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ส่วนที ่1  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding company) ที่

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและใหบ้ริการในอุตสาหกรรมรถยนต ์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 และต่อมาไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563  

 ปัจจบุนั บรษิัทมีการลงทนุในบรษิัทย่อย 2 แห่ง ดงันี ้

1. บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั (“ฮอนดา้มะลิวลัย”์) เป็นบรษิัทผูจ้  าหน่ายและศนูยบ์รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ ซึ่ง    

    ก่อตัง้โดยนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ในปี 2535 ที่จงัหวดัสรุนิทรเ์ป็นแห่งแรก และ 

2. บรษิัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั (“ออโตคลิก”) เป็นบรษิัทย่อยแห่งใหม่ที่ไดก้่อตัง้เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 โดยจะ 

    ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์ุกยี่หอ้ประเภทเร่งด่วน (ซึ่งต่อไปนีจ้ะ

รวมเรียกฮอนดา้มะลิวลัยแ์ละออโตคลิกว่า “บรษิัทย่อย” และส าหรบับรษิัทและบรษิัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่มบรษิัท”) 

 ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท คือ รถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ โดยบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด

(“ฮอนดา้”) จะเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ใหแ้ก่ผูจ้  าหน่าย (Dealers) ปัจจบุนั ฮอนดา้มีผูจ้  าหน่ายกระจาย

อยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกคา้อย่างทั่วถึง โดยทางฮอนดา้จะเป็นผู้จะเป็นผู้คัดเลือกผูจ้  าหน่าย 

ก าหนดนโยบายดา้นราคาและจดัรายการส่งเสรมิการขาย รวมทัง้เป็นผูจ้ดัส่งสินคา้ตามค าสั่งซือ้ของผูจ้  าหน่าย 

 ฮอนดา้นบัว่าเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตยานยนตน์ั่งรายใหญ่ของประเทศ โดยในปี 2563 ส่วนแบ่งทางการตลาดของรถยนต์

ยี่หอ้ฮอนดา้ประมาณรอ้ยละ 27.5 ของยอดขายรถยนตน์ั่งส่วนบคุคลไม่เกิน 7 คน (นบัรวมฮอนดา้ บีอาร-์วี เอชอาร-์วี และ

ซีอาร-์วี) ซึ่งเป็นอนัดบั 1 ของส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนตน์ั่งส่วนบคุคลในประเทศ 

 ฮอนดา้มะลิวลัยเ์ป็นหนึ่งในบริษัทผูจ้  าหน่ายที่ไดร้บัความไวว้างใจจากฮอนดา้  โดยเริ่มด าเนินการครัง้แรกในปี 

2535  ภายใตช้ื่อ บริษัท เอ.วี.คารส์ ์(สรุินทร)์ จ ากัด ซึ่งเป็นผูจ้  าหน่ายรายเดียวในจงัหวดัสรุินทรจ์นถึงปัจจุบนั  ต่อมาได้

ขยายธุรกิจไปยงัจังหวดับุรีรมัย ์ภายใตช้ื่อ บริษัท เอ.วี. บุรีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด ถัดมาเป็นจงัหวดัขอนแก่น จังหวดั

ภูเก็ตและจงัหวดักระบี่ ภายใตช้ื่อ บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด ตามล าดบั ทัง้นี ้บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด เกิดจาก

การจดทะเบียนควบรวมกิจการของทัง้ 3 บริษัท คือ บริษัท เอ.วี.คารส์ ์(สรุินทร)์ จ ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์

จ ากดั และบรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั ในปี 2561 
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 ในไตรมาสแรกปี 2561 กลุ่มบรษิัท ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งโดยมีบรษิัทย่อยเพียงบรษิัทเดยีว คือ บรษิัท ฮอนดา้มะลิ

วัลย ์จ ากัด ซึ่งปัจจุบันมีโชว์รูมและศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ทั้งหมด 9 แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัด ไดแ้ก่ สุรินทร ์

บุรีรมัย ์ขอนแก่น ภูเก็ต และกระบี่  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดรถยนต ์และติดตามความนิยมที่

เปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภค ทัง้นี ้ในอนาคตฮอนดา้มะลิวลัยย์งัมุ่งมั่นในการขยายตลาดต่อไปยงัจงัหวดัที่มีศกัยภาพใน

การเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของลกูคา้เพื่อใหค้รอบคลมุทกุภมูิภาค 

 นอกเหนือจากการขายรถยนต ์อปุกรณต์กแต่งและอะไหล่รถยนต ์ฮอนดา้มะลิวลัยย์งัมีศนูยบ์รกิารซ่อมบ ารุงทั่วไป 

และซ่อมตัวถังและสี ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย รวมทั้งมีการแนะน าจัดหาสินเชื่อเช่าซือ้ (“ไฟแนนซ”์) และการท า

ประกนัภยัรถยนตเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างครบวงจร 

 ส าหรบับริษัทย่อยแห่งใหม่ “ออโตคลิก" บริษัทที่จ  าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนต์

ทุกยี่หอ้ โดยสาขาแรกของออโตคลิกจะเริ่มเปิดด าเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ที่จงัหวดัภูเก็ต ทัง้นี ้บริษัทจะ

มุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจการใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์กุยี่หอ้มากขึน้ เพื่อรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้จากการขยาย

ฐานลกูคา้ 

1.1 วิสัยทัศน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
วิสัยทัศน ์

ออโตคอรป์จะกา้วเป็นบรษิัทชัน้น าดา้นการลงทนุในธุรกิจยานยนต ์
พันธกิจ 

มุ่งมั่นบรหิารงานดว้ยความซื่อตรง และสรา้งผลตอบแทนสงูสดุแกผู่ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ดว้ยการสรา้งความ
ไวว้างใจและความนา่เชื่อถือมากที่สดุจากการจ าหน่ายและใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่
ลกูคา้ 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท  

กลุ่มบรษิัท มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. เป็นหนึ่งในผูน้  าดา้นการจ าหน่ายรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้และการบรกิารรถยนตท์กุยี่หอ้ของประเทศไทย 
2. เพิ่มยอดขายโดยการขยายตลาดใหค้รอบคลมุทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทัง้สรา้งโอกาสในการขยาย

ตลาดไปยงัประเทศเพื่อนบา้น 
3. ส่งมอบบรกิารอย่างมีคณุภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อใหล้กูคา้พึงพอใจ 
4.  พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู ้ความสามารถ โดยการอบรมทัง้ภายใน

และภายนอกสถานที่  รวมถึงกระบวนการและระบบขอ้มลูสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ 
5. สรา้งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสรา้งผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทกุฝ่าย  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ                                                                           บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง เอกสารแนบ 3 หนา้ 3  
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

17 ธันวาคม 2535 ➢ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอ.วี. คารส์ ์(สุรินทร)์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5 ลา้น
บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผูจ้  าหน่ายและ
ให้บริการรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ และจัดท าสัญญาแต่งตั้งผู้จ  าหน่ายและบริการกับฮอนดา้ที่
จงัหวดัสรุินทร ์(แห่งแรกของกลุ่มบริษัท) โดยนายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน ์และในปี 2538  
ไดเ้พิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท เพื่อขยายธุรกิจ  

27 กนัยายน 2537 ➢ จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท เอ.วี. บุรีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5 
ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผูจ้  าหน่าย
และใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ และจดัท าสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและบริการกับฮอนด้าที่
จงัหวดับุรีรมัย ์(แห่งทีส่องของกลุ่มบริษัท) และไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท ในปี 
2543 เพื่อขยายธุรกิจ  

2539-2541 ➢ ตลาดรถยนตม์ีการหดตัวอย่างมากสืบเนื่องจากการเกิดวิกฤติการณต์ม้ย ากุง้ การลดค่าเงิน
บาทท าใหม้ีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอยลง รวมถึงธุรกิจรถยนต ์ 

2548  ➢ ตลาดรถยนตเ์ริ่มมีการเติบโตที่ดีขึน้ เนื่องจากมีการสนบัสนุนจากภาครฐัในการสนบัสนุนใหม้ี
การแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก และใหค้วามส าคญักบัการ
ใช้รถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานให้มีภาษีต ่าลง เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือแก๊สโซฮอล ์ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซือ้รถยนต์ในราคาที่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น 
รถยนตอ์ีโคคาร ์(Ecocar) ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทเริ่มมียอดขายดีขึน้ หลงัจากผ่านภาวะซบเซา
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  

2554 ➢ เดือนตุลาคม 2554 โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ประสบภาวะน า้ท่วม  ท าใหต้อ้งหยดุการผลิตรถยนตแ์ละอะไหล่ส าหรบัการ
จัดจ าหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งตอ้งท าลายสต๊อกรถยนตท์ี่ไดร้ับความเสียหาย ในช่วงเวลา
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัท สามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดงักล่าวไปได ้เนื่องจากมี
ปริมาณสต๊อกรถยนตม์ากเพียงพอต่อความตอ้งการของผู้บริโภค จึงไดร้ับผลกระทบเพียง
เล็กนอ้ยและท าใหก้ลุ่มบรษิัท ไม่ประสบภาวะขาดทนุจากเหตกุารณด์งักล่าว  

2555 ➢ บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด สาขานางรอง เปิดด าเนินการเป็นผู้จ  าหน่ายและ
ใหบ้รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ และจดัท าสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและบรกิารกบัฮอนดา้ที่อ  าเภอ
นางรอง จงัหวดับรุีรมัย(์แห่งทีส่ามของกลุ่มบริษัท) 

กนัยายน 2554- 

ธันวาคม 2555 

➢ รฐับาลไดอ้อกโครงการรถยนตใ์หม่คนัแรกส าหรบัผูท้ี่ไม่มีรถยนตเ์ป็นของตนเองสามารถใชสิ้ทธิ
ซือ้รถยนตค์นัแรกไดแ้ละไดร้บัการลดหย่อนภาษี ซึ่งช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผล
ใหต้ลาดรถยนตรุ์น่ซีซีไม่เกิน 1,500 และราคาไม่เกิน 1 ลา้นบาท เติบโตขึน้เป็นอย่างมาก   

3 กนัยายน 2555 ➢ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ฮอนดา้มะลิวัลย ์จ ากัด (เริ่มจัดตัง้บริษัทชื่อ บริษัท นิตา27 จ ากัด
ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท ฮอนดา้ขอนแก่น จ ากดั) โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 1 ลา้นบาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผูจ้  าหน่ายและใหบ้รกิาร
รถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ที่จงัหวดัขอนแก่น  
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13 กนัยายน 2556 ➢ บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 99 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนในการซือ้ที่ดินและก่อสร้างโชว์รูมสาขาถนนมะลิวัลย์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ส านกังานใหญ่) บนพืน้ท่ีกว่า 25 ไร ่และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน  

