะลิวัลย์ จาํกัด) 
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คณะกรรมการบริษัทย่อย 

กรรมการของบริษัทยอ่ย ทัง้หมดจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ กรรมการ 

3. นางสกุใส โภคทรัพย์ กรรมการ 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทยอ่ย คือ นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ หรือ นางหทยัรัตน รังคกลูนวุฒัน์ ลง

ลายมือช่ือร่วมกบั นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ หรือ นางสกุใส โภคทรัพย์ รวมเป็นสองคน 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ผู้บริหารของบริษัทยอ่ย มี 6 ทา่น ประกอบด้วย : 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้จดัการสว่นขาย 

3. นางสกุใส โภคทรัพย์ ผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผู้จดัการสว่นศนูย์บริการ 

6. นางสาวธญัญา  ธิมาชยั ผู้จดัการบญัชี 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย 

ปัจจบุนั กรรมการของบริษัทยอ่ย ไมไ่ด้คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ 

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการฯ ใน ปี 2562 

 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(รวม 5 ครัง้) 

1 นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 5/5 

2 นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ 5/5 

3 นางสกุใส โภคทรัพย์* 5/5 

4 นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 5/5 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทย่อย 

ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินจากบริษัทยอ่ย แตไ่ด้ในฐานะเป็นผู้บริหารในบริษัทแม ่

 8.9 บุคลากร 

8.9.1 จาํนวนพนักงานทัง้หมด (กลุ่มบริษัท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีจํานวนพนกังานทัง้พนกังานประจํา และพนกังานท่ีจ้างตาม

สญัญาจ้าง (Outsource) แบง่ตามสว่นงานหลกัดงันี ้: 

ส่วนงานหลกั 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

พนักงาน

ประจาํ 

(คน)* 

พนักงานจ้าง

ภายนอก 

Outsource 

(คน)** 

พนักงาน

ประจาํ 

(คน)* 

พนักงานจ้าง
ภายนอก 
Outsource 

(คน)* 

1. สว่นขาย   5 56 10 71 

2. สว่นศนูย์บริการ 56 156 141 109 

3. สว่นบริหารงานทัว่ไป  67 - 83 1 

4. สว่นบญัชีและการเงิน 91 - 74 - 

รวม 219 212 308 181 

 
 

สาขา 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

พนักงาน

ประจาํ 

(คน)* 

พนักงานจ้าง
ภายนอก 
Outsource 

(คน)** 

พนักงาน

ประจาํ 

(คน)* 

พนักงานจ้าง
ภายนอก 

Outsource (คน)** 

1. สาํนกังานใหญ่ จ.ขอนแก่น 26 79 40 46 

2. สาขาประชาสโมสร จ.ขอนแก่น 3 11 11 4 

3. สาขาสริุนทร์ จ.สริุนทร์ 51 34 56 25 

4. สาขาวีรวฒัน์โยธิน จ.สริุนทร์ - 3 - 3 

5. สาขาบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 22 38 20 31 

6. สาขานางรอง จ.บรีุรัมย์ 15 10 18 14 

7. สาขาภเูก็ต จ.ภเูก็ต 19 28 24 8 

8. สาขานาคา จ.ภเูก็ต 32 9 47 32 

9. บริษัท (ACG) - - 30 18 

รวม 51 - 62 - 
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หมายเหต:ุ * รวมบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นพนกังานท่ีได้รับเงินเดอืนประจํา 
 ** เป็นพนกังานท่ีกลุม่บริษัทจ้างภายนอก (Outsource) ได้แก่ ตวัแทนขาย พนกังานด้านศนูย์บริการ เป็น

ต้น ซึง่อาจมีเข้าออกระหวา่งปี  

กลุม่บริษัทมีพนกังานท่ีปฏิบตัิงานในสว่นศนูย์บริการท่ีเป็นพนกังานของกลุม่บริษัทเฉพาะสาขาสริุนทร์ 

สาขานางรอง และสาขานาคา ส่วนสาขาอ่ืนๆ เป็นการจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทัง้นีเ้พ่ือให้

สะดวกต่อการบริหารจดัการและกระจายความเสี่ยงจากการมี Supplier น้อยราย โดยค่าตอบแทน

เป็นไปตามอตัราท่ีระบใุนสญัญา 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ทัง้นี ้ ในปี 2560 - 2562 กลุม่บริษัทมีคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังานประจํา (ไมร่วมผู้บริหาร) ในรูปแบบของ

เงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ เช่น คา่คอมมิชชัน่ คา่ลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นต้น ซึง่

คิดเป็นจํานวนเงินทัง้หมดดงันี ้: 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จํานวนพนกังาน (คน)* 118 219 308 

คา่ตอบแทนรวม (บาท) 24,565,188 37,503,933 67,918,285 

 

หมายเหต ุ: กลุม่บริษัทมีข้อกําหนดในการจ่ายคา่คอมมิชชัน่ให้พนกังานฝ่ายขาย โดยวธีิการคํานวณจะขึน้อยูก่บั
ข้อตกลงท่ีตกลงไว้กบักลุม่บริษัท 

            * เป็นข้อมลูจํานวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี 
 
ค่าตอบแทนอื่น 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดให้สว่นลดสําหรับพนกังานในการใช้บริการภายในศนูย์บริการ สําหรับค่าอะไหล่และ

ค่าแรง โดยไม่รวมการซือ้รถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภยัรถยนต์ ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการพนกังาน ซึง่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร 

 

8.9.3 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กับพนกังาน ของกลุม่บริษัท โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนทิสโก้  

เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบญัญตัิกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

เพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบักลุม่บริษัทและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน   
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โดยเร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป  ซึง่มีหลกัเกณฑ์ให้สมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพจ่ายเงิน

สะสม และนายจ้าง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบคิดเป็นอตัราร้อยละของคา่จ้าง โดยเมื่อสิน้สดุสมาชิกภาพ สมาชิกมี

สิทธ์ิท่ีจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจํานวน และในสว่นของเงินสมทบและผลประโยชน์

ของเงินสมทบมีเง่ือนไขการจ่ายตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้ 

จาํนวนปีที่ทาํงานของพนักงาน 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงนิสมทบที่กองทุน

จะจ่ายเม่ือสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ 

(ร้อยละของเงนิสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงนิสมทบ) 

น้อยกวา่ 2 ปี 0 

ครบ 2 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 3 ปี 25 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แตน้่อยกวา่ 7 ปี 75 

ครบ 7 ปีขึน้ไป 100 

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา กลุม่ ACG ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 

ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ  

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มี

นโยบายการจดัอบรมพนกังานในด้านตา่งๆ ทัง้ด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารบุคคล และความ

ปลอดภยัในการทํางาน โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและการสง่พนกังานเข้าอบรมจากหลกัสตูรภายนอก

ตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดบั โดยเฉพาะการอบรมตามหลกัสูตรตามมาตรฐานท่ีทางฮอนด้า

กําหนด เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในทกุฝ่ายงาน เพ่ือให้บคุลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถ และ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน  

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทจึงได้กําหนดแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมสําหรับปี 2562 เพ่ือยึดเป็น

แนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะนํามาซึ่งการพฒันาคุณภาพการ

ทํางานให้ดียิ่งขึน้และเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยบริษัทได้มุ่งมนัพฒันาบคุลากรทุก

สายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทัง้การพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง

วฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคูก่นั เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกลุม่

บริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
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ทัง้นี ้สามารถสรุปคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของกลุม่บริษัทได้ ดงันี ้                   

   (หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

คา่ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 574,041 388,230 725,874 
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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

กลุม่ ACG ตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้ คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้มีนโยบายให้ปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการกํากบักิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  ออกโดยคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่นํามาจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดสีาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และครอบคลมุหลกัการของ OECD ทัง้ 5 หมวดในเร่ืองสิทธิและความเท่า

เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสและหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ  

ทัง้นีก้ารปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีนี  ้ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับมอบหมายในเร่ืองต่าง ๆ และการบรรจุวาระการประชุม

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ครบถ้วน โดยรายละเอียดการปฏิบตัิของบริษัท จะระบใุนรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

กลุม่ ACG ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขาย

หรือการโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมลูบริษัทอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุ

เพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการ

อนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจะดําเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศท่ีเพียงพอให้ผู้ ถือ

หุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด   

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึง

ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆได้อยา่งเต็มท่ี โดยมีกรรมการ

และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ 

บริษัทจะจดัทํารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นตรวจสอบได้ 
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 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้

จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยมีหลกัการดงันี ้

 คณะกรรมการจะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระ

สาํคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

 สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ และ

เสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่เป็นเร่ือง

สําคญัท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ

เสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพ่ิมวาระการประชุมก่อนวนัประชุม 

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลา

อนัสมควร พร้อมข้อมลูประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิและการให้ความยินยอมของผู้ ได้รับการเสนอ

ช่ือ 

 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการปอ้งกนัการนําข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งรวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะของบุคคลดงักล่าวด้วย)   ในกรณีท่ีพนกังานหรือผู้บริหารนําข้อมูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือหา

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถกูลงโทษทางวินยั   

 ส่งเสริมให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีสําคญั เช่น การทํารายการเก่ียวโยง 

การทํารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ

โต้แย้งในภายหลงั 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้สว่นเสียของตนในแต่

ละวาระ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ

ตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิ

ออกเสยีงในวาระการประชมุนัน้ๆ 
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 กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่

ท่ีสาํคญั ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุด

ความสามารถในทกุกรณี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่าง

สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนกังาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา

ศกัยภาพของพนกังานอย่างทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไม่

เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการทํางานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนษุย์ 

ลกูค้า : บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาท่ี

เหมาะสม รักษาความลบัของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาแนวทาง

อย่างไม่หยดุยัง้ท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอยา่งต่อเน่ือง และปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

คูค้่าและเจ้าหนี ้ : บริษัทจะไม่ดําเนินการท่ีทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี ้และมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์ของ

การใช้เงิน การชําระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้

ทําข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพ่ือบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั 

คูแ่ขง่ทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ี

เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่

พยายามทําลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลู

ความจริง 

สงัคมสว่นรวม : บริษัทจะไม่กระทําการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม อีกทัง้ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคม 

ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั

อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทัง้ปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกําหนดทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลกัทรัพย์และมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัททัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านทางสํานกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผา่นทางเว็บไซด์ www.autocorpgroup.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ

สมเหตสุมผล งบการรวมของบริษัทจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี

เหมาะสม การบนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้องครบถ้วน เพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้

ทราบจดุออ่นเพ่ือปอ้งกนัการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั โดยถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ 

รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้แต่งตัง้

กรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ ทัง้นีร้ายงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจําปี ในสว่นของงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์นัน้ บริษัทยงัไมม่ีแผนจะจดัตัง้หนว่ยงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ใน

อนาคตอนัใกล้นี ้แต่จะมอบหมายให้ นางสาวนชุนาถ สกุลสนัเทียะ ตําแหน่งผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน ทํา

หน้าท่ีในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจท่ี

เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย

คณะกรรมการจํานวน 10 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มี

ความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และ

กรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้อยา่งน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการทัง้คณะ แตต้่องไมน้่อยกว่า  

3  คน ซึ่งบริษัทมีกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติ

หน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหารกิจการตา่งๆ ของบริษัท  เพ่ือให้ดําเนินไปอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี   

ประธานกรรมการบริษัทไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้เกิด

การถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอย่างชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอํานาจบริหารและอนมุตัิวงเงินไมจํ่ากดั 
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(2)  คณะกรรมการย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการยอ่ยเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 6 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนิน

กิจการของบริษัท มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทกุ

คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดย

กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการ

อิสระและมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือรับผิดชอบ

ในการกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนด

คา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการบริษัท    

 บริษัทได้มีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบนัเป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการบริหาร ทําหน้าท่ีช่วย

สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

อยา่งเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือแบง่

เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ

ของบริษัท ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  โดย

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มี 

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และผู้ปฏิบตัิงานในฝ่ายตา่งๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  โดยมีประเด็นหลกัในการรักษาความลบั

ของบริษัท  การปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ถกูต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกนัและกนั  และการ

ดูแลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสําคญักบัจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การควบคมุภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้สง่ผลให้

เกิดความเช่ือมัน่กบัตลาดทนุและสร้างความนา่เช่ือถือให้กบันกัลงทนุ 
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3.2 นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า พนกังานทุกคน

จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านัน้ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง

ปราศจากอิทธิพลของความต้องการของสว่นตวั ของครอบครัว ของญาติพ่ีน้อง หรือของบคุคลอ่ืนท่ีรู้จกัสว่นตวัเป็น

การเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายท่ีครอบคลมุ 2 เร่ือง คือ  

 รายการที่เกี่ยวโยงกนั :  กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่าง

รอบคอบทุกรายการ รวมทัง้กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาความจําเป็นและ

ความสมเหตสุมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทยอ่ยได้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัแล้ว หากเป็น

รายการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู 

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุเร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ 

ของประกาศดงักลา่ว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อ่ืนๆท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อืน่ๆทีทํ่าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : แบง่ออกเป็น  

1. การลงทนุทัว่ไป บริษัทจะไมใ่ห้บคุลากรของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคูแ่ขง่ 

หรือผู้ ค้า/ผู้ ขายท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการดงักลา่ว เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวญั  บคุลากรทกุระดบัไมค่วรรับของขวญั ตัว๋โดยสาร บตัรชมกีฬา ข้อเสนอเพ่ือการพกัผอ่น 

ท่ีพกัรับรอง หรือข้อเสนอท่ีให้เป็นการสว่นตวัต่าง ฯลฯ หากการกระทําดงักลา่วจะนําไปสูก่ารสร้างข้อ

ผกูมดัให้กบับริษัท หรือทําให้บริษัทสญูเสยีผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหนง่ใด ๆ บคุลากรทกุระดบั

ของบริษัท สามารถขออนุมตัิจากผู้ อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพ่ือรับงานในสถาบนัวิชาการ งาน

บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหนง่ใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ท่ีปรึกษา ซึง่จะช่วยขยาย

วิสยัทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นัน้ แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่งของตนใน

บริษัท ไปพวัพนักบักิจกรรมท่ีทําภายนอก เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัใิห้ทําเช่นนัน้ได้ด้วย 

3.3 การควบคมุภายใน 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นแก่นักลงทุนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการ

ดําเนินงานท่ีมีประสทิธิผลและเพ่ิมความนา่เช่ือถือให้กบังบการเงิน ตัง้แตปี่ 2560 บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท บีเค ไอเอ 

แอนด์ ไอซี จํากดั  ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ซึง่เป็นอิสระจากภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ทําหน้าท่ี

ตรวจติดตามระบบการควบคมุตา่งๆ  



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

  
………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 73  

 

นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทําหน้าท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยทกุๆ 3 เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความ

จําเป็น โดยมีการจดัทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทกุเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถกํากบั 

ควบคุมและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนักาล โดยจะส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่

กรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมได้จากเลขานุการ

บริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม

ประชมุด้วยเพ่ือให้สารสนเทศในรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้และ 5 ครัง้ตามลําดับ และประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ และ 4 ครัง้ ตามลาํดบั โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น 

มีดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2561 2562 2561 2562 

1. นายพานิช  พงศ์พิโรดม 7/7 5/5 - - 

2. นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

3. หมอ่มหลวงวินยั  เกษมศรี 6/7 5/5 6/6 4/4 

4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม 7/7 5/5 6/6 4/4 

5. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

6. นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

7. นางสกุใส โภคทรัพย์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

8. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 7/7 5/5 6/6 4/4 

9. นางสาวธญัญา  ธิมาชยั 7/7 5/5 6/6 4/4 

10. นายภธิูป  วาทิน 7/7 5/5 6/6 4/4 

หมายเหต ุ* เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัทโดยแตง่ตัง้กรรมการใหม ่8 ทา่น 

ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัครัง้ท่ี 3/2560 ได้แก่ นายพานิช  พงศ์พิโรดม นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ 
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หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม นางสกุใส โภคทรัพย์ นางสาวนชุ

นาถ  สกลุสนัเทียะ นางสาวธญัญา  ธิมาชยั และนายภธิูป  วาทิน 

(5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีมา

ประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ 

และถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดทําและดูแลมีการเปิดเผยข้อมูล

สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจให้

สามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท โดยขออนมุตัิค่าตอบแทนของกรรมการในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู กําหนดให้มีความเหมาะสมกบัอํานาจหน้าท่ีตาม

หลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ระดบัค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคล้องกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร

แตล่ะราย 

 (7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนั

ภายนอก 

ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานกุารบริษัทจะจดัให้มีเอกสารข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการใหม ่รวมถึงจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 
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กาํหนดผู้รับผิดชอบนโยบายกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ทบทวนนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุปี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัท 

การประชมุกรรมการและการประชมุผู้ ถือหุ้น  และจดัเก็บเอกสารการ

ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท 

การเก็บรักษาและปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร เลขานกุารบริษัท 

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

กฎหมาย 

กรรมการและผู้บริหาร 

เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ เก็บเอกสาร 

การเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็ปไซต์บริษัท เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ผู้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (นกัลงทนุสมัพนัธ์)  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ดแูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีเก่ียวกบัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน บริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก 

การจดัทํารายงานทางการเงิน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

การจดัทํารายงานประจําปี  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

ผู้ติดตอ่ประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ข้อมลูผา่นระบบ Elcid  เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยข้างต้น กลุม่บริษัทได้จดัตัง้คณะทํางานซึง่
เป็น “คณะกรรมการคดัเลอืกสนิเช่ือและประกนัภยั” ซึง่ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องใน
การพิจารณาเพ่ือคดัเลือกบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกนัภยั โดยจดัให้มีการประชุมทกุเดือน (ดงัแสดงในรูปโครงสร้าง
องค์กรในสว่นท่ี 10 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ) 

 

9.2.1 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2561  ท่ีประชมุมีมติให้คณะกรรมการ

มีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบั

ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญัได้ดงันี ้

1. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้

วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการลว่งหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไมน้่อยไป

กวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการ

พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัสําคญั รายการท่ีมีนยัสําคญัควรรวมถึงรายการได้มาหรือจําหน่าย

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรัพย์สินท่ีสําคญั การ

ขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ การกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร

ความเสีย่งของกิจการบริษัทเป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
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3. จดัให้มีระบบการบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความนา่เช่ือถือได้รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการ

จัดเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการ

ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

4. จดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทให้มีความถกูต้องเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผล

การดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทก่อนท่ีจะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัิ 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการดําเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดแูล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากบัดแูลให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคัญหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วม

ลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บงัคบัใช้นโยบายควบคมุและกลไกการกํากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทนุกบับริษัทยอ่ย ได้แก่ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบซึ่งได้กําหนดไว้สําหรับกรรมการท่ีได้รับมติ

เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทยอ่ยตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทยอ่ยนัน้ 

 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง 

 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา

รายการระหวา่งกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสาํคญัแก่บริษัทให้ครบถ้วนถกูต้อง 

 หากเป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง มีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน หรือ

ทํารายการสําคญัอ่ืนใดนัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีกํากบัดแูลให้บริษัท

ย่อยปฏิบตัิตามกลไกกํากบัดแูลเก่ียวกับรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

รวมทัง้รายการท่ีสาํคญัซึง่บริษัทกําหนด ทัง้นี ้ให้พิจารณาการทํารายการดงักลา่วของบริษัทยอ่ยทํานองเดียวกบั

การทํารายการในหลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนาดเดยีวกนัท่ีบริษัทต้องได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้วแตก่รณี 

8. พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ เปลีย่นแปลง บคุคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทยอ่ย ตาม

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย รวมถึงกําหนดใช้นโยบายการควบคมุและกลไกการกํากบัดแูลบริษัทยอ่ยตามท่ี



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

  
………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 78  

 

กําหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัตามท่ีได้มี

การแก้ไข 

9. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี 

ตลอดจนคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชดุตา่งๆท่ีแตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทํา

ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจาณาและ

อนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทหรือบริษัท

ย่อย ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้

แล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทน

คณะกรรมการในเร่ืองใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับมอบ

อํานาจไว้อยา่งชดัเจน 

10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคมุและกํากบัดแูลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณา

และอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนในท่ีจะทําขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่

ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกําหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศอ่ืนใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถงึการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่

เป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดชอบต่อบคุคลท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อนั

เกิดขึน้เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระสําคญั

หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดงักลา่วจะพิสจูน์ได้ว่าโดยตําแหน่งท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริง

ของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ 

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมลู

ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทัง้ท่ีได้มาจากการกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมี

ผลกระทบเป็นนยัสําคญัต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

และไมว่า่จะได้รับคา่ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าว มีหน้าท่ีแจ้งให้

บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

หรือบริษัทยอ่ย ดงักลา่ว 

15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัท (Risk 

Management Policy) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิผลของการจดัการความ

เสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และในทกุๆ ระยะเวลาท่ีพบวา่ ระดบัความเสีย่ง

มีการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถึงการให้ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลาย 

16. พิจารณากลัน่กรองรายงานท่ีต้องนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวาระหลกัใน

การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

- พิจารณาจดัสรรเงินกําไรบริษัท 

- เสนอรายช่ือกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกตามวาระเสนอรายช่ือผู้ สอบบัญชีและกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

- เร่ืองอ่ืนๆ 

17. เว้นแตอํ่านาจในการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้เร่ือง

ท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ยให้กรรมการซึง่มีสว่น

ได้เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น 
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18. เร่ืองต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญการ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่

กําไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

- การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

- การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

- การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว้ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

9.2.2 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมี

อํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการ

ประสานงานกับผู้ ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ

ประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่

จําเป็นและเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจัดการได้

ดําเนินการเพ่ือติดตามและควบคมุความเสีย่งดงักลา่ว 
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5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ

ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้

มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ซึง่มีขนาดรายการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฏบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

9. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทําใด

ดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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10. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษา

อิสระภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ

บคุคลภายนอก 

12. สอบทานให้มัน่ใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายในการป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น เมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อนัควร

สงสยัจากผู้สอบบญัชี เก่ียวกบัการทจุริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการและ

ผู้บริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผู้สอบ

บญัชีและสาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายในเวลาท่ี ก.ล.ต. กําหนด 

14. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระ  อาจได้รับการแตง่ตัง้อีกก็ได้ ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงท่ีนอกจากการออก

ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทน สามารถอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่ท่ีวาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอํานาจในการเรียกประชุม

เพ่ิมเติมได้ตาม  ความจําเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, 

ผู้สอบบญัชี หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องในวาระการประชมุนัน้ๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจดัการประชุม 

ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้

คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสมํา่เสมอ 

 

9.2.3 ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการบริหาร

มีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ 

และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ โดยยึดหลกัปฏิบตัิ

ตามระเบียบ/ข้อกําหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
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2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม่ กําหนดแผนการ

เงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทนุ การขยายงาน การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตาม

กรอบท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ  และควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ี

แตง่ตัง้บรรลตุามเปา้หมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปลีย่นแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีในระหวา่งท่ีไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

ทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ  ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

6. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบคุคล และด้าน

การปฏิบตัิการอ่ืนๆ  

7. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทนุและการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงิน

ตามอํานาจอนมุตั ิ

8. กํากบัดแูลและบริหารเงินลงทนุของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

9. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การกําหนด

เงินคา่จ้าง  คา่ตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผู้บริหาร  และการเลกิจ้าง 

10. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งหนึง่อยา่ง

ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่ว มีอํานาจ

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจ

นัน้ๆ ได้  ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้จะไมม่ีการมอบอํานาจให้แก่บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

การดําเนินการ 

11. รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจํา รวมทัง้ประเด็นสาํคญัตา่งๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ  

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจําทกุปี  

13. ดําเนินการอ่ืนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย  หรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 
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การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง      

คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ และเมื่อครบ  วาระ

แล้ว หากคณะกรรมการบริษัท ยงัไม่ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม ่ก็ให้คณะกรรมการชดุเก่าปฏิบตัิ

หน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชดุ

เดิมท่ีหมดวาระลง  ในการแตง่ตัง้ต้องกระทําภายใน  2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม  

กรรมการบริหารซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยงั

คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการบริหารแทนตําแหน่งท่ีว่างลง ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถดัไป บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า

วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการบริหารท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

 

9.2.4 ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561  มีมติกําหนดอํานาจและหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้ 

 

การสรรหา 

1. พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ท่ีเหมาะสมกับขนาด 

ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัททัง้ในด้านการศึกษา ความรู้ ความชํานาญ ทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ี

บริษัทกําหนด 

2. พิจารณาคณุสมบตัิของผู้บริหารสงูสดุท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์

ท่ีกําหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทัง้ในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ และนําปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีสาํคญัและเก่ียวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ตลอดจน

ภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย 

3. กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบตัิตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อ 1) และ 2) ทัง้นี ้โดยยดึมัน่ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. กํากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ  และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่

กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

5. จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสงูสดุของบริษัท เพ่ือเตรียม

ความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผู้สืบทอดงานเพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 
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6. สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

7. คดัเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้เมื่อมีตําแหนง่วา่งลง 

การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยงคา่ตอบแทนกบัผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท เพ่ือให้สามารถจงู

ใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคณุภาพ และศกัยภาพ ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเพ่ือขออนมุตัิ 

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี และพิจารณาปรับอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสงูสดุของ

บริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร 

และหนว่ยงานตา่ง ๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องตอ่ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือ สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้

บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

 

การแต่งตัง้วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบั

เข้ามาดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม  

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้น

ตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ขาด

คณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ี

พ้นจากตําแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง ได้โดยบุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้า

เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนท่ีเทา่นัน้ 

9.2.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการ

ดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ สจุริต และรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น ไม่ทําการใดท่ีมีสว่นได้เสียหรือมี

ผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีขดัแย้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ย หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

มีดงันี ้
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1. กํากับดูแล และอนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอํานาจให้ผู้บริหาร หรือ

บคุคลอ่ืนใดดําเนินการเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติประจําวนัของบริษัท เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีแทนประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารเฉพาะเร่ือง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และภายในระยะเวลาท่ี

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้   

2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ  

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัททกุประการ 

4. จดัโครงสร้างและบริหารจดัการองค์กรตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทให้คําแนะนํา 

5. บริหารทรัพยากรบคุคล การเงินและการบริหารเงิน การทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิด

บญัชี กู้ยืม จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และการอ่ืน การบริหารงานทัว่ไป การซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสทิธ์ิ

ท่ีดิน การดําเนินการโครงการท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอ่ืนใดตามวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอํานาจท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 

6. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรือให้

เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กําหนดไว้ ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือปอ้งกนัความเสีย่งจากปัจจยัตา่งๆ ไมว่า่ภายใน

และภายนอกบริษัท 

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจยัต่างๆ ไม่

วา่ภายในและภายนอกบริษัท 

8. พิจารณาการเข้าทําสญัญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสญัญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของ

บริษัท รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัทําสญัญาดงักลา่ว เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/

หรือคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาจดัสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนตา่งๆ ซึ่งได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

แก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือบคุคลใดๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท  

10. มีอํานาจพิจารณาวา่จ้างพนกังาน และบรรจแุตง่ตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ

การพ้นจากการเป็นพนกังาน กําหนดอตัราคา่จ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังาน

ทัง้หมดของบริษัท  ยกเว้นพนกังานระดบัผู้บริหาร  

11. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

12. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 
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ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีสว่นได้เสยี  

หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอํานาจประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 

9.2.6 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทัง้นี ้ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ จะ

พิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท

โดยสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสยีงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง

ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. การออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือการเลอืกตัง้กรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ หากมีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีเสยีงชีข้าดเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีง 

 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนดจํานวนตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจํานวนไมน้่อยกว่า 5 

คน ทัง้นีก้รรมการบริษัทไมน้่อยกึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึง่ท่ีไมน้่อยกวา่ท่ีกฎหมายกําหนด โดยท่ีกรรมการ

อิสระจะต้องเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ

ของตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัตอ่ไปนีไ้มถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมถึงหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 

 มีสว่นร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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 เป็นท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน

ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึง

ประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดท่ีสําคัญ สําหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหาร

ทรัพยากรบคุคล การเงิน กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. การเลือกตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคบับริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

จะต้องมคีวามโปร่งใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ดําเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้

ถือหุ้น 

 

ก.   กรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแตง่ตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการ

บริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรือระเบียบชองตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคล

ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงิน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ 

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนกังาน / ลกูจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและ

บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน

ลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไมเ่ป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 

6. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็น 

10. กรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัมีหน้าท่ีใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข.   กรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

ปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึง่

เป็นประธานกรรมการบริหาร 

2. กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมี

เวลาเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัท ได้ 

3. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะทําเพ่ือผลประโยชน์สว่นตนหรือผลประโยชน์ของ

บุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารดํารงตําแหน่งตาม

วาระท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 
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ค.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ง.   ผู้บริหารระดับสูง 

เมื่อตําแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในตําแหน่งท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในตําแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้

ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองลงมาเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี

คุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความ

เหมาะสมกับวฒันธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพ่ือ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหนง่แทนตอ่ไป 

 

9.3 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นไปตาม

หนงัสือข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกับการกํากับดูแลและบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

กําหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้บริษัทสามารถกํากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ี

กําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหนว่ยงานของบริษัทเอง   ทัง้นีใ้นหนงัสอืข้อบงัคบัของบริษัทย่อยได้กําหนดเร่ืองการบริหารจดัการ

เพ่ือปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการของบริษัทใหญ่  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์ กฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ทัง้นี ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทในบริษัทย่อย

ดงักลา่ว บริษัทจึงกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ รวมทัง้ได้กําหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม จะต้องลงนามรับทราบถึงนโยบายการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ในกรณีท่ีนโยบายนีไ้ด้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสําคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท

หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการของ

บริษัท และ/หรือ การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองดงักลา่วก่อนท่ีบริษัทยอ่ยและบริษัท

ร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตัิก่อนการทํารายการหรือ

ดําเนินการในเร่ืองนัน้ โดยในการนี ้ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีการท่ี
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เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะขออนมุตัินัน้ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ กฎหมาย

หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนโุลมด้วย (เทา่ท่ีไมข่ดัแย้ง) อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

9.3.1  กรณีดงัต่อไปนีบ้ริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทก่อนบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการ 

(1) การแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อย

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยให้กรรมการท่ีบริษัท เสนอช่ือ

หรือแตง่ตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสยีงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทัว่ไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมได้ตามแต่ท่ีกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

และบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม (แล้วแตก่รณี) เว้นแตเ่ร่ืองท่ีนโยบายฉบบันีกํ้าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแต่งตัง้นัน้ ต้องเป็น

บุคคลท่ีมีรายช่ืออยู่ในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (White 

List) และมีคุณสมบตัิ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ วา่ด้วยการกําหนดลกัษณะขาดความไมน่า่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(2) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัทยอ่ย เว้น

แต่เป็นกรณีท่ีบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนรวมทัง้ปีไม่ตํ่ากว่าท่ีกําหนดไว้ในงบประมาณรวม

ประจําปีของแตล่ะบริษัท 

(3) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองท่ีสําคญัตามข้อ11.3.2(5) 

ซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(4) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปีรวมของบริษัทยอ่ย และกลุม่บริษัทยอ่ยของบริษัททัง้หมด เว้น

แต่เป็นกรณีท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิและดําเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทยอ่ย

ซึง่ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว 

(5) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียน 

และ/หรือ ทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ของบริษัท ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวา่

ร้อยละ 10 (สบิ) ของทนุชําระแล้วของบริษัทยอ่ยหรือจํานวนเสยีงทัง้หมดของบริษัทยอ่ย (แล้วแตก่รณี) 

นัน้  



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

  
………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 92  

 

รายการตัง้แต่ข้อ (6) ถึง (14) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบ

อย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้ ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการ

ของบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่บริษัทใหญ่ แตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ในบริษัทจะเข้าร่วมประชมุ (เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั) และออก

เสียงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้กรรมการรายดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เก่ียวกับเร่ือง

ดงักลา่วเสียก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดรายการท่ีบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของ

บริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ

พิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท ซึง่มีรายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(6) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(7)  การโอนหรือสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสทิธิเรียกร้องท่ีมีตอ่ผู้ ท่ีก่อความเสยีหายแก่บริษัท

ยอ่ย 

(8)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(9)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(10)  การเข้าทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทยอ่ย หรือการรวมกิจการของบริษัทยอ่ยกบับคุคล

อ่ืน  

(11)  การเช่า หรือให้เช่าซือ้กิจการหรือทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือสว่นท่ีสาํคญั 

(12) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การคํา้ประกนั การทํานิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยให้ต้อง

รับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บคุคลอ่ืนและ

มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย   

(13) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย 

(14) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

อยา่งมีนยัสาํคญั 

9.3.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทยอ่ยต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้า

ทํารายการ 

(1) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาด

ของรายการท่ีบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณ

ขนาดของรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

  
………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 93  

 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้อง

ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(2) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทัง้การลดทุนจดทะเบียน 

และ/หรือ ทุนชําระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกันอนัเป็นผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการใช้สิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนของบริษัท ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยไมว่า่ในทอด

ใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกวา่สดัสว่นท่ีกําหนดในกฎหมายซึง่ใช้บงัคบักบับริษัทยอ่ยอนัมีผลทําให้บริษัท ไม่

มีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อยนัน้ ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบริษัทแล้ว อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยนํา

หลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้เฉพาะเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยท่ีจะเลกิ

นัน้เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามท่ีกําหนดไว้

ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมแล้ว อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท 

(4) รายการอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทยอ่ย

อย่างมีนยัสําคญั ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อคํานวณขนาดของรายการท่ีบริษัทย่อยจะเข้าทํารายการ

เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณขนาดของรายการตามท่ีกําหนดไว้ใน

ประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม แล้ว อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจาก

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(5) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยในเร่ืองท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงิน และ

ผลดําเนินงานของบริษัทยอ่ย ซึ่งรวมถึงแต่ไมจํ่ากดัเพียงการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยท่ีอาจสง่ผล

กระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอช่ือหรือแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทยอ่ย การออกเสยีงลงคะแนนของกรรมการท่ีบริษัท เสนอช่ือ 

และ/หรือแต่งตัง้ ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

9.3.3 บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท ไปดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั และนโยบายของบริษัท 
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9.3.4 คณะกรรมการของบริษัท จะต้องดําเนินการให้บริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายใน และระบบงานอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็น รวมทัง้กําหนดมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมท่ีเหมาะสม มีประสทิธิภาพ 

และรัดกมุเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้วา่การดําเนินการตา่ง ๆ ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ 

นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศ เร่ือง การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและ

ประกาศ เร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเน่ือง 

และติดตามให้บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงิน และผลดําเนินการ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสาํคญั และรายการท่ีมี

นยัสําคญัอ่ืนใดต่อบริษัท และการดําเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถกูต้องตามประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (แล้วแตก่รณี) 

9.3.5 บริษัทจะดําเนินการให้มีกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัท ไปดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท

ย่อย เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามท่ีบริษัท โดยกําหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการ

พิจารณาวาระท่ีมีสาระสาํคญัตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทยอ่ยทกุครัง้ และคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าไปดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

9.3.6 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือแตง่ตัง้โดยบริษัท มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย ตลอดจนการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน

และ/หรือรายการท่ีมีนัยสําคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกําหนดเวลาท่ี

สมควรตามท่ีบริษัท กําหนด 

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกบับริษัท

ยอ่ยหรือบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการทํารายการ

ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ือง

ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในกําหนดเวลาท่ีบริษัทกําหนดเพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ตดัสิน หรืออนุมตัิใดๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของ

บริษัทยอ่ยและบริษัทเป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทยอ่ยต้องไมม่ีสว่นร่วมอนมุตัิในเร่ืองท่ีตนเองมสีว่นได้เสยีหรือความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมนัน้ด้วย 
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อนึง่ การกระทําดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อย

ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตใุห้บริษัทย่อยหรือบริษัท

ได้รับความเสียหาย ให้สนันิษฐานว่าเป็นการกระทําท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมี

นยัสาํคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องโดย

มิได้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัท หรือบริษัทย่อยท่ีลว่งรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน

แล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษัท กระทํา 

และเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบัติทั่วไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนด 

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ

ลงทนุขนาดใหญ่ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ตอ่

บริษัท ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเข้าชีแ้จงและ/หรือนําสง่เอกสารประกอบการ

พิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีท่ีบริษัท ร้องขอ 

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยต้องเข้าชีแ้จงและ/หรือนําสง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ดําเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชีแ้จงและ/หรือนําสง่ข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่

บริษัท ในกรณีท่ีบริษัท ตรวจพบประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใดๆ 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดแูลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน 

ระบบบริหารความเสีย่ง และระบบปอ้งกนัการทจุริตอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพและรัดกมุเพียงพอ

ท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบงัคบัใน

หมวดนี ้กฎหมายและประกาศเร่ืองการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ 

ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อยา่งแท้จริง รวมทัง้การ

จัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทํา

รายการท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางให้

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถรับข้อมลูของบริษัทยอ่ยในการติดตามดแูลผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงิน การทํารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบักรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย และการ

ทํารายการท่ีมีนยัสําคญัของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้องจัดให้มีกลไกในการ

ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ

บริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีจดัทําไว้อย่าง

สมํ่าเสมอ 

9.3.7 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทย่อย 

รวมถึงคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทัง้ท่ีได้มาจาก

การกระทําตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสําคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพ่ือ

ประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

9.3.8 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องของบริษัทย่อยจะกระทําธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้

ต่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี) ตามแตข่นาดรายการท่ีคํานวณได้ (โดย

นําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) ทัง้นี ้เว้นแต่

เป็นการทําธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์

เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการของบริษัท อนมุตัิไว้แล้ว 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัทซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คูส่มรส และ

บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส 

และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะตอ่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และ

บทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

2. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทัง้คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทํา

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจัดทําและ

เปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนั
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เดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้บริษัทสามารถตรวจสอบ

การซือ้ขายหุ้นของผู้บริหารทกุราย  

3. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารรวมถึงผู้ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น

สาระสําคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน 

ก่อนท่ีงบการเงิน หรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วง

ระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมลูภายในของบริษัทได้เปิดเผยตอ่สาธารณะชนแล้ว และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมูลท่ี

เป็นสาระสําคญันัน้ต่อบุคคลอ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีห้ากพบว่ามีการใช้

ข้อมลูภายในมีความประพฤติท่ีสอ่ไปในทางท่ีจะทําให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสือ่มเสยีและเสยีหายโดยผู้กระทําการ

เป็นบคุลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหาก

ผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณาบทลงโทษสาํหรับผู้กระทําผิดนัน้ๆ 

9.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. คา่ตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับปี  2561 สําหรับบริษัทและบริษัท

ย่อยจํานวนรวม 4.5 ล้านบาท และมีมติพิจารณาอนมุตัิในการจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวน

รวม 2.7 ล้านบาท เป็นคา่บริการตรวจสอบรายปีและคา่สอบทานรายไตรมาส 

2. คา่ตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) 

- ไมม่ี    -  

9.4 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

- ไมม่ี    -  
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

กลุม่บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีนําไปสูก่ารเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการลกูค้า โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลกัธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใสยตุิธรรม และตรวจสอบได้ การพฒันาและเพ่ิมคณุคา่บคุลากรในองค์กร ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจ 

โดยให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างคณุค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายของ

บริษัท ตามหลกัการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผู้ เก่ียวข้อง กลุม่บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ด้วยจรรยาบรรณท่ีดีตอ่คูแ่ขง่ขนัเพ่ือให้เกิดการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง

พฤติกรรมการเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สนิจ้างให้กบัพนกังานของคูแ่ขง่  

3. ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง 

4. ไม่สนบัสนุนการดําเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมี

ลขิสทิธ์ิถกูต้อง 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 

กลุม่บริษัท มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถกูต้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความสําเร็จ

ของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกําหนด

แนวทางปฏิบตัิตามรายละเอียดข้อ (ง) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสทิธิมนษุยชน หมายถึง การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ชมุชนและสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่