2557 ➢ บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด เปิดด าเนินการเป็นผูจ้  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้
และจดัท าสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและบรกิารกบัฮอนดา้ที่ถนนประชาสโมสร จงัหวดัขอนแก่น  
(แห่งทีส่ี่ของกลุ่มบริษัท) 

2558 

 

➢ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีการปรบัโครงสรา้งของผูถื้อหุน้ใหม่โดยการจัดตัง้ บริษัท ออโต
คอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั เป็นบรษิัทเพื่อการลงทนุเพียงอย่างเดียว และถือหุน้โดยกลุ่มนายภานมุาศ 
รงัคกลูนวุฒัน ์โดยมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้เริ่มตน้ 500,000 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 50,000 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

➢ เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 บรษิัทไดซ้ือ้หุน้สามญัในหุน้บรษิัท เอ.วี.คารส์ ์(สรุนิทร)์ จ ากดั จาก
กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ จ านวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 19.8 ลา้นบาท    
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัทดงักล่าว 
ต่อมาไดซ้ือ้หุน้สามัญในหุน้บริษัท เอ.วี.บุรีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด จากกลุ่มนายภานุมาศ       

รงัคกูลนุวฒัน ์จ านวน 198,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 19.8 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัทดงักล่าว 

➢ เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ไดม้ีการเพิ่มทนุเป็น 25 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและ
ปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ ซึ่งการถือหุน้ดงักล่าว ท าใหบ้รษิัทเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่สดัส่วนรอ้ยละ 99 
ในบรษิัทย่อยทัง้สามบรษิัท 

➢ เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2558 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัในหุน้ของ บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
จากกลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ บริษัท เอ.วี.คารส์ ์(สุรินทร)์ จ ากัด และบริษัท เอ.วี.
บุรีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์จ ากัด จ านวน 990,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนเงิน 99 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัทดงักล่าว 

เมษายน 2559 ➢ เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด เปิดโชวรู์มและศนูยบ์รกิารแห่งใหม่ 
ที่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัขอนแก่น บนพืน้ที่รวมกว่า 25 ไร่ เพื่อมุ่งเป็นศูนยก์ลางของการขายและ
ใหบ้รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ประจ าจงัหวดัขอนแก่น และนบัเป็นโชวรู์มและศนูยบ์รกิารฮอนดา้
ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั และยงัเป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทย่อย (แห่งที่ห้า
ของกลุ่มบริษัท) 

ธันวาคม 2559 ➢ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 7 ลา้นบาท ส าหรบัผลประกอบการปี 2558 

2560 ➢ บริษัท เอ.วี. คารส์ ์(สุรินทร)์ จ ากัด เปิดด าเนินการเป็นศูนยแ์สดงสินคา้ที่สาขาวีรวฒันโ์ยธิน 
จงัหวดัสรุนิทร ์ (แห่งทีห่กของกลุ่มบริษัท) 
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พฤศจิกายน 2560 ➢ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ไดร้บัทราบการลาออกของ
กรรมการจ านวน 2 ท่าน และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทใหม่ทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ไดแ้ก่  
- นายพานิช  พงศพ์ิโรดม  
- นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์  
- หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี  

➢ และผศ. ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม   
กมุภาพนัธ ์2561 ➢ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จดทะเบียนเพิ่มสาขาเป็นผูจ้  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้

ฮอนดา้ที่จงัหวดัภูเก็ต (แห่งที่เจ็ดของกลุ่มบริษัท) ซึ่งเป็นสาขาแรกของการขยายตลาดออก
นอกเหนือไปจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

➢ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 บริษัท เอ.วี. คารส์ ์(สรุินทร)์ จ ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรมัย ์ฮอนดา้
คารส์ ์จ ากัด และบริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด ไดจ้ดทะเบียนควบรวมกิจการ โดยเปล่ียนเป็น
นิติบคุคลใหม่ ภายใตช้ื่อ บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั (“บรษิัทย่อย”) ในการด าเนินธุรกิจเป็น
ผูจ้  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ ทั้ง 7 แห่ง โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ 
- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทย่อยไดจ้ัดท าสัญญาแต่งตัง้ผู้จ  าหน่ายและบริการ

กบัฮอนดา้ ส าหรบั 7 แห่ง (แกไ้ขสญัญาหลงัจากการควบรวมบรษิัท) 
มีนาคม 2561 ➢ เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัทย่อยเปิดด าเนินการเป็นผูจ้  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้

ฮอนดา้ที่จงัหวดัภเูก็ต  
➢ เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน 18.75 ลา้นบาท ใหก้ับผูถื้อหุน้จ านวน 

25 ลา้นหุน้ ในอตัราเฉล่ียหุน้ละ 7.50 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการปี 2560 
➢ เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 บรษิัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 25 ลา้นบาท เป็น 222 ลา้นบาท  โดย

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อลงทนุเพิ่มในบรษิัทย่อยส าหรบัขยายธุรกิจ และบรษิัทย่อยเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาก 140 ลา้นบาท เป็น 337 ลา้นบาท  โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  และ
บรษิัทย่อยไดเ้ขา้ซือ้ที่ดินที่เป็นท่ีตัง้ของโชวรู์มและศนูยบ์รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้จงัหวดัสรุนิทร ์
(สาขาสุรินทรแ์ละสาขาวีรวัฒนโ์ยธิน) และจังหวัดบุรีรมัย ์ จากนายภานุมาศ รงัคกูลนุวัฒน ์
และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ในราคา 155.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียที่
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) จ านวน 2 ราย 

➢ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เปิดด าเนินการเป็นผู้จ  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ 
สาขานาคา จงัหวดัภูเก็ต (แห่งที่แปดของกลุ่มบริษัท) เปิดด าเนินการศูนยบ์ริการเมื่อเดือน
ตลุาคม 2561 และเปิดด าเนินการโชวรู์มถาวรส าหรบัส่วนงานขายเมื่อเดือน มีนาคม 2562 

  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ                                                                           บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง เอกสารแนบ 3 หนา้ 6  
 

กนัยายน 2561 ➢ เมื่อวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 บรษิัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน โดยเปล่ียนชื่อเป็น 
“บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)” และเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 10 
บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนอีก 78 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาทเพื่อเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไป จ านวน 156 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

พฤศจิกายน 2561 ➢ เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ทางฮอนดา้ มีหนงัสือแสดงเจตจ านงแต่งตัง้ใหก้ลุ่มบรษิัท เป็น
ผู้จ  าหน่ายและให้บริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
ส าหรบัส่วนงานจ าหน่ายรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ (ชั่วคราว) ในเดือนมกราคม 2562 

มกราคม 2562 ➢ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เปิดด าเนินการเป็นผู้จ  าหน่ายและใหบ้ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ 
สาขากระบี่ จงัหวดักระบ่ี (แห่งทีเ่ก้าของกลุ่มบริษัท) 

ตลุาคม 2562 ➢ เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2562 เปิดด าเนินการเป็นผูจ้  าหน่ายและใหบ้รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ สาขา
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (แห่งที่สิบของกลุ่มบริษัท) เปิดด าเนินการศูนยบ์ริการเมื่อเดือน
ตลุาคม 2562 และเปิดด าเนินการโชวรู์มส าหรบัส่วนงานขายเมื่อเดือน มกราคม 2563 

มกราคม 2563 ➢ เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2563 เปิดด าเนินการโชวรู์มของสาขาเมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี 
มีนาคม-เมษายน 
2563 

➢ เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และการปฏิบัติตาม
มาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรษิัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ ากัด จึงหยุดเดินสายการประกอบรถยนต์ชั่ วคราวของโรงงานทั้ง  2 แห่งที่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจงัหวดัปราจีนบุรี ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม จนถึงวนัที่ 30 เมษายน 2563 
ทางกลุ่มบริษัท สามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดงักล่าวไปได ้เนื่องจากมีสินคา้คงเหลือประเภท
รถยนตส์ าหรบัจดัจ าหน่ายใหล้กูคา้อย่างเพียงพอ สามารถส่งมอบใหล้กูคา้ไดต้ามปกติ 

เมษายน 2563 ➢ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  7 เมษายน 2563 เนื่องดว้ย
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิเล่ือนการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีก าหนด ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 
ส าหรบัผลประกอบการปี 2562 (อตัรา 0.04 บาทต่อหุน้) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 5 
พฤษภาคม 2563 

พฤษภาคม 2563 ➢ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ไดร้บัทราบ
การลาออกของกรรมการจ านวน 1 ท่าน คือ นายภูธิป วาทิน โดยได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และต าแหน่งอื่นๆในกลุ่มบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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กรกฎาคม 2563 ➢  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
โดยอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดยานยนต ์และใชช้ื่อย่อว่า “ACG” เช่นเดียวกับตลาด
หลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ดว้ยทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 600 ลา้นหุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

➢ บริษัทไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยใชช้ื่อว่า บริษัท 
ออโตคลิกบาย   เอซีจี จ ากัด ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ 10,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งประกอบธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้รกิารซ่อมแซม
บ ารุงรกัษารถยนตท์กุยี่หอ้ (Fast Fit) 

กนัยายน 2563 ➢ บริษัท ฮอนดา้มะลิวัลย ์จ ากัด สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ (แห่งที่เก้าของกลุ่มบริษัท) ไดปิ้ด
ด าเนินการในวนัท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งสาขากระบี่นัน้เป็นสาขาที่เปิดด าเนินการชั่วคราวเพื่อ
ไวส้  าหรบัรองรบัการใหบ้ริการลกูคา้ระหว่างรอการก่อสรา้งโชวรู์มและศูนยบ์ริการของฮอนดา้
มะลิวลัย ์สาขาเมืองกระบี่ (แห่งที่สิบของกลุ่มบริษัท) ซึ่งสาขาเมืองกระบี่ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จ
ตัง้แต่วนัที่ 10 ธันวาคม 2562 ดงันัน้ การปิดสาขาดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มบรษิัท 

1.3 โครงสร้างการลงทนุ 

บรษิัทมีเงินลงทนุในบรษิัทย่อย 2 แห่ง คือ บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดัและบรษิัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บมจ. ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 

บจ. ฮอนดา้มะลิวลัย ์          99.74% บจ. ออโตคลิกบายเอซีจี         99.00% 

กลุ่มนายภานมุาศ รงัคกลูนุวฒัน ์  74.00% ประชาชนทั่วไป         26.00% 
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บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย ์จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 
วนัท่ีก่อตั้ง : วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษทั ไดแ้ก ่

1. บริษทั เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากดั (ก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2535) 
2. บริษทั เอ.วี.บุรีรัมย ์ฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั (ก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2537) 
3. บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั (ก่อตั้งเมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2555) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

โดยจดส านกังานสาขาทั้งหมด 9 แห่ง 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผูจ้  าหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทุนจดทะเบียน/ช าระแลว้ : 550.00 ลา้นบาท 

กรรมการบริษทั : 1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ 
2. นางหทยัรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ์
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม : นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสุกใส           

โภคทรัพย ์หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ รวมเป็นสองคน 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั : บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซ่ึงถือหุ้นจ านวน 5,486,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.74 ของทุนจดทะเบียนของฮอนดา้มะลิวลัย ์และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั ไดแ้ก่ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ นางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวฒัน์ นางสุกใส โภคทรัพย ์และ นางสาวนุชนาถ  

สกุลสันเทียะ 

โครงสร้างผูถ้ือหุ้น : บริษทั ถือหุ้นจ านวน 5,486,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 

กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ ถือหุ้นจ านวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 

บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด (“ออโตคลิก”) 
วนัท่ีก่อตั้ง : วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผูจ้  าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละให้บริการซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตท์ุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน 

ทุนจดทะเบียน/ช าระแลว้ : 1.00 ลา้นบาท 

กรรมการบริษทั : 1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ 
2. นางหทยัรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ 
3. นางสาวสุนทรี จิตตธ์รรม 
4. นางสาวมาลินี จนัทร์นุ่ม 
5. นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม : นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ หรือ นางหทยัรัตน์  รังคกูลนุวฒัน์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นางสาวสุนทรี 

จิตตธ์รรม หรือ นางสาวมาลินี จนัทร์นุ่ม หรือ นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล รวมเป็นสองคน โดยมิตอ้งมี

ตราประทบั 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั : ออโตคลิกเป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ของบริษทั ซ่ึงบริษทัได้ถือหุ้นในออโตคลิกจ านวน 9,900 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนของออโตคลิก และมีกรรมการร่วมกนักบับริษทั ไดแ้ก่ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์และนางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวฒัน์  

โครงสร้างผูถ้ือหุ้น : บริษทัถือหุ้นจ านวน 9,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00  
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1.4 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มนายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน ์ซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นใดที่มีการพึ่งพิงหรือสนบัสนุน

กบับรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย     
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการของฮอนด้ามะลิวลัย ์

ฮอนดา้มะลิวลัย ์ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  าหน่ายและศนูยบ์รกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ โดยมีลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ดงันี ้

1. ธุรกิจจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณต์กแต่ง แบ่งผลิตภณัฑเ์ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
ก. จ าหน่ายรถยนต ์ 
ข. จ าหน่ายอปุกรณต์กแต่ง 

2. ธุรกิจจากส่วนงานบรกิารซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่  
3. ธุรกิจจากการน าเสนอบรกิารสินเชื่อเช่าซือ้และประกนัภยัรถยนต ์ 
4. การใหบ้รกิารหลงัการขาย 

2.2.1 ธุรกิจจากสว่นจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณต์กแต่ง 

ก. จ าหน่ายรถยนต ์  
ธุรกิจหลักของฮอนดา้มะลิวลัย ์คือ เป็นผูจ้  าหน่ายและศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ โดยปัจจุบันมีสาขา

ทั้งหมด 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นโชวรู์มและศูนยบ์ริการ 8 แห่งและศูนยแ์สดงสินคา้ (โชวรู์ม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิน้ 9 

แห่ง ดงันี ้   

 

โชว์รูมและศูนย์บริการ* จังหวัด ที่ตั้ง ปีที่เร่ิมให้บริการ 
พ้ืนที่โชว์รูม 

(ตร.เมตร) 

พ้ืนที่
ศูนย์บริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขาสุรินทร์ สุรินทร์ เลขท่ี 274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ ต าบลแสลง

พนัธ์ อ าเภอเมือง  
2535 525 3,260 

สาขาบุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ เลขท่ี 65 หมู่  9 ถนนบุรี รัมย์-นางรอง ต าบล         

อิสาณ อ าเภอเมือง 
2537 650 1,820 

สาขานางรอง บุรีรัมย ์ เลขท่ี 123 หมู่  6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบล
ถนนหกั อ าเภอนางรอง 

2555 625 1,400 

สาขาประชาสโมสร ขอนแก่น เลขท่ี 345 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมือง 
2557 370 360 

สาขามะลิวลัย ์

(ส านกังานใหญ่) 

ขอนแก่น เลขท่ี 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวลัย์ ต าบลบ้านทุ่ม 

อ าเภอเมือง 
2559 2,400 8,200 

สาขาวีรวฒัน์โยธิน**  สุรินทร์ เลขท่ี 783 หมู่ 20 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง 2560 240 ไม่มี 

สาขาภูเก็ต ภูเก็ต เลขท่ี 3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกระษตัรี ต าบลรัษฏา 

อ าเภอเมือง 
2561 316 312 

สาขานาคา ภูเก็ต เลขท่ี 36/3 หมู่ 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต าบลวิชิต 

อ าเภอเมือง 
2561 920 1,840 
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โชว์รูมและศูนย์บริการ* จังหวัด ที่ตั้ง ปีที่เร่ิมให้บริการ 
พ้ืนที่โชว์รูม 

(ตร.เมตร) 

พ้ืนที่
ศูนย์บริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขาเมืองกระบ่ี กระบ่ี เลขท่ี 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบ่ี

นอ้ย อ าเภอเมืองกระบ่ี 
2562 1,000 1,600 

 
หมายเหต ุ *โชวรู์มเปิดใหบ้รกิารทกุวนั ไม่เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และศนูยบ์รกิารเปิดใหบ้รกิารจนัทร-์เสาร ์ยกเวน้วนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ (เฉพาะศนูยบ์รกิารสาขามะลิวลัยแ์ละสาขานาคาที่เปิดวนัอาทติยด์ว้ย ส่วนสาขาวีรวฒันโ์ยธินไม่มีศนูยบ์รกิาร) 
              ** สาขาวีรวฒันโ์ยธิน เป็นศนูยแ์สดงสินคา้ (โชวรู์ม) และไม่มีศนูยบ์รกิาร 
 

ผลิตภัณฑห์ลักจากส่วนงานจ าหน่ายรถยนตข์องบริษัทย่อย คือ รถยนตน์ั่งยี่หอ้ฮอนดา้ ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภท

รถยนตไ์ดเ้ป็น 6 กลุ่มใหญ่ ไดด้งันี ้ 

1. กลุ่ม Eco car รถยนตข์นาดเล็กที่มีเครื่องยนตข์นาด 1300 ซีซี.  ไดแ้ก่  Brio  และ Amaze  
คณุสมบตัิ : เป็นรถยนตข์นาดเล็ก คล่องแคล่ว และประหยดัน า้มนั เหมาะกบัการใชง้านในเมือง ท าให้

สะดวกสบายในการขบัขี่ 

ระดบัราคา  :  เริ่มตน้ 495,000 บาท 

 
 

2. กลุ่ม Sub compact รถยนตข์นาดเล็กที่มีเครื่องยนตข์นาด 1,000 และ 1,500 ซีซี.  ไดแ้ก่ รุน่ซิตี ้(City) 
และแจ๊ส (Jazz)  
คุณสมบัติ : เป็นรถยนตท์ี่มีพืน้ที่ในหอ้งโดยสารที่กวา้งขวาง ครบครนัดว้ยอุปกรณพ์รอ้มส่ิงอ านวย

ความสะดวกล า้สมยั อีกทัง้ดีไซนส์ปอรต์โฉบเฉ่ียวรองรบัทกุไลฟ์สไตลใ์นราคาประหยดั  

ระดบัราคา  :  เริ่มตน้  555,000 บาท 
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3. กลุ่ม Compact รถยนตข์นาดกลางที่มีเครื่องยนตข์นาด 1,500 – 1,800 ซีซี. ไดแ้ก่ รุน่ซีวิค (Civic) และ 
ซีวิค แฮทชแ์บ็ก (Civic Hatchback) 
คุณสมบัติ : เทคโนโลยีอัจฉริยะ จุดก าเนิดของสมรรถนะอนัทรงพลัง ประหยัดเชือ้เพลิงมากขึน้ เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ดีไซนส์ปอรต์ หรูหราเหนือระดบั 

ระดบัราคา  :  เริ่มตน้ 874,000 บาท 

 

 
 

4. กลุ่ม SEDAN รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 – 1,800 ซีซี.  ได้แก่ รุ่นแอคคอรด์ 
(Accord)  
คณุสมบตัิ : ยนตรกรรมระดบัพรีเมี่ยมที่เป่ียมดว้ยคณุค่าแห่งความสงา่งามสมยัใหม่ พรอ้มภาพลกัษณ์

ผูน้  า เทคโนโลยีปลอดภัยอัจฉริยะ ขับเคล่ือนอย่างเหนือชั้นดว้ยสมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่สมบูรณ์

แบบ 

ระดบัราคา  :  เริ่มตน้ 1,475,000 บาท 
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5. กลุ่มรถยนตอ์เนกประสงค ์หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ไดแ้ก่ รุ่นเอชอาร-์วี (HR-V) ซีอาร-์วี 
(CR-V) และบีอาร-์วี (BR-V)  
คุณสมบตัิ : รูปลกัษณท์ี่โฉบเฉ่ียวสปอรต์ยิ่งขึน้ ใหค้วามพรีเมียมของหอ้งโดยสารที่กวา้งขวาง พรอ้ม

เทคโนโลยีความปลอดภยัล า้สมยั และอปุกรณอ์ านวยความสะดวกครบครนั ที่มอบอารมณแ์กรง่ในทุก

มิติ  

ระดบัราคา  :  เริ่มตน้ 765,000 บาท 

 
 

6. กลุ่มรถยนตอ์เนกประสงค ์7 ที่น่ัง และ 5 ที่น่ังส าหรับรถครอบครัว หรือ MUV (Multi Utility 
Vehicle) ขนาด 1,500 ซีซี.  ไดแ้ก่ รุน่โมบิลิโอ (Mobilio) 
คุณสมบัติ : ตอบโจทยช์ีวิตครอบครวัคนเมืองยุคใหม่สู่ความลงตวัในทุกดา้น ลงตัวทุกกิจกรรมดว้ย

พืน้ท่ีใชส้อยเอนกประสงคท์ี่รองรบัการใชง้านท่ีหลากหลาย   

ระดบัราคา  : เริ่มตน้ 659,000 บาท 

 
รถยนตรุ์่นที่ไดร้บัความนิยมจากลูกคา้ในปี 2562 ไดแ้ก่ Civic, City, HRV และ Jazz ตามล าดบั ซึ่งคิด

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ของจ านวนรถที่ขายไดท้ัง้หมดของกลุ่มบรษิัท 
 
พัฒนาการรถยนตฮ์อนด้ารุ่นต่างๆ ในช่วง 5 ปี (2558-2562) 