ของมนษุย์ และไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา กลุม่บริษัท มีเจตนารมณ์ท่ีจะเคารพและไมล่ะเมดิสทิธิมนษุยชน โดย

มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สนบัสนนุและเคารพในการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั

การลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 

2. สง่เสริมการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตาม

หลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

  
………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 2 หน้า 99  

 

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุม่บริษัท มีนโยบายปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ดแูลด้านความเป็นอยู ่ความปลอดภยั

และสขุอนามยัในสถานท่ีทํางาน ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพฒันาบคุลากรเพ่ือยกระดบัการทํางาน

ของพนกังานอยา่งมืออาชีพ พฒันาระบบการทํางานและสร้างนวตักรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัให้มีเง่ือนไขในการจ้างงานท่ีเป็นธรรม และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

2. จัดให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนัลาพกัผ่อนประจําปี การทํางาน

ลว่งเวลาท่ีสมเหตสุมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็นและสมควร เป็นต้น 

3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานจะกระทําด้วยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  

4. จดัให้มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และทรัพย์สนิของพนกังาน  

5. พฒันาพนกังานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและ

สมํ่าเสมอ 

6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  

7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการทํางานของพนกังาน 

ตลอดจนปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นท่ีจะขายสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายท่ีเหมาะสม รักษา

ความลบัของลกูค้าอย่างจริงจงัและสมํ่าเสมอ แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยดุยัง้ท่ีจะเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

และปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สง่มอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม 

2. พฒันาผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้แก่ลกูค้า 

3. ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอ

ในการตดัสนิใจ 

4. รักษาความลบัของลกูค้าไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุม่บริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัของการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึง

ภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะ

สง่ผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณานําทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม ่

2. พฒันาสนิค้าและบริการท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม มีความปลอดภยัในการใช้งาน 

3. ใช้เทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลติท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถงึการลดปริมาณและการบําบดัมลพิษก่อนปลอ่ย

สูธ่รรมชาติ 
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4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสมํ่าเสมอ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัท ยงัได้รับประกาศนียบตัรจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นผู้จัด

จําหน่าย “ดีเลิศ” ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยงัได้ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านพกัขยะท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์อูส่เีขียว คลนิิกไอเสยีมาตรฐาน จากกรมควบคมุมลพิษ อีกด้วย  

 

 
 

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุ่มบริษัท มีนโยบายสง่เสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง

เศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจ้างงานในชมุชน 

2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสร้างสรรค์สงัคมและชมุชน 

3. ปลกูฝังจิตสาํนกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบั  

4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

กํากบัดแูล  
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(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้

ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบาย

สนบัสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดุลระหว่าง

มลูคา่และคณุคา่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ 

ดงันี ้

1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอยา่งละเอียด เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลติภณัฑ์ใหมร่่วมกบัผู้มีสว่นได้เสีย เพ่ือความเจริญเติบโตควบคูก่บัการสร้างกําไร

ของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

3. การร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐบาลในการพฒันาผลติภณัฑ์ เพ่ือช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสและสงัคม   

เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายดงักลา่ว

ผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุม่บริษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงาน

ประจําปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอทกุปี 
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ก. การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏิบตัิข้างต้นนัน้ เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของ

กิจการท่ีกลุม่บริษัท ได้ปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยกลุม่บริษัท ได้ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางท่ีกําหนด ตัง้แตข่ัน้ตอน

การจัดหาสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเลน่

พรรคเลน่พวก กลุม่บริษัท มีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสนิค้าตัง้แตเ่ร่ิมต้นการสัง่สนิค้าจนถึงขัน้ตอนสดุท้ายก่อนท่ี

จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลกูค้าตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลงัการขาย เพ่ือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลกูค้า 

แล้วนํามาปรับปรุงและพฒันา ให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้มากยิ่งขึน้  

ข. การดาํเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

 - ไมม่ี – 

ค. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

 กลุม่บริษัท มีนโยบายทํากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเมื่อมีโอกาสท่ีเหมาะสม   

 

 

ง. การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

การทจุริต (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจท่ีได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือประโยชน์ต่อ

ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้ อ่ืน การ

ทจุริตอาจเกิดได้หลายลกัษณะ เช่น การติดสนิบนเจ้าพนกังานด้วยการให้หรือการรับสินบนทัง้ท่ีเป็นเงินและสิง่ของ การมี

ผลประโยชน์ทบัซ้อน การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม เป็นต้น 
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  

1. กลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลมุถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัอยา่งเคร่งครัด 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกั ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์

รัปชนัอยา่งเคร่งครัด  

3. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

4. กลุม่บริษัท กําหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั เพ่ือให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้

ทัง้นี ้กลุม่บริษัท จะสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ทบทวนแนว ทางการปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

5. กลุม่บริษัท จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่วา่การคอร์รัปชนัเป็นสิ่งท่ียอมรับไมไ่ด้ทัง้การทําธุรกรรม

กบัภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน  

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท ต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดย

ทางตรง หรือทางอ้อม 

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้า

ข่ายการคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้หน่วยงาน/บุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ 

หรือแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบ รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยั

หรือข้อ ซกัถามให้ปรึกษาหน่วยงาน/บคุคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ บริษัท หรือผู้บงัคบับญัชา ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้  

3. กลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองบุคคลท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชันท่ี

เก่ียวข้องแก่กลุม่บริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมอืในการรายงานการคอร์รัปชนั

ตามท่ีกลุ่มบริษัท กําหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้

เบาะแสเก่ียวกบัการคอร์รัปชนั หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณกลุม่บริษัท  

4. กลุม่บริษัท จะเผยแพร่ให้ความรู้และทําความเข้าใจกบับคุคลภายนอกท่ีมคีวามเก่ียวข้องทางธุรกิจกบักลุม่บริษัท 

ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  
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5. กลุม่บริษัท สือ่สารมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บคุคล

ภายในกลุ่มบริษัท ทราบ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การ

สมัมนาและการอบรมของกลุม่บริษัท รวมถึงการแจ้งข้อมลูผา่นทางระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพ่ือนํามาตรการไป

ปฏิบตัิอย่างจริงจงั และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุลากรของกลุม่บริษัท มีความเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตามนโยบาย

และมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

6. กลุ่มบริษัท สื่อสารมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยงั

สาธารณชน บริษัทย่อย คู่ค้าทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีสว่นได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 

รายงานประจําปี เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและนํามาตรการไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั  

7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยกําหนดตารางอํานาจอนุมตัิ และวงเงินในการอนุมตัิซึ่งการ

เบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบ เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการปฏิบตัิงานท่ีไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้

เกิดการช่วยเหลือทางการเมืองและเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปชัน และ

เงินสนบัสนนุเพ่ือธุรกิจ ไมไ่ด้ใช้เป็นข้ออ้างสาํหรับการคอร์รัปชนั 

8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่าย

อ่ืนใดท่ีเกินความจําเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีทําธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หากได้รับ

ของขวญัท่ีมีมลูคา่เกินปกติวิสยัในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานปฏิเสธและไมรั่บ

ของขวญัดงักลา่วและต้องรายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้เพ่ือทราบ ทัง้นีจ้ะต้องดําเนินการตามแนวปฏิบตัิ

เก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกํากบัและตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ  

9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน โดย

กระบวนการ ดงักล่าวครอบคลมุด้านงานขาย การตลาด การจัดซือ้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การ

บญัชี การเก็บบนัทึกข้อมูล การปฏิบตัิงาน รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในกลุ่มบริษัท ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ

ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ทัง้นี ้ต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายกํากบัและตรวจสอบภายใน

ดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ  

10. กลุม่บริษัท จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ของบริษัทต่อมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชนัตัง้แตก่ารคดัเลอืกการอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นตําแหนง่  

11. กลุม่บริษัท จดัให้มีมาตรการบริหารความเสีย่งเพ่ือปอ้งกนัการคอร์รัปชนั โดยระบเุหตกุารณ์ท่ีมีความเสีย่งสงูจาก

การคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเสี่ยงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบ พร้อมทัง้

ติดตาม ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนัอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวน

มาตรการจดัการความเสีย่งให้มีความเหมาะสมท่ีจะปอ้งกนัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

12. กลุม่บริษัท จดัให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเสีย่งท่ีกําหนดขึน้ช่วยให้

กลุม่บริษัท บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ได้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานภายในกลุม่บริษัท ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

กฎระเบียบ 
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13. กลุม่บริษัท จดัให้มาตรการปฏิบตัินีไ้ด้รับการจดัทําเป็นเอกสารตามหลกัการควบคมุภายในเพ่ือให้สอดคล้องตาม

นโยบาย และระเบียบของกลุม่บริษัท  

14. ฝ่ายกํากบัและตรวจสอบภายในกําหนดเป็นวาระการประชุมประจําปี เพ่ือให้กรรมการผู้จดัการรายงานผลการ

ตรวจสอบตามมาตรการคอร์รัปชันประจําปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ตอ่ไป  

15. เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

15.1 แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลอืทางการเมือง  

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนบัสนนุนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือมิใช่

ตวัเงิน การสนบัสนนุท่ีมิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอปุกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไมค่ิดคา่บริการ 

รวมทัง้การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมอืง และ/หรือการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน

นามของกลุม่บริษัท เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้กลุม่บริษัท มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลือ

ทางการเมือง ดงันี ้ 

1. กลุม่บริษัท ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไมใ่ห้การสนบัสนนุ หรือกระทําการอนัเป็น

การฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกบันกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ 

2. กลุม่บริษัท ไม่สนบัสนนุทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือก

ทางการเมืองใดๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคํานิยามของการช่วยเหลอื

ทางการเมือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบักลุม่บริษัท  

3. พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่

จะต้องไม่อ้างความเป็นพนกังาน หรือนําทรัพย์สิน อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ในการดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไมใ่ห้การดําเนินการ

ใดๆ ทําให้เกิดความเข้าใจวา่กลุม่บริษัท ไมว่างตวัเป็นกลางทางการเมือง 

4. กลุม่บริษัท แจ้งให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบวา่ กลุม่บริษัท จะไมเ่ข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลอืใน

กิจกรรมทางการเมือง 

15.2 แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุ  

การบริจาคเพ่ือการกศุล ทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การให้ความรู้ 

หรือการสละเวลา เป็นต้น กลุ่มบริษัท สามารถกระทําได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) โดยมิได้มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ ทัง้นี ้จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ เก่ียวกบั

การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุอยา่งเคร่งครัด  

เงินสนบัสนนุเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่กลุม่บริษัท อาจกระทําได้โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของกลุม่บริษัท ทัง้นีอ้าจมีความเสี่ยงเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินสําหรับการ
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บริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม ดงันัน้ จะต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการบริจาค

เพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุอยา่งเคร่งครัด การบริจาคเพ่ือการกศุลและเงินสนบัสนนุทําให้กลุม่บริษัท เกิดความเสีย่งตอ่

การคอร์รัปชัน เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใช้เป็น

ข้ออ้างหรือเส้นทางสาํหรับการคอร์รัปชนั และเพ่ือไมใ่ห้การบริจาคเพ่ือการกศุลมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง  

15.3 แนวปฏิบตัิในการดําเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  

การดําเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่เหมาะสม อาจนํามาซึง่ความเสีย่งตอ่

การคอร์รัปชนัเป็นช่องทางให้เกิดการทจุริต โดยการจ่ายเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนกังาน

ของกลุ่มบริษัท เพ่ือติดสินบน นอกจากนี ้การท่ีกลุ่มบริษัท ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่

เหมาะสมแก่ลกูค้า อาจเป็นการปฏิบตัิท่ีผิดนโยบายของลกูค้าบางราย เป็นเหตใุห้กลุม่บริษัท ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป 

กลุ่มบริษัท ตระหนกัถึงความสําคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท และในขณะเดียวกันเพ่ือดํารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความ

ซื่อสตัย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวญั การบริการ

ต้อนรับ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ดงันี ้ 

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท สามารถรับ/ให้ของขวญั การบริการต้อนรับ หรือ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การเลีย้งรับรอง หรือการรับเลีย้งจากบคุคลอ่ืน เป็นต้น ได้ในโอกาสตา่งๆ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือ

ตามมารยาทสงัคมท่ีปฏิบตัิกนัโดยทัว่ไป โดยจะต้องกระทําด้วยความโปร่งใสในท่ีเปิดเผย โดยการรับ/การให้ดงักลา่วนัน้

จะต้องไม่ทําให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผา่นการกระทําท่ีไมเ่หมาะสม หรือเป็นการแลกเปลีย่นอย่าง ชดัเจน หรือแอบแฝง 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ทําให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ในข้อตกลงทางธุรกิจท่ีไม่

เหมาะสม สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวญั การบริการ

ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรณีใดอันจะทําให้มี

ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความลาํเอียง หรือลาํบากใจ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัท ต้องไม่รับของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีเกิน

สมควร อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวญั หรือ ค่าบริการ

ต้อนรับจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องนัน้ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของกลุ่มบริษัท สามารถรับของขวญั และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้หากเป็นไปตาม

เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตัโิดยปกติโดยจะต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 2,000 บาท (สองพนับาท) ทัง้นี ้ของขวญัท่ีรับได้จะต้อง

ไมเ่ป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรกํานลั บตัรของขวญั เป็นต้น 

4. การห้ามรับของขวญั หรือ คา่บริการต้อนรับ หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 2,000 บาท (สอง

พนับาท) หรือของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรกํานลั เป็นต้น เมื่ออยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่

อาจปฏิเสธการรับของขวญั หรือผลประโยชน์ดงักลา่วได้ในขณะนัน้ เช่น ในการประชมุหารือกบัลกูค้า เป็นต้น ผู้ รับอาจรับ