ฮอนดา้มีการพฒันาดา้นผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดรถยนตน์ั่งตลอดมาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคและสรา้งการเติบโตของสินคา้รถยนตฮ์อนดา้ในอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์

จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ดงันี ้   

1. New Model คือ รถรุน่ท่ีไม่เคยวางตลาดมาก่อน  
2. Full Model Change คือ รถรุน่ท่ีมีวางตลาดอยู่แลว้และมีการปรบัโฉมใหม่  
3. Minor Model Change คือรถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แลว้และมีการปรับรูปแบบหรือลักษณะรถเพียง

บางส่วน 
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ภาพต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการดา้นผลิตภณัฑรุ์น่ต่างๆ ของฮอนดา้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558-2563) 
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จุดเด่นของรถยนตฮ์อนด้า 

บริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัดเป็นผู้ผลิตรถยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ในประเทศไทย โดยมี

รถยนตน์ั่งทุกรุ่นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างทั่วถึงและรองรับความนิยมที่เปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็ของผูบ้รโิภค โดยปี 2527 ฮอนดา้เริ่มน ารถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้รุน่ซีวคิ (Civic) มาจ าหน่ายในประเทศไทย และ

มีการเติบโตและพฒันาการดา้นผลิตภณัฑ ์การบริการ และการตลาดมาโดยตลอด จนท าใหร้ถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้

ไดร้บัความนิยมและการยอมรบัจากผูบ้รโิภคในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผูน้  าดา้นการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์

นั่งของไทย โดยอาจกล่าวไดว้่าจดุเด่นของฮอนดา้ ไดแ้ก่ 

• ดีไซนห์รูหราทกุรายละเอียด ทนัสมยั เหมาะสมกบัลกูคา้ทกุกลุ่มเป้าหมาย 

• มีขนาดหอ้งโดยสารที่กวา้งขวาง สะดวกสบาย ครบครนัดว้ยมาตรฐานความปลอดภยั 

• ราคาคุม้ค่ากบัคณุภาพความปลอดภยัและเทคโนโลยีที่ล  า้สมยั  

• จ านวนศูนยบ์ริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และการใหบ้ริการภายใตม้าตรฐานฮอนดา้ อีกทั้งบริการ
ช่วยเหลือฉกุเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง ท่ีจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจใหก้บัผูใ้ชร้ถทกุคน 

• มีรถใหเ้ลือกหลากหลายรุ่นเหมาะกับลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตัง้แต่รถยนตน์ั่งขนาดเล็ก (Eco car/Sub 
Compact) เช่น บริโอ ้อเมซ (Brio Amaze) ซิตี ้(City) และแจ๊ซ (Jazz) รถยนตน์ั่งขนาดกลาง เช่น ซีวิค 
(Civic) และ ซีวิค แฮทชแ์บ็ก (Civic Hatchback) รถยนตน์ั่งขนาดใหญ่ เช่น แอคคอรด์ (Accord) จนถึง
รถยนตอ์เนกประสงคท์ัง้ SUV และ MPV เช่น บีอาร-์วี (BR-V) เอชอาร-์วี (HR-V) ซีอาร-์วี (CR-V) และ โม
บิลิโอ (Mobilio) โดยในแต่ละรุน่ก็จะมีหลายแบบใหเ้ลือก ตัง้แต่รุน่เริ่มตน้จนถึงรุน่สงูสดุ (รุน่ TOP) อีกทัง้
มีสีใหเ้ลือกหลากหลายตามความตอ้งการและรสนิยมของลกูคา้ 

• รถยนตฮ์อนดา้มีราคาขายต่อที่ดี เป็นท่ียอมรบัของตลาดรถยนตม์ือสอง 
 

ข. การจ าหน่ายอุปกรณต์กแต่ง 
บริษัทย่อยยงัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณต์กแต่ง ประกอบดว้ย ชุดอุปกรณต์กแต่งของแท ้พ่นกันสนิม 

เคลือบสีรถ และฟิลม์กรองแสง เป็นตน้  

 
2.2.2 ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่ 

ฮอนดา้มะลิวลัยม์ีศูนยบ์ริการที่ทนัสมยัและปลอดภยัตามมาตรฐานของฮอนดา้ เพื่อใหบ้ริการดูแลหลงั

การขาย เช่น บริการซ่อมบ ารุง ซ่อมตวัถังและสี ตลอดจนการจ าหน่ายอะไหล่ โดยมุ่งเนน้การบริการที่มีคุณภาพ

และรวดเรว็ เหมาะสมส าหรบัลกูคา้ มีการใหบ้รกิารแบบครบวงจร เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุส าหรบัลกูคา้ที่น า

รถมาเขา้รบับริการ ทัง้นี ้การใหบ้ริการไม่เพียงแต่ส าหรบัลกูคา้ที่ซือ้รถยนตจ์ากกลุ่มบริษัทเท่านัน้ แต่รวมถึงที่ซือ้

จากผูจ้  าหน่ายรถยนตฮ์อนดา้รายอื่นดว้ย โดยสามารถแบ่งประเภทการซ่อมไดด้งันี ้

1. การบ ารุงรักษาตามก าหนด (PM: Periodical Maintenance) เพื่อใหผู้ใ้ชร้ถเกิดความมั่นใจและเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของรถยนต ์จึงต้องเข้าตรวจเช็คตามระยะที่ก าหนดตามคู่มือการใช้งาน โดยเงื่อนไขการ
รบัประกนัเป็นไปตามที่แจง้ไวใ้นสมดุรบัประกนั 
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2. การซ่อมทั่วไป (GR: General Repair) เช่น  ระบบเครื่องยนต ์ระบบขบัเคล่ือน ระบบช่วงล่าง ระบบ
แอร ์และระบบไฟฟ้า เป็นตน้  โดยช่างผูช้  านาญการที่มีประสบการณอ์ย่างยาวนานจะตรวจวิเคราะหปั์ญหาดว้ย
เครื่องมือที่ทนัสมยั ซ่อมแซมและตัง้ค่าเครื่องยนต ์เพื่อแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ โดยหากตอ้งมีการเปล่ียนอะไหล่ 
ทางศูนยบ์ริการจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบและตกลงก่อนท่ีจะด าเนินการ อีกทัง้มีการรบัประกันอะไหล่ที่เปล่ียนแทน ซึ่ง
อายกุารรบัประกนัขึน้อยู่กบัอะไหล่แต่ละประเภท   

3. การให้บริการซ่อมตัวถังและสี (BP: Body and Paint) การให้บริการซ่อมตัวถังและสีนั้นเพื่อให้
ลกูคา้มั่นใจไดว้่ารถจะคืนสู่สภาพเดมิไดอ้ย่างที่ตอ้งการและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความงดงามราวกบัรถใหม่ ดว้ยความ
เชี่ยวชาญและประสบการณใ์นงานบริการซ่อมตวัถังและสีของช่างผูช้  านาญการที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีเยี่ยม
ตามมาตรฐานการบริการที่เน้นความปราณีตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการใช้
นวตักรรมใหม่ของสีซ่อมรถยนตด์ว้ยสีสตูรน า้ (Waterborne) ที่ใหสี้สนัเงางามเรียบสม ่าเสมอ และยึดติดคงทนใน
ทกุสภาวะ ลดมลภาวะเพื่อส่ิงแวดลอ้มที่ดีต่อธรรมชาติ 

ซึ่งทางศูนยบ์ริการจะอ านวยความสะดวกเรื่องการเคลมประกันใหก้ับผูใ้ชร้ถ  โดยใหค้วามเชื่อมั่นไดว้่า

รถยนตจ์ะไดร้บัการดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม และคณุภาพของงานท่ีออกมาเป็นไปตามมาตรฐาน หากมีค่าใชจ้่าย

ที่นอกเหนือการเคลมประกนั ทางบรษิัทย่อยจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบและตกลงก่อนด าเนินการทกุครัง้  

ทัง้นี ้การใหบ้รกิารซ่อมรถยนตท์ัง้สามประเภทขา้งตน้ ทางกลุ่มบริษัทจะรบัประกันงานเช็คระยะ 10,000 

กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แลว้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน งานซ่อมทั่วไปตามอายุรบัประกันอะไหล่ และงาน

บรกิารซ่อมตวัถงัและสี 1 ปี 

 
2.2.3 ธุรกิจจากการน าเสนอบริการสินเชื่อเช่าซือ้และประกันภัยรถยนต ์ 

ในกรณีที่ลกูคา้มีความประสงคจ์ะเช่าซือ้รถยนต ์กลุ่มบริษัทจะน าเสนอสถาบนัการเงินที่ใหบ้ริการสินเชื่อ

เช่าซือ้รถยนต ์(“สถาบนัการเงิน” หรือ “บรษิัทไฟแนนซ”์) ใหแ้ก่ลกูคา้ในการซือ้รถใหม่ และเมื่อมีความประสงคจ์ะท า

ประกันภัยรถยนต ์ ทางกลุ่มบริษัทจะน าเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย (“บริษัท

ประกันภยั”)ใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ที่ซือ้รถใหม่และลกูคา้เดิมของฮอนดา้ โดยบริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนจากการด าเนินการ

ดงักล่าว    

กลุ่มบริษัทมีนโยบายคัดเลือกสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยที่จะแนะน าให้แก่ลูกคา้ ซึ่งมีการ

พิจารณาเงื่อนไขและการใหบ้รกิารของสถาบนัทางการเงินหรือบรษิัทนายหนา้แต่ละรายเป็นประจ าทกุเดือน 
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2.2.4 การให้บริการหลังการขาย 
กลุ่มบริษัทมีการใหบ้ริการหลงัการขายหลายรูปแบบ ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการที่สอด

คลอ้งกับความตอ้งการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้  พรอ้มใหบ้ริการดูแลรถยนตโ์ดยช่างผูช้  านาญการที่

ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใตค้ณุภาพมาตรฐานพรอ้มการตรวจเช็คที่ไดม้าตรฐานจากฮอนดา้ ดา้นต่าง ๆ เช่น 

Super Fast Tech  

การใหบ้ริการด่วน “ซุปเปอรฟ์าสตเ์ทค” (Super Fast Tech) ซึ่งเป็นบริการเช็คระยะเร่งด่วนทุกๆ 10,000 

กิโลเมตร ท่ีใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใชจ้่าย ภายใตส้โลแกน “เร็วถูกใจ นัดเมื่อไร เราพรอ้ม

บรกิาร” โดยไม่มีค่าบรกิารเพิ่มเติม 

Honda Ultimate Care 

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความมั่นใจใหก้ับลูกคา้ดว้ยโปรแกรมการให้บริการดา้นการรบัประกันคุณภาพรถยนต ์

“ฮอนดา้ อลัติเมทแคร"์ ที่ช่วยเพิ่มการรบัประกันคุณภาพรถยนตอ์ีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร. โดยไม่ตอ้งกังวล