ของขวญัหรือผลประโยชน์ไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัที และจดัทําแบบรายงานการรับของขวญั สง่ให้ฝ่าย
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บริหารสํานกังาน ทัง้นี ้กลุม่บริษัท จะพิจารณานําสิ่งของ/ของขวญัท่ีได้รับไปบริจาคแก่สาธารณกุศลเพ่ือสว่นรวมต่อไป

ตามความเหมาะสม  

5. การให้และรับผลประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การสงัสรรค์รับรอง จะต้องยืนยนัได้วา่การรับรองนัน้มิได้มีลกัษณะ

เป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบ่อยครัง้ จนทําให้เกิดข้อผูกมดักับผู้ ท่ีจดัการสงัสรรค์รับรองนัน้ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม 

6. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทราบถึง

แนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกลุม่บริษัท ผา่นการประชุมประจําปี

และผา่นระบบการสือ่สารอ่ืนๆ ท่ีกลุม่บริษัท มีอยู ่

7. กลุ่มบริษัท จะประชาสมัพนัธ์หรือแจ้งให้ลกูค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของกลุม่บริษัท ผ่าน

เอกสารแนะนําบริษัทหรือแผน่พบัท่ีใช้ประชาสมัพนัธ์กิจการของกลุม่บริษัท  

การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายนี ้กลุม่บริษัท จะตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวน ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการกระทําดงักลา่วโดยไมช่กัช้า ทัง้นีค้ณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ทัง้หมดของกลุม่บริษัท ในกรณีท่ีการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบาย

นีเ้ป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนัน้เข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดงักล่าว ในกรณีท่ีพิสจูน์ได้ว่า

กรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลกัฐานข้อเท็จจริง 

และสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและให้รายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้

คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเว้นกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั) พิจารณาตอ่ไป ทัง้นี ้

หากการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

2. หากผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนีจ้ะมีโทษทางวินยัซึง่วิธีการลงโทษ

จะขึน้อยู่กบัข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม ทัง้นีห้ากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นการกระทําท่ี

ผิดกฎหมายก็ให้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดด้วย  

กลุม่บริษัท ไมม่ีนโยบายลดตําแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชนั แม้วา่การกระทํา

นัน้จะทําให้กลุม่บริษัท สญูเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3. กลุ่มบริษัท ใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กรทุกระบบเพ่ือประชาสมัพนัธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบตัิตาม

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั รวมถึงการสร้างการรับรู้อย่างชดัเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการ

คอร์รัปชนั แม้การดงักลา่วจะทําให้กลุม่บริษัท เสยีโอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุ่มบริษัท มีการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับพนกังานทัว่ไป ถึงการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ

พนกังานคนใดคนหนึง่หรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือให้รางวลั เป็นต้น 
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มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือการมีพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร รวมทัง้ของพนกังานและผู้มีสว่นได้เสยี

อ่ืน การกระทําดงักลา่วรวมถงึ รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และกลุม่บริษัท ต้องมี

กลไก ในการคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของ

กลุม่บริษัท ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

 การกระทําผิดกฎหมาย ทจุริต ระเบียบบริษัท หรือการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนกังาน 

 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง  

 เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่ประโยชน์หรือช่ือเสยีงของกลุม่บริษัท   

การนํามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. กลุม่บริษัท จะแจ้งและสนบัสนนุให้บริษัทยอ่ยนํามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัไปปฏิบตั ิ

2. ห้ามพนกังานจ้างตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระทําการคอร์รัปชนั 

3. กลุม่บริษัท จะจดัให้มีการจดัซือ้สินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะดําเนินการประเมิน

เพ่ือคดัเลือกผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมาตามระเบียบการจัดซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท 

จะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมารับทราบนโยบายและมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฉบบันี ้ 

4. กลุม่บริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจดัซือ้และว่าจ้างหากพบว่าผู้ขาย ผู้ ให้บริการ รวมถึงผู้ รับเหมากระทําการ

คอร์รัปชนั หรือให้สนิบน  

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. กลุม่บริษัท จะติดประกาศนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัในสถานท่ีเดน่ชดัเพ่ือให้ทกุคนในองค์กรทราบ 

2. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชนัผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของ

บริษัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผน่พบั เป็นต้น เพ่ือให้สาธารณชนทราบ 

กลุม่บริษัทสือ่สารนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทผา่น

หลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสตูรปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม สมัมนา

ประจําปีเป็นต้น เพ่ือให้มีการนําไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุม่บริษัท มีทรัพยากรและบคุลากรท่ีมีทกัษะ

เพียงพอตอ่การนํามาตรการปฏิบตัิไปใช้ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ง

เป็น ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 3 ทา่น ซึง่มีประสบการณ์ด้านบญัชีการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย ประกอบด้วย  

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี    กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาววิชตุา วิจิตรวรางกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ระบุ

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยา่งครบถ้วน ได้แก่ การสอบ

ทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี โดยในปี 

2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปผลการดําเนินงานในปี 

2562 โดยมีสาระสาํคญั ดงันี ้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องและผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพ่ือชีแ้จงและ

ตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความถกูต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีสําคญั ซึ่ง

สง่ผลกระทบตอ่งบการเงิน ความเพียงพอของข้อมลูท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีซึง่ได้พิจารณา

และสอบทานแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินได้แสดงรายการโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือการจัดทําบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีครบถ้วน ทนัเวลา เช่ือถือได้ เป็น

ประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลท่ีมีสาระสําคัญ และระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัทําบญัชีและรายงานทางการเงิน และเร่ืองอ่ืนๆ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในระหวา่งการปฏิบตัิงาน ซึง่เห็น

ว่าผู้สอบบญัชีได้รับความร่วมมือท่ีดีจากฝ่ายจดัการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้มีความรู้ ประสบการณ์ 

และมแีนวทางการปฏิบตัิงานสอบทาน ท่ีเพียงพอเหมาะสมตอ่การเป็นปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเข้า

ขา่ยรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินการกับผู้ เก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้

ดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มีการ

เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ โดยยดึถือการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะทํางานบริหารความเสีย่ง และฝ่ายจดัการได้ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเสีย่ง 

มีการ ประเมินทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ และจดัทําแผนการจดัการความเสี่ยง เพ่ือป้องกนั

หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับ

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหาร เพ่ือกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน

ความก้าวหน้าด้านความเสี่ยงอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความ

เสี่ยงจากการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ซึง่สามารถเช่ือมัน่ได้วา่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแนวทางของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกและผู้สอบ

บญัชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนยัสําคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการได้ดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี และผู้ ตรวจสอบภายในจากภายนอกอย่าง

ต่อเน่ือง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตสุมผลได้วา่บริษัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานและกํากบัให้บริษัทฯดําเนินกิจการต่างๆอย่างถกูต้องตาม

ระบบงานท่ีกําหนดไว้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ให้มีคณุธรรม บริษัทฯมีการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ 

มีการดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งถกูต้องและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกํากบัให้

บริษัทฯดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย อยา่งเคร่งครัด โดยในปี 2562 ไมพ่บรายการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กระทํา

การท่ีขดัตอ่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

6. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และงบการเงินของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา 

ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ประจําปี 2563 โดยมีนายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565 หรือ นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6333 เป็นผู้สอบบญัชี

บริษัทฯ ประจําปี 2563 
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7. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็น

อิสระ คณุสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนคา่ตอบแทนจาก

การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทบีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบ

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาแผนการตรวจสอบให้ครอบคลมุการปฏิบตัิงานทกุระบบ 

โดยสรุป การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้

ความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินแสดงข้อมูลอนัเป็นสาระสําคญัและเช่ือถือได้ สอดคล้องตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลู รายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด ความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อยา่งครบถ้วน 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1  ลักษณะความสัมพนัธ์ 

กลุม่บริษัทมีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ ถือหุ้น 

ผู้บริหาร คือ นายภานมุาศ  รังคกลูนวุฒัน์ และ นางหทยัรัตน์  รังคกลูนวุฒัน์ ซึง่มีความสมัพนัธ์เป็น กรรมการของบริษัท ผู้

ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทโดยมีสดัสว่น ณ วนัทํารายการระหวา่งกนั ร้อยละ 45.14 และร้อยละ 24.49 ตามลาํดบั  
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

  
บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์  

 

ค่าบริหารจัดการ  42.44 8.17 คา่บริหารจดัการทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่การจดัเก็บ

คา่บริหารจดัการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่

บริษัทและสอดคล้องกบั(TP document) ของผู้

ประเมินอิสระ (KPMG) ซึง่มีความสมเหตสุมผล 

  
 

   
   

 
 

บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์ ค่าเช่าสํานักงาน                  0.55 0.05 เน่ืองจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด 

(มหาชน) ปฏิบตัิงานบนพืน้ท่ีของ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ 

จํากัด ดังนัน้ บริษัทย่อยคิดค่าเช่าสํานักงานเดือนละ 

46,000 บาท เนือ้ท่ี 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์

สํานกังานเดือนละ 17,200 บาท และตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 

2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึง่เป็นราคา

ค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และคํานวณ

คา่เฉล่ียท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ

จัดเก็บค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมี

ความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่า

ดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ี

เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

ค่าเช่าอุปกรณ์ 

   สํานักงาน 
0.42 0.04 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 

คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2562 2562   

นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 

นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ 

[ธนาคารท่ี 1 และ 3 อยู่

ระหว่างการขอถอน

หลกัประกนัสว่นตวัคาดว่าจะ

แล้วเสร็จเดือนธนัวาคม 

2563] 

คํา้ประกันให้บริษัท

ย่อย 

ธนาคารท่ี 1 

    เงินกู้ ระยะยาว 

    วงเงิน O/D, P/N, L/G, 

PSE 

วงเงนิ 

 

150.00 

941.00 

วงเงนิ 

 

42.50 

520.00 

 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ทําการคํา้ประกันในนาม

ส่วนตวัให้กับบริษัท โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด

บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า รายการ

คํา้ประกนัดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและทําให้

บริษัทและบริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ คํา้

ประกนัมิได้คดิคา่ตอบแทนในการคํา้ประกนัแต่

อย่างใด 

 ธนาคารท่ี 3 

    วงเงิน O/D, P/N, L/G 

 

340.00 

 

- 
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ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัของบริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั * 

  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

  บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน)  

 

ค่าบริหารจัดการ  
42.44 8.17 

คา่บริหารจดัการทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าการจดัเก็บคา่บริหาร

จดัการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ของกลุม่บริษัทและสอดคล้องกบั(TP document)  ของ

ผู้ประเมินอิสระ (KPMG) ซึง่มีความสมเหตสุมผล 
  

 

   
   

 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

รายได้ค่าเช่าสํานักงาน                  
  

เน่ืองจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด 

(มหาชน) ปฏิบตัิงานบนพืน้ท่ีของ บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ 

จํากัด ดังนัน้ บริษัทย่อยคิดค่าเช่าสํานักงานเดือนละ 

46,000 บาท เนือ้ท่ี 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์

สํานกังานเดือนละ 17,200 บาท และตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 

2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึง่เป็นราคา

ค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และคํานวณ

คา่เฉล่ียท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัเก็บค่าเช่ามีความ

สมเหตสุมผล เน่ืองจากมีความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ และ

คา่เช่าดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีเปรียบเทียบ

กบัราคาตลาด 

  บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์ 0.55 0.05 

รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ 

   สํานักงาน 

  

  บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์ 0.42 0.04 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจําเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562 2562 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

ผลประโยชน์พนักงาน

ท่ีจ่ายเน่ืองจากการ

เกษียณอายุ 

  
เ น่ืองจากมีการจ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการ

เกษียณอายุ ซึง่เป็นพนกังานท่ีโอนย้ายจาก บริษัท ออโต

คอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ไปท่ี บริษัท ฮอนด้ามะลิ

วลัย์ จํากัด เป็นการทําการจ่ายแทนกนัในสว่นท่ีพนกังาน

เคยปฏิบตังิาน ซึง่มีมลูคา่รายการตามรายงานประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บผลประโยชน์

พนักงานท่ีจ่ายเน่ืองจากการเกษียณอายุมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจากคิดจากราคาตามรายงานการกําหนดราคาโอนของผู้

ประเมินภายนอก 

 บจ. ฮอนด้ามะลวิลัย์ 0.21 0.21   
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12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการนําเสนอเร่ืองให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําการพิจารณาและอนุมตัิการทํารายการระหว่างกันดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ

กิจการ  และเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุรวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย  โดยรายการระหว่างกนัดงักลา่ว

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในการทํารายการระหว่างกนั จะไม่มี

สทิธิเข้ามามีสว่นร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่วได้ 

ก) การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป    

การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ได้แก ่การขายสนิค้าและการให้บริการ เป็นต้น จะต้องมี

ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าและราคาท่ีเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กบัการทํารายการระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อยกบับคุคลทัว่ไป หรือการทํารายการระหว่างบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือ

การทํารายการในลกัษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอ่ืนในธุรกิจ โดยได้อนุมตัิในหลกัการให้ฝ่ายจัดการสามารถ

อนุมตัิการทําธุรกรรมดงักล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากบั

คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถดําเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการท่ี

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ และจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  

ข) การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขโดยทัว่ไป บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทและบริษัทยอ่ย

จะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบญัชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั

ดงักล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

ทัง้นี ้ทัง้ 2 กรณีท่ีกล่าวข้าวต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจําปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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12.3  แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

กลุม่บริษัทมีแนวทางในการจดัการรายการระหวา่งกนัในอนาคตดงันี ้

1) การคํา้ประกนัเงินกู้ยืมโดยกรรมการ หากสถาบนัการเงินประสงค์ให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยลง

นามคํา้ประกนัร่วมกบับริษัทและบริษัทย่อยในการกู้ยืมเงิน เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินกู้ยืมดงักลา่ว กรรมการบริษัทและบริษัท

ย่อยท่ีลงนามคํา้ประกนัการกู้ ยืมดงักลา่วจะไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะถอนการคํา้

ประกนัโดยกรรมการบริษัท หลงัจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีข้ึน้กบัเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน 

2) กลุม่บริษัทไมม่ีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและ

บริษัทย่อย รวมทัง้กรรมการและผู้บริหาร และสําหรับกรณีท่ีอาจมีบางขณะท่ีต้องมีรายการกู้ยืมเงินระหวา่งกิจการและ

บริษัทย่อย เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกู้ ยืมหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดอตัราดอกเบีย้ท่ีเรียกเก็บจะใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมธนาคารท่ีกลุ่มบริษัทได้รับ

บวกด้วยกําไรสว่นเพ่ิม  

3) รายการค้าปกติ ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทและบริษัทยอ่ยคาดวา่ยงัมีการ

ทํารายการระหว่างกนัในอนาคต เช่น การซือ้ขาย หรือการให้บริการ เก่ียวกบัการจดัจําหน่ายหรือให้บริการรถยนต์ต่อ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะกําหนดให้ใช้ราคาในอตัราท่ีไมต่ํ่ากวา่ราคาตลาด 

ทัง้นี ้ในการทํารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เง่ือนไขตา่งๆ  ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป 

โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ

เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ด้วย หากมี

รายการใดท่ีเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ 

และ/หรือข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย โดยบริษัทและบริษัทย่อยอาจให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ ให้ความเห็น

เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี ทัง้นี ้

บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

สรุปรายงานของผู้สอบบญัชีจากงบการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินรวมระหวา่งกาลสามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ/ข้อมูลทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ความเหน็หรือข้อสรุปผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวม สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 

นายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นอยา่งไมมี่เง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้สอบ

บญัชีวา่ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (กลุม่กิจการ)ได้

แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุม่กิจการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31   

ธันวาคม 2562 และผลการดาํเนินการรรวมและกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานการเงิน 

 

ตารางแสดงงบการเงินรวมและอตัราสว่นทางการเงิน ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั(มหาชน) และบริษัทยอ่ยประจําปี 2560-2562 
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2561 % พ.ศ. 2560 % 

 บาท  บาท  บาท  
       

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 153,900,977 9.8% 166,777,556 13.8% 121,219,288 13.1% 

ลกูหนีก้ารค้า 130,554,150 8.3% 95,105,207 7.9% 82,840,568 8.9% 

ลกูหนีอ่ื้น 16,069,567 1.0% 11,576,859 0.9% 9,300,548 1.0% 

สินค้าคงเหลือ 474,297,721 30.2% 216,537,601 17.9% 205,318,050 22.1% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 3,030,546 0.3% 4,309,538 0.3% 4,220,091 0.5% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 13,344,400 0.8% 5,855,461 0.5% 7,440,033 0.8% 
 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

791,197,361 
 

50.4% 
 

500,162,222 
 

41.3% 
 

430,338,578 
 

46.4% 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการเบิกใช้ - 0.0% 9,000,000 0.7% 9,000,000 1.0% 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 69,596,683 4.4% 69,596,683 5.8% 69,596,683 7.5% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  695,817,322 44.4% 619,154,785 51.2% 413,255,379 44.6% 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 8,347,873 0.5% 7,622,862 0.6% 3,195,620 0.3% 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1,834,926 0.1% 1,868,026 0.2% 1,318,009 0.1% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,276,674 0.2% 2,891,284 0.2% 1,015,910 0.1% 
 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

777,873,478 
 

49.6% 
 

710,133,640 
 

58.7% 
 

497,381,601 
 

53.6% 
 

รวมสินทรัพย์ 
 

1,569,070,839 
 

100.0% 
 

1,210,295,862 
 

100.0% 
 

927,720,179 
 

100.0% 
       

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

     จากสถาบนัการเงิน 

670,001,193 42.7% 590,879,849 48.8% 542,481,450 58.5% 

เจ้าหนีก้ารค้า  162,051,102 10.3% 120,449,727 10.0% 54,229,461 5.8% 

เจ้าหนีอ่ื้น 32,611,306 2.1% 34,737,062 2.9% 17,291,226 1.9% 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - 0.0% - 0.0% 29,000,000 3.1% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

     ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 

30,000,000 1.9% 30,000,000 2.5% 30,000,000 3.2% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,823,991 0.1% 3,546,428 0.3% 464,536 0.1% 

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 990,447 0.1% 780,519 0.0% 1,775,094 0.2% 
 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 
 

897,478,039 
 

57.2% 
 

780,393,585 
 

64.5% 
 

675,241,767 
 

72.8% 
       

หนีส้ินไมห่มนุเวียน       

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12,500,000 0.8% 42,500,000 3.5% 72,500,000 7.8% 

ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนสําหรับ 

     ผลประโยชน์พนกังาน 

2,918,410 0.2% 1,102,242 0.1% 961,386 0.1% 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,075,521 0.2% 1,354,898 0.1% - 0.0% 
 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
 

18,493,931 
 

1.2% 
 

44,957,140 
 

3.7% 
 

73,461,386 
 

7.9% 
 

รวมหนีสิ้น 
 

915,971,970 
 

58.4% 
 

825,350,725 
 

68.2% 
 

748,703,153 
 

80.7% 

       



ส่วนที่ 3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 3 หน้า 121  
 

 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2561 % พ.ศ. 2560 % 

 บาท  บาท  บาท  
       

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

     ทนุจดทะเบียน 300,000,000  300,000,000  25,000,000  

     ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 300,000,000 19.1% 222,000,000 18.4% 25,000,000 2.7% 

สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 137,109,509 8.7% - 0.0% -  

สว่นเกินทนุจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใต้การ

ควบคมุเดียวกนั 

130,891,299 8.4% 130,891,299 10.8% 130,891,299 14.1% 

จดัสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 1,518,303 0.1% 1,450,000 0.1% 350,000  

กําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 81,872,685 5.2% 29,416,757 2.4% 21,854,532 2.4% 
 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
 

651,391,796 
 

41.5% 
 

383,758,056 
 

31.7% 
 

178,095,831 
 

19.2% 

สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 1,707,073 0.1% 1,187,081 0.1% 921,195 0.1% 
 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

653,098,869 
 

41.6% 
 

384,945,137 
 

31.8% 
 

179,017,026 
 

19.3% 
 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

1,569,070,839 
 

100.0% 
 

1,210,295,862 
 

100.0% 
 

927,720,179 
 

100.0% 
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 พ.ศ. 2562 % พ.ศ. 2561 % พ.ศ. 2560 % 

 บาท  บาท  บาท  

รายได้       

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,027,873,338 96.9% 2,338,842,617 96.9% 1,794,875,598 97.2% 

รายได้ค่านายหน้า 77,498,037 2.5% 58,501,405 2.4% 41,395,932 2.2% 

รายได้อ่ืน 18,353,265 0.6% 16,007,627 0.7% 10,869,324 0.6% 

รวมรายได้ 3,123,724,640 100.0% 2,413,351,649 100.0% 1,847,140,854 100.0% 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 2,833,107,000 90.7% 2,162,385,277 89.6% 1,655,102,540 89.6% 

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย 67,733,144 2.2% 87,898,925 3.6% 72,687,245 3.9% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 126,812,401 4.0% 98,626,025 4.1% 59,795,843 3.2% 

ต้นทนุทางการเงิน 27,819,845 0.9% 28,391,463 1.2% 32,795,590 1.8% 

รวมค่าใช้จ่าย 3,055,472,390 97.8% 2,377,301,690 98.5% 1,820,381,218 98.5% 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 68,252,250 2.2% 36,049,959 1.5% 26,759,636 1.5% 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 14,735,000 0.5% 8,371,848 0.3% 5,215,200 0.3% 

กําไรสําหรับปี 53,517,250 1.7% 27,678,111 1.2% 21,544,436 1.2% 

       

การแบง่ปันกําไร       

    สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 52,995,738 1.7% 27,412,225 1.2% 21,333,459 1.2% 

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 521,512 0.0% 265,886 0.0% 210,977 0.0% 

กําไรสําหรับปี 53,517,250 1.7% 27,678,111 1.2% 21,544,436 1.2% 

       

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.10  0.08  0.43  
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  

 บาท  บาท  บาท  

กําไรสําหรับปี       

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 53,517,250  27,678,111  21,544,436  

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหมข่อง 

    ผลประโยชน์พนกังานท่ีกําหนดไว้ 

 

(591,284) 

  

- 

  

- 

 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมถ่กูจดั 

    ประเภทใหมไ่ว้ในกําไรหรือขาดทนุ 

    ในภายหลงั 

 

 

118,257 

  

 

- 

  

 

- 

 

กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี  

    - สทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

(473,027) 

  

- 

  

- 

 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 53,044,223  27,678,111  21,544,436  

       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

    สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 52,524,231  27,412,225  21,333,459  

    สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 519,992  265,886  210,977  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 53,044,223  27,678,111  21,544,436  
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

 

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  

 บาท  บาท  บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไรสําหรับปี 53,517,250  27,678,111  21,544,436  

ปรับรายการที่กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)       

    ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ 14,735,000  8,371,848  5,215,200  

    ต้นทนุทางการเงิน 27,819,845  28,391,463  32,795,590  

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 31,240,695  23,810,218  22,926,169  

    หนีส้งสยัจะสญู 177,997  49,282  -  

    ขาดทนุจากการปรับมลูค่าสินค้าคงเหลือ 654,471  1,327,894  375,174  

    กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (2,713,629)  (2,712,352)  (2,817,149)  

    ดอกเบีย้รับ (724,163)  (694,919)  (348,384)  

 124,707,466  86,221,545  79,691,036  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน       

    ลกูหนีก้ารค้า (35,626,940)  (12,313,921)  (19,117,495)  

    ลกูหนีอ่ื้น (4,508,071)  (2,276,160)  (709,650)  

    สินค้าคงเหลือ (258,414,591)  (12,547,445)  75,318,969  

    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (7,488,939)  1,584,572  5,884,180  

    เงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 9,000,000  -  -  

    สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 614,610  (1,875,374)  (97,471)  

    เจ้าหนีก้ารค้า 41,601,375  66,220,266  (19,428,485)  

    เจ้าหนีอ่ื้น 4,634,538  7,551,215  1,423,958  

    ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนสําหรับ 

        ผลประโยชน์พนกังาน 

 

1,224,884 

  

140,856 

  

202,322 

 

    หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 209,928  (994,575)  971,678  

    หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,720,623  1,354,898  -  

    กระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  

        การดําเนินงาน 

 

(122,325,117) 

  

133,065,877 

  

124,139,042 

 

    ภาษีเงินได้จ่ายออก (15,027,088)  (5,929,420)  (6,143,698)  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

ดาํเนินงาน 

 

(137,352,205) 

  

127,136,457 

 . 

117,995,344 

 

       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (116,746,463)  (224,507,067)  (33,844,313)  

    เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 6,547,791  8,492,975  12,484,702  

    เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2,453,366)  (5,617,917)  (131,467)  

    ดอกเบีย้รับ 739,526  694,768  348,234  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111,912,512)  (220,937,241)  (21,142,844)  
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 

 
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  

 บาท  บาท  บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)       

    เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 224,640,000  197,000,000  -  

    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น (9,530,491)  -  -  

    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (878,656)  (1,601,601)  (35,465,346)  

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,770,000,000  2,635,000,000  2,520,000,000  

    เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

        จากสถาบนัการเงิน 

(2,690,000,000)  (2,585,000,000)  (2,515,000,000)  

    เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 

        จากสถาบนัการเงิน 

(30,000,000)  (30,000,000)  (30,000,000)  

    เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ี

เก่ียวข้องกนั 

 

- 

  

(29,000,000) 

 -  

    เงินปันผลจ่าย -  (18,750,000)  -  

    ดอกเบีย้จ่าย (27,842,715)  (28,289,347)  (32,862,800)  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

จัดหาเงิน 

 

236,388,138 

  

139,359,052 

  

(93,328,146) 

 

       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) สุทธิ 

 

(12,876,579) 

  

45,558,268 

  

3,524,354 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 

166,777,556 

  

121,219,288 

  

117,694,934 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

153,900,977 

  

166,777,556 

  

121,219,288 

 

       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด       

เจ้าหนีจ้ากการซือ้อาคารและอปุกรณ์ 3,079,507  9,816,931  24,426  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด(มหาชน) 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) ................................................................. 0.88 0.64 0.64 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) ..................................................... 0.32 0.34 0.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) ............................................. (0.16) 0.17 0.17 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) ................................................. 27.49 26.94 25.06 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) ................................................................. 13 14 15 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) ............................................... 7.97 10.09 6.73 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) ............................................................. 45 36 54 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) ................................................ 21.97 26.76 26.13 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) ............................................................... 16 14 14 

วงจรเงินสด (วนั) ................................................................................. 42 36 55 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (ร้อยละ) ............................................................................. 6.43 7.54 7.79 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) .......................................................... 3.17 2.76 3.32 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (ร้อยละ) ....................................................... (142.97) 197.29 198.13 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ (ร้อยละ) ......................................................................... 1.71 1.15 1.17 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (ร้อยละ) ................................. 10.31 9.82 12.81 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) ....................................................... 3.85 2.59 2.25 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) ................................................ 12.89 9.97 10.78 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) .................................................................. 2.25 2.26 1.93 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) ...................................................... 1.40 2.14 4.18 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) ................................................... (3.95) 5.56 4.57 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) .............................................. (0.05) 0.04 0.05 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) ................................................................... - 61.20 - 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้นปรับลดเต็มที่ (บาท) ....................................................... 0.09 0.05 0.04 