กบัค่าใชจ้่ายเรื่องอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมบ ารุงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยลกูคา้สามารถจ่ายค่ารบัประกนั

คุณภาพรถยนตเ์พิ่มขึน้จากระยะเวลาเดิม 3 ปีที่ฮอนดา้รบัประกันใหอ้ยู่แลว้ รวมเป็น 5 ปี โดยเสียค่าใชจ้่ายใน

ราคาที่ก าหนดไว ้ 

Honda 24 hr Roadside Assistance 

กลุ่มบริษัทสรา้งความมั่นใจดา้นความปลอดภยัดว้ยการใหบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง 

(Honda 24 hr Roadside Assistance) ซึ่งเป็นบริการส าหรบัผูใ้ชร้ถยนตฮ์อนดา้ทุกรุ่น ที่จะไดร้บัสิทธิพิเศษฟรีใน

การเป็นสมาชิกในระยะเวลารบัประกนั 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร  

Honda Paysave แพ็กเกจเช็คระยะ 

กลุ่มบริษัทใหก้ารบ ารุงรกัษารถยนตอ์ย่างต่อเนื่องกับแพ็กเกจเช็คระยะ “ฮอนดา้ เพยเ์ซฟ” เป็นการเสนอ

โปรแกรมเช็คระยะตัง้แต่ระยะที่ 10,000 จนถึง 200,000 กิโลเมตร  ไดร้บัส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่สงูสดุ 15% 

ส าหรบังานบ ารุงรกัษาตามระยะที่ก าหนด โดยระยะเวลาของแพ็กเกจจะมีอายกุารใชง้าน 12 เดือน หรือ 24 เดือน    

2.3 หลักการให้บริการศูนย ์Honda มาตรฐาน ACG (“บริษทั”) 

เนื่องจากกลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้และบรกิารเป็นหลกั ดงันัน้ การบรหิารสาขาที่กระจาย
อยู่หลายจงัหวดัใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งก าหนดนโยบายธุรกิจการบริการของแต่ละสาขาใหเ้ป็นไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกัน บริษัทจึงใช้วิธีการบริหารงานจากส่วนกลาง เพื่อส่งต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน จาก
ส านกังานใหญ่ไปยงัสาขาทัง้ 9 แห่ง 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีมาตรฐานเพื่อสรา้งความประทบัใจในหลายดา้น ตัง้แต่การอบรมพนกังานใหม้ีศกัยภาพและ
ปลูกฝังการต้อนรับลูกค้าด้วยใจ (Service Mind) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา เนื่องจากจ านวนสาขาที่มากท าใหก้ลุ่มบรษิัทสามารถบรหิารจดัการสต๊อกสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกเหนือจากการบรกิารกลุ่มบรษิัทยงัมีการออกแบบโชวรู์มและศนูยบ์รกิารใหท้นัสมยัและใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม 
มีพืน้ที่รบัรองลกูคา้เพื่อใหล้กูคา้ไดส้มัผสักับบรรยากาศที่ท  าใหก้ารรอคือการพกัผ่อน ไม่ว่าจะเป็นหอ้งชมภาพยนต ์
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สนามเด็กเล่นขนาดย่อม มมุดื่มกาแฟและมมุพกัผ่อนอื่นๆ รวมถึงการใหบ้รกิารโดยการน าเทคโนโลยีต่างๆมาปรบัใช้
เพื่อใหล้กูคา้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 

นอกจากการบริการต่างๆ ที่มอบแก่ลกูคา้แลว้ กลุ่มบริษัทยงัใหค้วามส าคญักับการเตรียมความพรอ้มและการ
จดัการภายในองคก์รเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบรษิัทมีนโยบายในการควบคมุดแูลสินคา้คงคลงั (รถยนต ์อะไหล่
และอุปกรณต์กแต่ง) โดยการเขา้ตรวจสอบทัง้จากภายในและภายนอกตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครดั การ
อบรมพัฒนาบุคคลากร การใหส้วสัดิการและสรา้งแรงจูงใจเพื่อรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งนโยบายในดา้น
อืน่ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิใหท้กุสาขามีโครงสรา้งการปฏิบตัิงานท่ีแข็งแรง 

 

การประเมินผลงานของบริษัทฮอนด้า  

ในแต่ละปีทางฮอนดา้จะมีการประเมินผลการด าเนินงานของตวัแทนจ าหน่าย (“Dealer”)  มาตรฐานไว ้3 ดา้น 
ไดแ้ก่  

1. มาตรฐานการด าเนินงานของผูจ้  าหน่าย (Dealer Standard) ไดแ้ก่ การจดัสถานท่ี ความสะอาด 
ความครบถว้นของเครื่องมือ ความสามารถในการใหบ้รกิารทัง้ศนูยจ์ าหน่ายและการซ่อมแซม 
รวมทัง้การส่ือสารขอ้มลูกบัทางฮอนดา้ 

2. คะแนนความพงึพอใจของลกูคา้ดา้นการขายและบรกิาร (CSI Survey) เป็นการส ารวจความพึง
พอใจกบัลกูคา้โดยตรง โดยจะสอบถามดา้นการขายและบรกิาร เช่น ความพึงพอใจในตวัพนกังาน 
ความกระตือรืนรน้ในการขาย การใหข้อ้มลูของตวัแทนจ าหน่ายเก่ียวกบัสินคา้และบรกิาร ดา้น
สถานท่ี การใหบ้รกิาร ตลอดจนการส่งมอบรถยนต ์

3. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของผูจ้  าหน่าย (KPI) ไดแ้ก่ เรื่องผลการด าเนินงานทัง้ดา้นยอดขายและ
ศนูยบ์รกิาร (Performance) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

โดยหลกัเกณฑท์ัง้หมดทางฮอนดา้จะน าไปเป็นขอ้มลูในการพิจารณาแผนการด าเนินธุรกิจ และผลตอบแทนที่แต่
ละ Dealer จะไดร้บั ที่ผ่านมา กลุ่มบรษิัทไดร้บัการประเมินผลงานในเกณฑด์ีมาโดยตลอด และไดร้บัเงินรางวลัจากผลการ
ประเมินการด าเนินงานผูจ้ดัจ าหน่ายที่มีผลการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแนวทางของ
ฮอนดา้ 

 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการของออโตคลกิ 

 ออโตคลิก ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ  าหน่ายอะไหล่รถยนต ์ให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษารถยนตท์ุกยี่ห้อแบบ
เรง่ด่วน (Fast Fit) 
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3. ตลาดและสภาวะแข่งขนั 

3.1 กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ปัจจบุนัรถยนตถื์อเป็นส่ิงส าคญัในชีวิตประจ าวนั แมจ้ะยงัไม่เทียบเท่าปัจจยัหลกัแต่ก็เป็นส่ิงที่ช่วยใหก้าร

เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ผูบ้ริโภคจึงใหค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างพิถีพิถนัในการเลือกซือ้รถยนต ์ซึ่งเหตุผล

ล าดบัตน้ๆ ที่ใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้รโิภค มีหลกัๆ ดังนี ้

• ความปลอดภัย ถือเป็นปัจจยัหลกัของการตดัสินใจใชร้ถยนต ์โดยปัจจบุนัฮอนดา้ไดมุ้่งเนน้ใหร้ถยนตรุ์น่ใหม่
มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากขึน้เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขบัขี่ของผูบ้รโิภคว่าจะมีความปลอดภยัสงูขึน้ 

• ความประหยัดน ้ามัน เนื่องจากราคาน า้มนัมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัในการเลือกซือ้ โดยการเลือกใชร้ถยนตท์ี่ประหยดัน า้มนัจะเป็นทางเลือกหลกัส าหรบัผูบ้ริโภคใน
ยคุปัจจบุนั 

• การออกแบบทั้งภายในและภายนอกรวมถึงขนาดของรถยนต ์ปัจจยัเรื่องการออกแบบที่สวย ล า้สมยั
โดนใจ อปุกรณอ์ านวยความสะดวกของทัง้ผูข้บัขี่และผูโ้ดยสารครบครนั วสัดภุายในมีคณุภาพ งานประกอบ
ละเอียดเรียบรอ้ย เก็บเสียงจากภายนอกไดด้ี ส่ิงเหล่านีล้ว้นแต่เขา้มามีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้รถของคน
ในยคุนีท้ัง้สิน้ 

• ราคารถยนต ์เป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุ เนื่องจากเงินคืองบประมาณที่จะใชต้ดัสินว่าผูบ้ริโภคมีความสามารถ
ในการซือ้หรือผ่อนช าระไดห้รือไม่ รวมถึงความสามารถในการรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในราคาของอะไหล่และคา่
บ ารุงรกัษาที่จะเกิดขึน้ในอนาคตอีกดว้ย 

ปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนตเ์ริ่มเปล่ียนไปจากอดีต จากการตรงไปยงัโชวรู์มเพื่อตอ้งการเห็น 

สัมผัสรถยนตท์ี่ตอ้งการและข้อมูลต่างๆ เช่น สเปคเครื่องยนต ์ระบบผ่อนช าระ หรือรายละเอียดอื่นๆ นั้น โดย

ภาพรวมจะลดนอ้ยลง เนื่องจากผูบ้ริโภคสามารถหาขอ้มลูผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตได ้ซึ่งจะพิจารณาเลือกรถยนตท์ี่

สนใจ 2-3 ยี่ห้อ และหาข้อมูลเบือ้งต้นด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจเข้า โชว์รูมและศูนยบ์ริการเพื่อพิจารณา

เปรียบเทียบขอ้มลูและตดัสินใจในท่ีสดุ 

 กลุ่มลูกค้า 

ลูกคา้และกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัท คือผูบ้ริโภคทุกระดับที่มีรายไดแ้ละมีก าลังซือ้เพียงพอ และมี

ความตอ้งการซือ้รถยนตน์ั่งเพื่อใชง้าน หรือเป็นการเปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ทดแทนรถยนตค์นัเก่า อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บรษิัทยงัมีศนูยบ์รกิาร ซึ่งสามารถรองรบัลกูคา้ที่ใชร้ถยนตฮ์อนดา้ไดท้กุรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถยนตท์ี่ซือ้จากทางบริษัท

หรือไม่ก็ตาม 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้รายใดเกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วม

เนื่องจากกลุ่มบรษิัทจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อยเป็นหลกั 
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 กลุ่มคู่ค้าประเภทบริษทัไฟแนนซ ์และบริษัทประกนัภัย 

กลุ่มบริษัท มีลกูคา้ที่ขอสินเชื่อเช่าซือ้จากบริษัทไฟแนนซก์ับลกูคา้ที่ซือ้รถยนตเ์งินสดในสดัส่วน 90 ต่อ 