 

 

 

  



ส่วนที่ 3 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

………รับรองความถกูต้อง สว่นท่ี 3 หน้า 127  
 

14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

ภาพรวม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจหลกัด้านการจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์

ตกแตง่ งานบริการซอ่มและจําหนา่ยอะไหลย่ี่ห้อฮอนด้า รวมทัง้นายหน้าสนิเช่ือเชา่ซือ้และประกนัภยัรถยนต์ โดยกลุม่

บริษัทฯเป็นหนึง่ในผู้ประกอบธุรกิจตวัแทนผู้ จําหนา่ยรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซึง่มีจํานวนโชว์รูมและศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ

ฮอนด้าสงูสดุเป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศไทย โดยปัจจบุนั ได้เปิดดาํเนินการในจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพสงูในภมูิภาคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการขยายการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยรถยนต์และศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไป

ยงัจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพด้านกําลงัซือ้สงูในภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดักระบ่ี ดงันี ้ 

1. ในจงัหวดัภเูก็ตจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาภเูก็ต ซึง่เปิดดาํเนินการสว่นงานขายและสว่นงานบริการในเดือน

มีนาคม 2561 โดยมีขนาดพืน้ท่ีศนูย์บริการและโชว์รูม 312 ตร.ม. และ 316 ตร.ม. ตามลาํดบั สาขานาคา ซึง่ทยอย

เปิดดาํเนินการสว่นงานบริการในเดือนตลุาคม 2561 และเปิดสว่นงานขายในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีขนาด

พืน้ท่ีศนูย์บริการและโชว์รูม 1,840 ตร.ม. และ 920 ตร.ม. ซึง่มลูคา่การลงทนุรวมของทัง้ 2 สาขา เป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 88 ล้านบาท  

2. ในจงัหวดักระบ่ีจํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขากระบ่ี ซึง่เปิดดาํเนินการสว่นงานขายและสว่นงานบริการในเดือน

มกราคม 2562 โดยมีขนาดพืน้ท่ีศนูย์บริการและโชว์รูม 570 ตร.ม. และ 240 ตร.ม. ซึง่มลูคา่การลงทนุรวม เป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 9 ล้านบาท  

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจจําหนา่ยรถยนต์และศนูย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าไปยงัภาคใต้

ของประเทศไทยในจงัหวดักระบ่ี จํานวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาเมอืงกระบ่ี ซึง่ทยอยเปิดดําเนินการสว่นงานบริการในเดือน

ตลุาคม 2562 และสว่นงานขายท่ีมีกําหนดเปิดดําเนินการในเดือนมกราคม 2563 โดยมีขนาดพืน้ท่ีศนูย์บริการและโชว์รูม 

1,600 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม. ตามลาํดบั ทัง้นีม้ลูคา่การลงทนุเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 57 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ในด้านแหลง่เงินทนุ เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมตใิห้บริษัทฯอนมุตัิการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียน 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม เพ่ือนําไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจและใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบริษัทยอ่ย ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนของบริษัทจาก 222 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป จํานวน 

156 ล้านบาท   

ในเดือนมิถนุายน 2562 บริษัทได้เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก จํานวน 156 ล้านหุ้น ในตลาดหลกัทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ เป็นจํานวนเงิน 224.64 ล้านบาท โดยวตัถปุระสงค์ของเงินทนุเพ่ือนําไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจและใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทยอ่ย 

ในสว่นของนโยบายบญัชีท่ีสาํคญัของบริษัทฯได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีของไทย โดยในปี 2562 กลุม่บริษัทได้

ถือปฏิบตัิข้อกําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสญัญาท่ีทํากบัลกูค้า (“TFRS 15”) เป็น

ครัง้แรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ืองรายได้ (“TAS18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
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(“TAS 11”) และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง ตาม TFRS 15 กลุม่บริษัทรับรู้รายได้เมื่อลกูค้ามี

อํานาจควบคมุในสนิค้าหรือบริการ ด้วยจํานวนเงินท่ีสะท้อนถงึสิง่ตอบแทนท่ีกลุม่บริษัทคาดวา่จะมีสทิธิได้รับ และมีการใช้

วิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการสง่มอบการควบคมุ เพ่ือประเมินวา่จะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือ 

รับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ ในขณะท่ี TAS 18 กลุม่บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่อได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของสนิค้าท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว และรับรู้รายได้จากการให้บริการเมือ่มกีารให้บริการ กลุม่บริษัท

จะไมรั่บรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าท่ีขายไปแล้วนัน้หรือมีความไมแ่นน่อนท่ีมีนยัสาํคญัในการ

ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสนิค้าหรือให้บริการนัน้ๆ 

 

2. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน สาํหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน 

โครงสร้างรายได้ 2562 2561 เปลี่ยนแปลง 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ % YoY 

รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และ

อปุกรณ์ตกแตง่ 

 

2,650 

 

84.8 

 

2,078 

 

86.1 

 

27.5% 

รายได้จากสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและ

จําหนา่ยอะไหล ่

 

378 

 

12.1 

 

261 

 

10.8 

 

44.8% 

รายได้คา่นายหน้า 78 2.5 58 2.4 34.5% 

            รวมรายได้หลัก 3,106 99.4 2,397 99.3 29.6% 

รายได้อื่น ๆ* 18 0.6 16 0.7 12.5% 

รายได้รวมจากการดาํเนินธุรกจิ 3,124 100.0 2,413 100.0 29.5% 

หมายเหต*ุ รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย เงินรางวลั กําไรจากการขายสนิทรัพย์ และดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

 

ภาพรวมรายได้รวมจากการดาํเนินธุรกิจ 

ใน ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้หลกัรวมเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 รายได้หลกัรวมจากการดําเนินธุรกิจ

ของกลุม่บริษัทสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ โดยในปี 2562 โดยมีรายได้หลกัรวม 3,106 ล้านบาท ในปี 2562 รายได้หลกัรวมของ

กลุม่บริษัทเพ่ิมขึน้จากปี 2561 อีก 709 ล้านบาท หรือ 29.6% YoY โดยสาเหตหุลกัมาจากความประสบความสาํเร็จในการ

ขยายสาขาไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู และ การเติบโตของรายได้ในบางสาขาเดิม 

 

2.1.1 รายได้จากส่วนงานจาํหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 

รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่มีการเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ถึงแม้วา่เศรษฐกิจและภาค

อตุสหกรรมยานยนต์รวมของประเทศไทยตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา นบัตัง้แตปี่ 2560 – 2562 จะมคีวามผนัผวนอยา่งตอ่เน่ือง ใน

ปี 2560 และ 2561 ยอดขายตลาดรถยนต์รวมมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.3 และ 19.2 ตามลาํดบั โดยในปี 2561 มี

ยอดขายตลาดรถยนต์รวมของประเทศไทยเทา่กบั 1,039,158 คนั อยา่งไรก็ตามในปี 2562 สถิตกิารขายรถยนต์ได้ปรับตวั
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ลดลงร้อยละ 3 โดยมียอดขายรวมอยูท่ี่ 1,007,552 คนั สบืเน่ืองจากเหตผุลท่ีได้กลา่วไว้ในหวัข้อ แนวโน้มภาวะอตุสหกรรม

และภาวะการแขง่ขนัในอนาคต ข้างต้น ถงึแม้วา่เศรษฐกิจและภาคอตุสหกรรมยานยนต์รวมจะมคีวามผนัผวน กลุม่บริษัท

ได้ตระหนกัถึงและมุง่มัน่ในการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์การขยายสาขาไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู โดยใช้ความระมดัระวงัใน

ทกุขัน้ตอน ในปี 2562 กลุม่บริษัทได้เปิดดาํเนินการสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์เพ่ิม 2 สาขา ได้แก่ สาขากระบ่ี ในจงัหวดักระบ่ี 

และสาขานาคา ในจงัหวดัภเูก็ต ซึง่รายได้จากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่เฉพาะของสาขาใหมม่ีสดัสว่น

ถึงร้อยละ 27.62 ของรายได้รวมจากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ของปี 2562 

 

2.1.2 รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล่ 

รายได้ในสว่นงานบริการซอ่มบํารุง เป็นรายได้จากสว่นงานศนูย์บริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการซอ่มทัว่ไป 

รายได้จากการตรวจเช็คตามระยะทาง และรายได้จากการให้บริการศนูย์ซอ่มบํารุง ซอ่มตวัถงัและส ี โดยในการซอ่มบํารุง

บางกรณีต้องมกีารเปลีย่นอะไหล ่ซึง่เป็นรายได้จากการจําหนา่ยอะไหลภ่ายใต้สว่นงานบริการซอ่ม  

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ตัง้แตปี่ 2560-2562 รายได้จากสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหลข่อง

กลุม่บริษัทเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 44.8 จากปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการขยายสาขาตาม     

กลยทุธ์การขยายสาขาของบริษัท การรับรู้รายได้เต็มปีของสาขาภเูก็ตและนาคา และการเติบโตอยา่งมีสาระสาํคญัของ

ศนูย์บริการสาขามะลวิลัย์ 

ในปี 2562 ยงัคงนบัเป็นปีท้าทายของกลุม่บริษัทเน่ืองมาจาก ภาคตะวนัออกตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทยได้ประสบภยัธรรมชาติ ได้แก่ภยัแล้งและวกิฤตนํา้ทว่ม ในชว่งไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึง่สง่ผลกระทบตอ่กําลงัซือ้

ของลกูค้า อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทยงัคงสามารถรายงานผลประกอบการรายได้จากสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและ

จําหนา่ยอะไหลเ่พ่ิมขึน้ 

 

2.1.3 รายได้ค่านายหน้า 

รายได้คา่นายหน้าสว่นใหญ่เกิดจากการแนะนําลกูค้าท่ีซือ้รถยนต์ของกลุม่บริษัทให้กบับริษัทไฟแนนซ์ และการ

แนะนําลกูค้าเพ่ือทําประกนัภยัรถยนต์ โดยสว่นใหญ่กรณีซือ้รถยนต์ใหมล่กูค้าต้องทําประกนัภยัรถยนต์ โดยกลุม่บริษัท

รับรู้รายได้คา่นายหน้าจากบริษัทไฟแนนซ์หลงัจากบริษัทไฟแนนซ์อนมุตักิารปลอ่ยสนิเช่ือให้ลกูค้าเช่าซือ้รถยนต์ และรับรู้

รายได้คา่นายหน้าจากบริษัทประกนัเมื่อได้รับการยืนยนัจากบริษัทประกนัภยั  

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา ตัง้แตปี่ 2560-2562 บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2562 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.5 เป็นจํานวนเงิน 20 ล้านบาทจากปี 2561 โดยการเพ่ิมขึน้นัน้สอดคล้องกบัการเติบโตของรายได้จาก

สว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่ 
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2.2 กาํไรขัน้ต้น* 

กําไรขัน้ต้นสาํหรับปีสิน้สดุ 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.4 หรือเป็นจํานวนเงิน 18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปีสิน้สดุ 

2561 สาเหตหุลกัมาจากยอดขายและยอดบริการท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้ในบางสาขาเดิม การให้บริการเตม็รูปแบบของสาขา

นาคา การขยายสาขาเพ่ิมขึน้ระหวา่งปีอีก 2 สาขาในจงัหวดักระบ่ี และการเปลีย่นแปลงรูปแบบการบริหารจดัการการ

ทํางานของสว่นงานซอ่มบํารุงโดยจากเดมิจดัจ้าง Subcontractors เป็นจดัจ้างพนกังานช่างในนามของบริษัท 

หมายเหต*ุ กําไรขัน้ต้นจากสว่นงานจําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่และจากสว่นงานบริการซอ่มบํารุงและ

จําหนา่ยอะไหล ่

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารสาํหรับปีสิน้สดุ 2562 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.6 หรือเป็นจํานวนเงิน 28 ล้านบาท เมื่อเทียบปี

สิน้สดุ 2561 สาเหตหุลกัมาจากการการเปิดดําเนินการใหมข่องสาขากระบ่ีและสาขาเมืองกระบ่ีในปี 2562 การเร่ิมรับรู้

คา่ใช้จา่ยบริหารเต็มปีของสาขาภเูก็ตและสาขานาคาและการปรับโครงสร้างเงินเดือนของกลุม่บริษัทซึง่เร่ิมต้นมีผลใน

เดือนมกราคม 2562 

 

2.4 กาํไรสาํหรับปี 

กําไรสทุธิสาํหรับปีสิน้สดุ 2562 เทา่กบั 53 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 93.36 หรือเป็นจํานวนเงิน 26 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบปีสิน้สดุ 2561 เมื่อเทียบกบั 28 ล้านบาทในปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตเพ่ิมขึน้อยา่งมีสาระสาํคญัของ

รายได้หลกัของกลุม่บริษัท สบืเน่ืองจากการขยายสาขาตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท และรายได้ท่ีเติบโตขึน้จากผลการ

ดําเนินงานของสาขาเดิม 
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3. การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

3.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท มีสนิทรัพย์รวม 1,569 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.7 จาก 1,210 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมทนุจากสนิค้าคงคลงัและท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีสงูขึน้ 

 สนิค้าคงเหลอืสทุธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 119.0 จากสิน้ปี 2561 เป็น 474 ล้านบาทสาเหตจุากสาขากระบ่ีและสาขา