10 โดยกลุ่มบริษัทมีรายไดห้ลักจากคู่คา้รายใหญ่ 10 รายแรก (ซึ่งเป็นบริษัทไฟแนนซแ์ละบริษัทประกันภัย) ปี 

2562 และปี 2563 ในสดัส่วนรอ้ยละ 83.70 และรอ้ยละ 59.69 ของรายไดห้ลกั ตามล าดบั 

ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2560 - 2563 กลุ่ม บริษัท มีบริษัทคู่คา้ที่เป็นบริษัทไฟแนนซจ์ านวน 1 ราย ซึ่งมีรายได้

เกินรอ้ยละ 30 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ยังมีบริษัทไฟแนนซอ์ื่นๆ  ซึ่งมีสัดส่วนรายไดเ้ช่าซือ้รองลงมา โดยกลุ่ม 

บรษิัท สามารถเลือกใชบ้รกิารได ้ดงันัน้ กลุ่ม บรษิัท จึงไม่มีความเส่ียงจากการสญูเสียรายไดจ้ากคูค่า้รายใหญ่ราย

นี ้แต่ถือว่าเป็นการไดป้ระโยชนท์ัง้กลุ่มบรษิัท และบรษิัทไฟแนนซ ์ 

ส าหรบัรายไดค้่านายหนา้จากการน าเสนอบริษัทประกันภยัรถยนตม์ีสดัส่วนเพียงเล็กนอ้ยคือไม่เกินรอ้ย

ละ 3 ของยอดรายไดร้วม ถึงอย่างไรก็ตามรายไดค้่านายหนา้ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 17.08 ลา้นบาท 

ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 21.90 โดยปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 78.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.50 ของรายได้

รวม และปี 2563 มีมลูค่าเท่ากับ 60.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.26 ของรายไดร้วม ซึ่ งเป็นไปตาม

แนวโนม้ปรมิาณการขายรถที่เพิ่มขึน้จากการขยายสาขา 

 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ช่องทางการจ าหน่ายของบรษิัทเป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรงผ่านฝ่ายขาย โดยปัจจบุนัมีโชวรู์ม

พรอ้มทัง้ศนูยบ์รกิารทัง้หมด 8 แห่ง และศนูยแ์สดงสินคา้ (โชวรู์ม) 1 แห่ง รวมทัง้สิน้ 9 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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หมายเหต ุ: สาขาเมืองกระบีเ่ปิดด าเนนิการสาขาเปิดศูนย์บริการในเดอืนตลุาคม 2562 และไดเ้ปิดโชวรู์ม

ขายในวนัที ่4 มกราคม 2563  
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โดยฮอนดา้มะลิวลัยม์ีกลยทุธท์ี่ส  าคญัในการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านสาขา ดงันี ้

(1) การขยายสาขาใหค้รอบคลมุทั่วทุกภูมิภาค โดยพิจารณาจากปัจจยัส าคญัต่างๆ เช่น รายไดเ้ฉล่ียต่อ

ครวัเรือน ความหนาแน่นของประชากรที่อยู่อาศยั สภาพเศรษฐกิจชุมชนหรือเมืองเป้าหมาย ก าลงัซือ้ของพืน้ที่

นัน้ๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในอนาคตไปยงัพืน้ท่ีที่มีศกัยภาพสงูในทกุภมูิภาค  

(2) ปรบัปรุงสาขาเดิมเพื่อสรา้งบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ และ  

(3) เพิ่มการใชส่ื้อออนไลนเ์พื่อสรา้งเครือข่ายการจ าหน่ายสินคา้ใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึน้ 

การจดัแบ่งพืน้ท่ีการขายและการใหบ้รกิารออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก ่

• พืน้ทีข่าย (Showroom Area) ไดแ้ก่ บรเิวณพืน้ท่ีภายในอาคารท่ีจดัแสดงรถยนตใ์หล้กูคา้สามารถเขา้
ชมและสอบถามรายละเอียดกบัท่ีปรกึษาการขาย ซึ่งการจดัแสดงรถใหม่และชดุอปุกรณต์กแต่งจะค านึงถึงความ
สวยงาม ทนัสมยัสะอาดและเป็นระเบียบ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการเขา้ชมใหม้ีความเป็นกนัเอง  

ภายในบรเิวณโชวรู์ม กลุ่มบรษิัทจดัใหม้ีที่ปรกึษาการขายประจ าแต่ละพืน้ท่ีแสดงสินคา้ เพื่ออ านวยความ

สะดวก และใหข้อ้มลู ตลอดจนใหค้ าแนะน าดา้นเทคนิคและการท างานของรถยนต ์รวมถึงรายการส่งเสริมการ

ขายประจ าเดือนอีกดว้ย 

• พื้นที่บริการ(Service Area) แบ่งเป็นศูนยซ์่อมตัวถังและสี (Body and paint)  และศูนยซ์่อมบ ารุง
ทั่วไป โดยขนาดของโรงซ่อมขึน้อยู่กบัประมาณการรถเขา้ซ่อมที่ค  านวณจากประสบการณข์องผูบ้รหิาร  

ฮอนดา้มะลิวัลยไ์ม่เพียงแต่จัดแสดงรถใหม่ในบริเวณโชวรู์มจ าหน่ายรถยนตท์ั้ง 9 แห่ง แต่ยังมีการจดั

แสดงประชาสมัพนัธ ์รวมถึงการจดัอีเวนท ์(Event) ในหา้งสรรพสินคา้ หรือแหล่งชุมชน เพื่อน าเสนอรถยนตรุ์่น

ใหม่ๆ หรือการจดัรายการส่งเสรมิการขายประจ าเดือนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป   

3.2 กลยุทธท์างการตลาด 
ฮอนดา้มะลิวลัยม์ีการก าหนดกลยุทธใ์นการแข่งขนั เพื่อรกัษาฐานลกูคา้ที่มีอยู่เดิมรวมทัง้เพื่อเพิ่มส่วน

แบ่งทางการตลาดของกลุ่มบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1. กลยุทธก์ารขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
การขยายสาขาเป็นปัจจยัส าคญัในการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัท เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได ้ยงัตอบ

โจทยข์องกลุ่มบริษัทในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและใหบ้ริการที่ลูกคา้นึกถึงเป็นเจา้แรกเมื่อตอ้งการสินคา้และ

บริการของฮอนดา้ และการไดม้าซึ่งท าเลที่มีศกัยภาพสูง กลุ่มบริษัทมีการท าแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต 

(Feasibility Study) ในการขยายสาขาเพื่อเสนอต่อฮอนดา้ส าหรับการขออนุมตัิการลงทุนในสาขาใหม่  ถึงแมว้่า

กลุ่มบริษัทจะเริ่มตน้ธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะขยายสาขาไป

จังหวัดอื่นๆ นอกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

จงัหวดัภเูก็ต จึงไดเ้สนอขออนมุตัิเขา้เปิดสาขาเพื่อขยายตลาดไปยงัลกูคา้กลุ่มใหม่ที่มีศกัยภาพและความสามารถ

ในการซือ้ และในปี 2562 ขยายสาขาไปยงัจงัหวดักระบี่ โดยกลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาไปยงัภูมิภาคอื่น ๆ 

ของประเทศอีกดว้ย 
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2. ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ 
เหตุผลอนัดบัตน้ๆ ที่ลกูคา้ใชใ้นการตดัสินใจเขา้รบับริการจากศูนยบ์ริการหรืออู่ซ่อมรถต่างๆ คือ ความ

สะดวกสบายและความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารแมว้่า การน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีมีความสมบรูณแ์บบมาก

เพียงใดก็ตาม หากไม่สามารถส่งมอบไดต้รงเวลาตามที่ลกูคา้ตอ้งการหรือตามเวลาที่ใหส้ญัญาไวก้ับลกูคา้ก็ไม่มี

ความหมายใด ๆ ทางกลุ่มบรษิัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องนีม้าโดยตลอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบตัิในการวาง

แผนการสั่งซือ้สินคา้เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้อยู่เสมอ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถส่งมอบ

สินคา้ใหก้ับลูกคา้ไดเ้พียงพอต่อความต้องการและสรา้งความประทับใจมาโดยตลอด มากกว่านั้น ดว้ยจ านวน

สาขาที่ครอบคลมุ เป็นหนึ่งในปัจจยัหลกัที่ท  าใหก้ลุ่มบริษัทสามารถบริหารจดัการสินคา้ (Stock) เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลยุทธก์ารสร้างความแตกต่างตามมาตรฐาน ACG (“บริษัท”) 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักับผูจ้  าหน่ายรถยนตท์ี่อยู่ในจังหวดัเดียวกันและจงัหวดัใกลเ้คียง 

กลุ่มบริษัทจึงวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยการสรา้งโชวรู์มและศูนยบ์ริการรถยนตท์ี่จงัหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็น

เมืองหลักในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใหเ้ป็นโชวรู์มและศูนยบ์ริการที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใตแ้นวคิดการ

ออกแบบที่หรูหรา โอ่โถง ทนัสมยั ลดการใชพ้ลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม บนพืน้ท่ีขนาดใหญ่กว่า 25 ไร ่ซึ่ง

แบ่งเป็นพืน้ที่อาคารใชส้อยกว่า 11,000 ตร.ม. พืน้ที่จดัแสดงรถใหม่กว่า 1,200 ตร.ม. สามารถโชวร์ถไดม้ากกว่า 

30 คนั และศูนยบ์ริการที่มีขนาดใหญ่ถึง 9,000 ตร.ม. รองรบัไดม้ากถึง 139 ช่องซ่อม สามารถรองรบัลกูคา้และ

ใหบ้รกิารซ่อมทั่วไปและซ่อมบ ารุงรกัษาตามก าหนด    ไดถ้ึงเดือนละ 4,350 คนั และใหบ้รกิารซ่อมตวัถงัและสี (BP 

: Body and Paint)  ไดม้ากถึงเดือนละ 720 คัน ถือเป็นโชวรู์มและศูนยบ์ริการฮอนดา้แบบครบวงจร สามารถ

รองรบัการใหบ้รกิารไดม้ากที่สดุในประเทศไทย  

กลุ่มบริษัทมีเจตนารมณใ์นการสรา้งเอกลกัษณข์องศนูยฮ์อนดา้ดว้ยมาตรฐานบริษัท โดยน าโชวรู์มและ

ศนูยบ์รกิารของส านกังานใหญ่เป็นตน้แบบส าหรบัสาขาต่อๆ ไป โดยยึดมาตรฐาน กลุ่มบรษิัท ที่มุ่งมั่นตัง้ใจในการ

ดูแลลูกคา้ที่เขา้รบับริการใหไ้ดส้ัมผัสทุกความประทบัใจและบริการอันแสนอบอุ่น และพรั่งพรอ้มดว้ยส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ อาทิ เก้าอีน้วดไฟฟ้า การให้บริการ Wi-Fi ฟรี โต๊ะเครื่องเล่น iPad อาหารและเครื่องดื่มที่

หลากหลายคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นบัดสไ์อศครีม (Bud’s Ice cream) 

อาหารว่าง ขนมต่างๆ ท่ีสบัเปล่ียนหมนุเวียนเพื่อความหลากหลาย รวมทัง้เครื่องดื่มรอ้นเย็นระดบัพรีเมียมนานา

ชนิด เช่น กาแฟสด นอกจากนั้นยังมีหอ้งรบัรอง (Maliwan Club) และหอ้งชมภาพยนต ์(Maliwan Theater) ที่มี

การออกแบบขึน้เป็นพิเศษเพื่อให้ความบันเทิงและท าให้ช่วงเวลาการรอคอยเปล่ียนเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษ  

นอกเหนือจากการบริการส าหรบัผูใ้หญ่แลว้ยงัมีสนามเด็กเล่น (Kid’s land)สีสนัสดใสที่สรา้งเสริมพฒันาการการ

เรียนรูใ้หก้บัเด็กๆ โดยเนน้ถึงความปลอดภยัดว้ยมาตรฐานระดบัสากลเป็นส าคญั 
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4. การให้บริการก่อนและหลังการขายทีด่ีเลิศ 
เนื่องจากสินคา้ของกลุ่มบริษัทเป็นสินคา้ที่มีมาตรฐานมาจากฮอนดา้ และไม่ไดม้ีความแตกต่างดา้น

ผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัศนูยจ์ดัจ าหน่ายอื่น ดงันัน้ส่ิงที่จะช่วยสรา้งความแตกต่างใหก้บักลุ่มบรษิัทคือการสรา้ง

ความพึงพอใจสงูสดุตัง้แต่เริ่มตน้จนสิน้สดุการขายใหแ้ก่ลกูคา้โดย 

• การรูจ้ักและท าความเขา้ใจลูกคา้อย่างลึกซึง้ไม่ว่าจะเป็น อายุ การศึกษา พฤติกรรม รายได ้และ
ความตอ้งการอย่างละเอียด โดยไม่มองขา้มขอ้จ ากดัต่างๆที่ลกูคา้มี 

• ใหค้วามรูท้ี่ครบถว้นในตัวผลิตภัณฑเ์พื่อเป็นประโยชนใ์นการตัดสินใจของลูกคา้ รวมถึงการเสนอ
ทางเลือกต่างๆที่ท  าใหล้กูคา้ไดร้บัสิทธิประโยชนส์งูสดุและ 

• การใหบ้ริการโดยพนกังานที่มีความรู ้ มีหัวใจบริการดว้ยรอยยิม้ที่สุภาพ อ่อนนอ้มและแสดงความ
เป็นมิตร 

ส่ิงที่ส  าคญัไม่นอ้ยไปกว่าความใส่ใจในความตอ้งการของลกูคา้ก่อนการขาย คือ การบรกิารหลงัการขาย 

(After sale services)  นอกจากบริการของฮอนดา้มะลิวลัยไ์ม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการดูแลต่างๆ แลว้ในส่วนของ

กลุ่มบริษัทซึ่งมีบทบาทส าคญัในการเขา้ติดตามหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนีเ้ป็น

อย่างมาก โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังาน 

• มีการส่ือสารกับลูกคา้และเน้นการสรา้งระบบป้องกันปัญหาล่วงหน้า เช่น การติดตามสอบถามกับ
ลกูคา้อย่างสม ่าเสมอและไม่เพียงแค่ภายหลงัจากการรบัสินคา้ไม่ก่ีวนั แต่หมายถึงการดูแลตลอดอายุ
การใชง้านของสินคา้นัน้ รวมถึงการปฏิบตัิงานท่ีถูกตอ้งตามระเบียบและกฎหมายก็เป็นส่ิงที่จะช่วยให้
ลกูคา้เชื่อมั่นในสินคา้และบรกิารไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

• เนน้ความรวดเร็วในการเขา้แกไ้ขปัญหา ไม่ละเลยต่อปัญหาของลูกคา้ที่กลุ่มบริษัทสามารถแกไ้ขได ้
เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจากการใช้งาน พนักงานหรือกลุ่มบริษัทมีช่องทางการรับเรื่องที่สะดวกและ
ทันเวลา พรอ้มทั้งการเขา้แกไ้ขในส่วนที่กลุ่มบริษัทสามารถท าไดโ้ดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกของ
ลกูคา้และไม่ใหเ้กิดขอ้รอ้งเรียนตามมา 

 

เมื่อกลุ่มบริษัทมีเป้าหมายการบริการคือความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ การอบรมพนกังานใหม้ีหวัใจใน

การบริการนั้นเป็นส่ิงที่กลุ่มบริษัทให้ความส าคัญมากเป็นพิเศษ กลุ่มบริษัทไดจ้ัดให้มีการอบรมที่เข้มข้นและ

ทดสอบการปฏิบัติงานของพนักงานด่านหนา้หรือบุคลากรที่มีโอกาสไดพ้บหรือส่ือสารกับลูกคา้โดยตรงอย่าง

สม ่าเสมอ ทัง้นีเ้พื่อรกัษามาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ทั้งนี ้ทั้งฮอนดา้มะลิวัลยแ์ละฮอนดา้ยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการจาก

แบบสอบถามและมีการเก็บขอ้มลูการเขา้รบับรกิารของลกูคา้ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารของ

ฮอนดา้มะลิวลัยท์ัง้ส่วนของโชวรู์มจ าหน่ายรถยนตแ์ละส่วนของศนูยบ์รกิารอีกดว้ย 

 

  



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ                                                                           บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง เอกสารแนบ 3 หนา้ 25  
 

5. ประสบการณข์องผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มบริษัท 
ผูบ้ริหารนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรบัองคก์รทัง้ยงัมีบทบาทในการขบัเคลื่อนทิศทางของกลุ่ม

บริษัทดว้ยเช่นกัน กว่า 28 ปีในการด าเนินธุรกิจการเป็นตวัแทนจ าหน่ายและบริการของกลุ่มบริษัท ส่งผลใหท้ัง้

ผูบ้รหิารและบคุลากรหลายท่านมีประสบการณแ์ละเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ เขา้ใจในลกัษณะของธุรกิจ การ

ด าเนินงานรวมถึงการแกปั้ญหาหรือสถานการณต์่างๆ ไดอ้ย่างลึกซึง้  และสามารถน าประสบการณห์รือปัญหาที่

เคยพบมาปรบัปรุงและพฒันากระบวนการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้อยู่ตลอดเวลาอีกดว้ย 

 
3.3 นโยบายการก าหนดราคา 

การก าหนดราคาของฮอนดา้มะลิวลัย ์ เป็นไปตามราคาที่ฮอนดา้ก าหนด ซึ่งเป็นราคาขายทั่วประเทศที่

เป็นมาตรฐานเดียวกนั ผูบ้ริหารจะสามารถก าหนดกลยุทธส่์งเสริมการขายอื่นๆ เพื่อจูงใจลกูคา้ ส่วนสินคา้อื่นๆ 

เช่น อุปกรณต์กแต่ง เบาะหนัง กลุ่มบริษัทมีนโยบายก าหนดราคาจากราคาตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ พรอ้มกับ

พิจารณาราคาตลาดดว้ย 

 
3.4 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์ 

กลุ่มบรษิัทมีนโยบายการใชส่ื้อโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทออกงานอีเวนท์ (Event) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนยโ์ชว์รูมของกลุ่มบริษัท และแนะน า
รถยนตรุ์่นใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยจะใช้สถานที่ชุมชน เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ศนูยแ์สดงสินคา้ งานท่องเที่ยว เป็นตน้ เป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ 

2. จดัท าส่ือประชาสมัพนัธผ่์านส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) อาทิเช่น โปรโมชั่นประจ าเดือน 
คอนเทนตใ์หค้วามรูต้่างๆ ในรูปแบบงานภาพน่ิง(Artwork) และ วิดีโอ (Video) เป็นตน้ 

3. จดักิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวลั ผ่านทาง Facebook Fanpage อยู่เป็นประจ า เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการรบัรูข้องลกูคา้และส่งผลใหบ้รษิัทฯ เป็นท่ีจดจ าหรือพบเห็นอยู่เป็นประจ า  

4. ผลิตสินคา้ส าหรบัส่งเสรมิการขายเฉพาะของยี่หอ้บรษิัท เช่น หมอนรองคอ สายหุม้เข็มขดันิรภยั 
กระบอกน า้เก็บความเย็น ถงุผา้พบัได ้เป็นตน้ 

5. ให้การสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อท าใหบ้ริษัทเป็น ท่ีรูจ้ัก เช่น มอบอุปกรณกี์ฬาใหก้ับ
โรงเรียนท่ีขาดแคลน  สนบัสนนุช่องยทูปู (Youtube Channel)  เป็นตน้ 

6. มีการสรา้งเว็บไซตข์องกลุ่ม บริษัท คือ www.autocorpgroup.com  เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่ม
บรษิัทใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั 
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3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน  
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต ์

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ภาวะอตุสาหกรรมรถยนตข์องไทยค่อนขา้งผนัผวน โดยเฉพาะจากการท่ีรฐับาลมี

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผ่าน “โครงการรถคันแรก” ในช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 มีผลให้

ตลาดรถยนตใ์นประเทศเติบโตอย่างมากในช่วงเวลาดงักล่าว โดยยอดจ าหน่ายรถยนตส์งูถึง 1.4 ลา้นคนั และ 

1.3 ลา้นคนั ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดบั (เทียบกบัเฉล่ียในปี 2550-2554 ที่มียอดขายเฉล่ียปีละ 0.7-0.75 

ลา้นคัน)  ประกอบกับการส่งออกรถยนตย์ังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการส่งออก Eco-car ตามเงื่อนไขของ

โครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีผลใหย้อดส่งออกรถยนตเ์พิ่มขึน้เป็น

กว่า 1 ลา้นคนันบัตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มา และปรมิาณการผลิตรถยนตข์องไทยในช่วงเวลาดงักล่าวเพิ่มขึน้มาก

และมีระดบัสงูเป็นประวตัิการณท์ี่ 2.46 ลา้นคนั ในปี 2556 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557-2559 การผลิตรถยนตข์องไทยลดลงมาอยูท่ี่ 2 ลา้นคนั โดยมีสาเหตหุลกัจาก

การทรุดตวัรุนแรงของตลาดรถยนตใ์นประเทศหลงัสิน้สดุโครงการรถคนัแรกที่เป็นการดงึอปุสงค ์(Demand) ใน

อนาคต หรือ ความตอ้งการซือ้รถยนตใ์นระยะ 3-4 ปีล่วงหนา้มารวมไวภ้ายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอด

จ าหน่ายรถยนตล์ดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ลา้นคันต่อปี และตลาดรถยนตภ์ายในประเทศมีภาวะการ