นาคาซึง่เร่ิมเปิดดาํเนินการสว่นงานขายอยา่งเป็นทางการในเดือนมกราคมและเมษายน 2562 ตามลาํดบั และ

บริษัทได้มีการสต๊อครถยนต์ไว้เพ่ือรองรับการขายในไตรมาส 1/2563 

 ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 เป็น 696 ล้านบาทสาเหตหุลกัมาจากการ

ก่อสร้างสาขานาคาและสาขาเมอืงกระบ่ี โดยสาขานาคาสร้างเสร็จและเปิดอยา่งเป็นทางการในเดือน มีนาคม 

2562 อยา่งไรก็ตามสาขาเมืองกระบ่ีกําลงัอยูใ่นขัน้ตอนการก่อสร้าง โดยสาขาเมืองกระบ่ีได้ทยอยเปิดดําเนินการ

ดงันี ้ สว่นงานบริการซอ่มบํารุงและจําหนา่ยอะไหล ่ เร่ิมเปิดดาํเนินการในเดือน ตลุาคม 2562 และสว่นงาน

จําหนา่ยรถยนต์และอปุกรณ์ตกแตง่จะเร่ิมเปิดดาํเนินการในเดือน มกราคม 2563 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่งปี 2562 เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี่ 0.88 เทา่ จาก 0.64 เทา่ในปีก่อน เป็นผลจากการเพ่ิมทนุจากการ

เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป (“IPO”) 

 

3.2 หนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 เป็น 916 ล้านบาท 

 เจ้าหนีก้ารค้ามมีลูคา่ 162 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34.5 จาก 120 ล้านบาท ในปีก่อน และเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินมมีลูคา่ 670 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.4 จาก 591 ล้านบาท ในปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการ

เพ่ิมขึน้ของสนิค้าคงคลงั 

 ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่เพ่ิมขึน้ 2 วนั จาก 14 วนั เป็น 16 วนั สบืเน่ืองจากมกีารจดัเตรียม Stock รถยนต์ในช่วง

ปลายปีสอดคล้องกบัเหตผุลท่ีกลา่วไว้ในการวิเคราะห์สนิค้าคงคลงั โดยสดัสว่นสนิค้าคงคลงัท่ียงัไมถ่ึงกําหนด

ชําระในปี 2562 มีสดัสว่นท่ีมากกวา่ปี 2561 

 

3.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 69.6 จากปลายปี 2561 เป็น 653 ล้านบาท และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของ

ผู้ ถือหุ้นลดลงอยูท่ี่ร้อยละ 1.40 เทา่ จากระดบั 2.14 เทา่ ณ สิน้ปี 2561 สาเหตมุาจากการเพ่ิมทนุจากการเสนอ

ขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป (“ IPO”) และกําไรสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
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3.4 กระแสเงนิสด 

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 137 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมกีารสต๊อครถเพ่ิมขึน้เพ่ือ

รองรับการขายในไตรมาส 1/2563 และการมีสต๊อคไว้เพ่ือขายของสาขาใหมท่ัง้ 2 ในจงัหวดักระบ่ี 
 

ขณะเดียวกนั เงินสดสทุธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทนุมมีลูคา่รวม 112 ล้านบาท เน่ืองจากการขยายสาขาใหมซ่ึง่

เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท 
 

บริษัทมีเงินสทุธิรับจากกิจกรรมจดัหาเงินมีมลูคา่ 236 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการได้รับเงินจากการจําหนา่ยหุ้นครัง้

แรก 225 ล้านบาท 
 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมลดลง 13 ล้านบาท ซึง่ทําให้บริษัทมเีงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสดสทุธิ ณ วนัสิน้ปี 2562 เทา่กบั 154 ล้านบาท 



การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 
 

  ………รับรองความถกูต้อง 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย

แล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ 

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 ตอ่ผู้สอบบญัชี และกรรมการ

ตรวขจสอบของบริษัทฯ แล้วซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร้องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุ

ภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ี บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯ 

ได้มอบหมายให้ นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ หรือ นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้

ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใดไมม่ีลายมือ ช่ือของ นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ หรือ นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ กํากบั

ไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร ……………………………………………… 

2. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 
ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

(ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี)     ……………………………………………… 
 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร ……………………………………………… 

2. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 
ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

(ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี)     ……………………………………………… 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารของบริษัท 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายพานิช พงศ์พิโรดม 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

 

71  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวศิวกรรมชายฝ่ังทะเล 

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมแหลง่นํา้ สถาบนั

เทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา

วิศวกรรมสขุาภิบาล จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

2556 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2556 – 

ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

ผู้ เช่ียวชาญพิเศษ

ด้านพลงังานและ

สิง่แวดล้อม 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ทา่เรือราชาเฟอร์ร่ี 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดั

ระยอง 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขา

วิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

2533 – 

ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท พานิช-วรศกัดิ์และ

เพ่ือน 2510 จํากดั 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

 

58 ประกาศนียบตัร mini MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู บริหาร

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 

11 สถาบนัพระปกเกล้า 

 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

0.24 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

 

2559 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน และ

กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั 

(มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2559 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2557 – 

ปัจจบุนั 

 

 

 

2556 - 

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/

กรรมการสรรหา

คา่ตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล 

 

ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/

ประธาน

กรรมการบริหาร

ความเสีย่งและ

บริษัท สนิมัน่คงประกนัภยั 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษัท ออลลา่ จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

2561 – 

ปัจจบุนั 

 

2560 – 

ปัจจบุนั 

 

2559 – 

ปัจจบุนั 

 

2553 – 

ปัจจบุนั 

 

2550 - 

ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

บริษัท มงคลปฐวี จํากดั 

 

 

บริษัท ดบับลวิแอนท์เอ็ม แอส

โซสเิอท จํากดั 

 

บริษัท สมายพี จํากดั 

 

 

บริษัท ออดิท วนั จํากดั 

 

 

บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลซูัน่ 

จํากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3. หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี 

-  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

 

69 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2558-

ปัจจบุนั 

 

2552-

ปัจจบุนั 

 

2552-

ปัจจบุนั 

 

2545-

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

คา่ตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

 

ท่ีปรึกษา 

 

 

ท่ีปรึกษา 

 

 

กรรมการ 

 

 

ท่ีปรึกษา 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษัท เอชเอ็มดี เอเชีย จํากดั 

 

 

บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) 

จํากดั 

 

บริษัท ไพร์ม ซิติก้อล์ฟ จํากดั 

 

 

บริษัท ยนิูพาร์ท จํากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2535-

ปัจจบุนั 

ทนายความและ

เจ้าของ 

สาํนกังาน หมอ่มหลวงวินยั 

เกษมศรี 

 

4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียง

ธรรม 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 

 

 

 

51 ปริญญาเอก หลกัสตูรเทคโนโลยี

และการจดัการนวตักรรม 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ 

(การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ปริญญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

0.13 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2554-

ปัจจบุนั 

 

2540-

ปัจจบุนั 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทนและ

กรรมการอิสระ 

 

กรรมการ 

 

 

อาจารย์ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็มเอส คเินทิคส์ 

จํากดั 

 

ภาควิชาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการ 

- กรรมการสรรและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

53 ปริญญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

45.14 

 

คูส่มรสของนาง

หทยัรัตน์ รัง

คกลูนวุฒัน์ 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

2558-

ปัจจบุนั 

 

2535-

ปัจจบุนั 

กรรมการสรรและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร/กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 

 

6. นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นงานขาย 

 

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบญัฑิต 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

24.49 

 

คูส่มรสของนาย

ภานมุาศ รัง

คกลูนวุฒัน์ 

 

2558-

ปัจจบุนั 

 

 

 

รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร/

กรรมการ/ผู้จดัการ

สว่นงานขาย 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ปริญญาตรี บญัชีบญัฑติ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

2552-

ปัจจบุนั 

กรรมการและ

ผู้จดัการสว่นงาน

ขาย 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 

 

7. นางสกุใส โภคทรัพย์ 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป 

 

50 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู 

หลกัสตูรการบญัชี วิทยาลยั

อาชีวศกึษาสริุนทร์ 

 

0.10 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 
 

2558-

ปัจจบุนั 
 

2561-

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการ 

 
 

ผู้จดัการสว่น

บริหารงานทัว่ไป 
 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2535-

ปัจจบุนั 

 

ผู้จดัการสว่น

บริหารงานทัว่ไป 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 

 

8. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

 

30 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

0.01 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

 

2561-

ปัจจบุนั 

 

 

 

 

กรรมการ/ผู้จดัการ

สว่นบญัชีและ

การเงิน 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2559-

ปัจจบุนั 

 

ผู้จดัการสว่นบญัชี

และการเงิน 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 

 

9. นายภธิูป วาทิน 

- กรรมการ 

 

29 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

0.03 

 

ไมม่ี 2560-

ปัจจบุนั 

 

2559-

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

 

ผู้จดัการบญัชี 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์  

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวธญัญา ธิมาชยั 

- กรรมการ 

 

30 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

0.05 

 

ไมม่ี 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

2559-

ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

 

 

ผู้จดัการบญัชี 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 

11. นายณราวฒุิ ธานีพนู 

- ผู้จดัการสว่นศนูย์บริการ 

 

47 ประกาศนียบตัรวชิาชีพขัน้สงู 

หลกัสตูรช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิค

สริุนทร์ 

 

0.1 

 

ไมม่ี 

 

2558-

ปัจจบุนั 

 

2537-

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการสว่น

ศนูย์บริการ 

 

ผู้จดัการสว่น

ศนูย์บริการ 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม 

- ผู้จดัการบญัชี 

- เลขานกุารบริษัทฯ 

 

28 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

หลกัสตูร Fundamentals for 

Corporate Secretary รุ่นท่ี 2 ปี 

2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย (IOD) 

 

0.03 

 

ไมม่ี 2561-

ปัจจบุนั 

 

2560-

ปัจจบุนั 

 

2561-

ปัจจบุนั 

ผู้จดัการบญัชี 

 

 

เลขานกุาร 

 

 

ผู้จดัการบญัชี 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

(ควบรวม ระหวา่ง บริษัท 

ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั บริษัท 

เอ.วี. บรีุรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ 

จํากดั บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ 

(สริุนทร์) จํากดั) 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้ นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม เป็นเลขานกุารบริษัทของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรา 89/15 แหง่ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยเลขานกุารบริษัท มหีน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

 

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจําปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการ เก่ียวกบั การประชมุ คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ให้คําแนะนํา เก่ียวกบัข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ 

5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูท่จํีาเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่แีก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการท่ไีด้รับแตง่ตัง้ใหม ่

6. ดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้องบงัคบั ข้อกําหนด และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ นโยบายการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ 

7. ดําเนินการอ่ืนๆตามท่ีพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศ 

กําหนด 

  



เอกสารแนบ 1                                                                                                                                                                                                                                                บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 
 

………รับรองความถกูต้อง เอกสารแนบ 1 หน้า 147  
 

1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฮอนด้ามะลวิลัย์ จํากดั 

ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์* 

- กรรมการผู้จดัการ 

 

อ้างถงึ รายละเอียดของนายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 5  

2. นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์* 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นงานขาย 

 

อ้างถงึ รายละเอียดของนางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 6 

3. นางสกุใส โภคทรัพย์* 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป 

 

อ้างถงึ รายละเอียดของนางสกุใส โภคทรัพย์ ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 7 

4. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ* 

- กรรมการ 

- ผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 

 

อ้างถงึ รายละเอียดของนางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 8 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู 

- ผู้จดัการสว่นศนูย์บริการ 

อ้างถงึ รายละเอียดของนายณราวฒุิ ธานีพนู ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 11 
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ช่ือ-สกลุ/ ตําแหนง่ อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 

ประวตัิอบรม 

สดัสว่นการ

ถือ 

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง 

กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหนง่ ช่ือหนว่ยงาน/ บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6. นางสาวธญัญา ธิมาชยั 

- ผู้จดัการบญัชี 

อ้างถงึ รายละเอียดของนางสาวธญัญา ธิมาชยั ตามหวัข้อประวตัิ 1.1 ข้อ 10 

* กรรมการท่ีบริษัทฯ แตง่ตัง้ ให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบริษัทยอ่ย 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  

 

รายชื่อ บริษัท บริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 

นายพานิช พงศ์พิโรดม X 

/// 

 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ /// 

IV 

 

หมอ่มหลวงวินยั เกษมศรี /// 

V 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม /// 

V 

 

นายภานมุาศ รังคกลูนวุฒัน์ / 

// 

X 

// 

นางหทยัรัตน์ รังคกลูนวุฒัน์ / 

// 

/ 

// 

นางสกุใส โภคทรัพย์ / 

// 

/ 

// 

นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ / 

// 

/ 

// 

นายภธิูป วาทิน /  

นางสาวธญัญา ธิมาชยั /  

 

หมายเหตุ  

X ประธานกรรมการ     IV ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการ      V กรรมการตรวจสอบ 

// ผู้บริหาร 

/// กรรมการอิสระ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

( Outsource) 

:  บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั 

ท่ีอยู ่84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทร. : 08-3299-5959 

อีเมล์ : boonneebk@gmail.com  

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวบญุณี  กศุลโสภิต 

คณุวฒุิทางการศกึษา : Master’s degree in MBA (Executive)  มหาวิทยาลยับรูพา 

: Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

: Bachelor’s degree in B.A. (Accounting) มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ 

วฒุิบตัร / ประกาศนียบตัร Endorsed Internal Auditing Program จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Graduated Diploma (Auditing) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขท่ี 5623 ; เมือ่ปี 2541 

- ผู้ตรวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) เลขท่ี 346 ; เมื่อปี 2558 

- ผู้ตรวจสอบอิสระสาํหรับโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification) ; 

ปี 2561 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 

- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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อื่นๆ 
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