แข่งขันรุนแรง เห็นไดจ้ากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนตม์ีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก โดย Toyota มีส่วน

แบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอยา่งมนียัยะ สวนทางกบัค่ายรถยนตอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ Isuzu, Honda,  Mitsubishi 

และ Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึน้ หลังมีการเปิดตัวรถยนตโ์มเดลใหม่ๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เข้ามา

แข่งขนัในตลาด   

ส าหรบัในช่วงปี 2560 ตลาดรถยนตใ์นประเทศไดพ้ลิกผนักลบัขึน้มาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี 

หลงัโครงการรถยนตค์นัแรกสรา้งผลกระทบต่อตลาด และเพิ่มขึน้สู่ระดบั 1 ลา้นคนัในปี 2561 เป็นครัง้แรกนบั

จากสิน้สดุโครงการรถคนัแรก (มีการทยอยส่งมอบรถยนตภ์ายใตโ้ครงการฯ จนถึงปี2556) ซึ่งเป็นผลจาก 

(1) เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตวั 4.1% สงูสดุในรอบ 6 ปี  

(2) ผูบ้ริโภคบางส่วนตอ้งการเปล่ียนรถยนตท์ี่ซือ้ในโครงการรถคันแรก หลังอายุการใชง้านครบ 5 ปี

ตามเงื่อนไขของทางการท่ีอนญุาตใหซ้ือ้-ขายได ้และ  

(3) การแข่งขันดา้นการตลาดที่รุนแรงกระตุน้ความตอ้งการซือ้รถยนตเ์พิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยตัวแทน

จ าหน่ายรถยนตเ์ร่งผลกัดนัยอดขายผ่านกลยุทธสิ์นเชื่อเงินทอน ส่วนค่ายรถยนต ์เช่น Toyota และ MG พฒันา

รถยนตรุ์น่ใหม่และรถยนตไ์ฟฟ้าออกสู่ตลาด ท าใหไ้ดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้ ทัง้ยงัท าใหส่้วนแบ่งตลาดของค่ายรถ

ทัง้สองเพิ่มขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 

ส าหรบัปี 2562 อุตสาหกรรมรถยนตไ์ดร้บัแรงกดดนัจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัผลจากสงคราม

การคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่า ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นประเทศอยู่ที่ 2.0 

ลา้นคัน (-7.1% จากปี 2561 ดา้นยอดจ าหน่ายรถยนตห์ดตัวทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้
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1. ยอดจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่  1.01 ล้านคัน หดตัว 3.3% ผลจากฐานสูงในปี 2561 
ประกอบกบัสถาบนัการเงินเพิ่มความเขม้งวดในการอนมุตัิสินเชื่อตามสญัญาณเตือนจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อลดความรอ้นแรงของการแข่งขนัดา้นราคา เนื่องจากค่ายรถยนตแ์ละตวัแทน
จ าหน่ายออกแคมเปญกระตุน้ยอดขาย อาทิ ลดเงินดาวน ์และเสนอเงื่อนไขในรูปแบบใหสิ้นเชื่อ
เกินราคาประเมิน (สินเชื่อเงินทอน) นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคยังระมัดระวงัการใชจ้่ายหลังสญัญาณ
เศรษฐกิจชะลอตวั 

2. ยอดส่งออกรถยนตปี์ 2562 หดตวั 7.6% อยู่ที่ 1.1 ลา้นคนั ขณะที่มลูค่าส่งออกหดตวั 6.3% อยู่ที่ 
1.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ผลจากเศรษฐกิจโลกเติบโตต ่าสดุในรอบ 10 ปีที่ 2.9% และเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้ส าคัญของไทยถูกกดดันจากความขัดแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
อย่างไรก็ตาม ความขดัแยง้ดงักล่าวเป็นโอกาสใหไ้ทยส่งออกรถยนตบ์างประเภทไดม้ากขึน้ 

3. ส่วนการผลิตรถยนตใ์นปี 2562 มีปริมาณการผลิตรถยนต ์2,013,710 คนั ลดลงจ านวน 153,984 
คนั หรือรอ้ยละ 7.10 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

ส าหรบัปี 2563 ปรมิาณการผลิต จ าหน่ายและส่งออกรถยนตเ์มื่อเทียบกบัปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 

1. การผลิตรถยนตใ์นปี 2563 มีปริมาณการผลิตรถยนต ์1,426,970 คัน ลดลงจ านวน 586,740 คนั 

หรือรอ้ยละ 29.14 เมื่อเทียบกบัปี 2562 พบว่าการผลิตรถยนตห์ดตวัโดยเป็นการหดตวัทัง้ตลาดในประเทศและ

ตลาดส่งออกผลจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ฉุดเศรษฐกิจโลกและไทยเขา้สู่ภาวะถดถอย และเกิด

การหยดุชะงกัของห่วงโซ่การผลิต ประกอบกบัปัญหาภยัแลง้ในประเทศกดดนัอ านาจซือ้ของเกษตรกร 

2. การจ าหน่ายรถยนตใ์นปี 2563 มีปริมาณการจ าหน่าย 792,146 คัน ลดลงจ านวน 215,406 คนั 

หรือรอ้ยละ 21.38 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ้่ายโดยเฉพาะการซือ้สินคา้คงทน

เช่นรถยนต ์จะท าใหเ้กิดภาระหนีผ้กูพนัระยะยาวและจดัเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย 

3. การส่งออกรถยนตใ์นปี 2563 มีปริมาณการส่งออก 735,842 คนั ลดลงจ านวน 318,261 คนั หรือ

รอ้ยละ 30.19 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอยเป็นครัง้นบัตัง้แตเ่กิดวกิฤติ

เศรษฐกิจและการเงินโลกปี 2552 
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รูปกราฟแสดงปรมิาณการผลิต จ าหน่ายและส่งออกรถยนต ์(คนั) ในช่วงปี 2558 – 2563 แสดงไดด้งันี ้

 
ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม รวบรวมจากลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ตารางแสดงปรมิาณการจ าหน่ายรถยนตใ์นช่วงเดือน ม.ค.- ธ.ค.  ในปี 2562-2563 แสดงไดด้งันี ้: 

 

ประเภทรถยนต ์ ปริมาณการจ าหน่าย (คนั) 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

2563 2562 
เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

รถยนตน์ั่งโดยสาร 274,789 398,386 (31.02%) 

รถเพื่อการพาณิชย ์ 517,357 609,166 (15.07%) 

รวม 792,146 1,007,552 (21.38%) 

    (ทีม่า: รวบรวมจากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางบก)  

ทัง้นี ้กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยตวัเลขประมาณการการผลิต

รถยนตข์องสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2564 โดยแยกเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน

ประเทศ โดยประมาณการการผลิตรถยนตใ์นปี 2564 ประมาณ 1,500,000 คัน มากกว่าปี 2563 ซึ่งมีจ านวน 

1,462,970 คนั เพิ่มขึน้ 73,030 คนั คิดเป็นรอ้ยละ 5.12 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 750,000 

คนั เท่ากับรอ้ยละ 50 ของยอด การผลิตทัง้หมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คนั เท่ากับ

รอ้ยละ 50 ของยอดการผลิตทัง้หมด 
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ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก จ านวน 750,000 คัน เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ที่ผลิตได ้704,626 คัน เป็น

จ านวน 45,374 คนั หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.44 ส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ จ านวน 750,000 คนั เพิ่มขึน้

จากปีที่แลว้ที่ผลิตได ้722,344 คัน เป็นจ านวน 27,656 คัน หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.83 เนื่องจากยังกังวลเรื่องการ

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบางประเทศเริ่มกลับมาระบาดอีกระลอก

หนึ่ง ขณะเดียวกันทั่วโลกก าลังขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร ์หรือชิป ที่เป็นชิน้ส่วนส าคัญในการผลิตรถบางส่วน

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีความตอ้งการใช้ชิป

เพิ่มขึน้เพื่อผลิตสินคา้ไอทีหลายประเภทในช่วงนี ้ท าใหก้ารผลิตรถยนตบ์างส่วนในสหรฐัฯ ตอ้งหยุดลงไปและอาจ

กระทบไปยงัฐานผลิตอื่นๆ ได ้

 ส าหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี 2564 คาดการณ์ว่าในปีนี ้จะเป็นปีที่ท้าทายอีกครั้งส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย เนื่องจากยงัคงตอ้งเผชิญกบัหลายปัจจยั จากสถานการณก์ารระบาดของ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การพฒันาวคัซีนและการเขา้ถึงวคัซีนป้องกนัโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รวมถึงแนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครฐั ทัง้หมดนีจ้ะส่งผลต่อทิศทาง

อุตสาหกรรมยานยนต ์นอกจากนี ้ความเคล่ือนไหวต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น การออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ กิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ จะมีบทบาทส าคญัต่อการกระตุน้ยอดขายรถยนต ์ 

ดงันัน้ เมื่อพิจารณาปัจจยัต่างๆ เหล่านีแ้ลว้ จึงคาดการณว์่ายอดขายรถยนตใ์นปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 850,000 

ถึง 900,000 คนั เพิ่มขึน้ประมาณ 7 ถึง 11 % เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 

ตารางแสดงประมาณการการจ าหน่ายรถยนตใ์นประเทศ ในปี 2564 เปรียบเทียบกบัปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์

ในปี 2563 แสดงไดด้งันี ้: 

ประเภทรถยนต ์ ประมาณการการ
จ าหน่ายรถยนตใ์น
ประเทศ ปี 2564 

ปริมาณการ
จ าหน่ายรถยนต์

ในปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
คัน % 

รถยนตน์ั่งโดยสาร 290,000 - 318,000 274,789 15,211 – 43,211 5.25 – 13.59 
รถเพื่อการพาณิชย ์ 560,000 – 582,000 517,357 42,643 – 64,643 7.61 – 13.59 

รวม 850,000 – 900,000 792,146  7.61 – 11.11 
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ทศิทางอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทย 

ในช่วงตน้ปี 2560 รฐับาลไดป้ระกาศมาตรการส่งเสรมิการลงทนุผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมที่ใชพ้ลงังาน

เชือ้เพลิงและพลงังานไฟฟ้า หรือไฮบรดิ (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-

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

ส่งเสรมิการผลิตทัง้รถยนตน์ั่ง รถกระบะและรถโดยสาร รวมไปถึงชิน้ส่วนรถยนตไ์ฟฟ้า (อปุกรณส์ าหรบัรถพลงังาน

ไฟฟ้าที่  บีโอไอใหก้ารสนบัสนุน:แบตเตอรี่ Traction Motor ระบบปรบัอากาศดว้ย ไฟฟ้าหรือชิน้ส่วน ระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ (BMS) ระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตสายชารจ์

แบตเตอรี่พรอ้มเตา้รับ-เตา้เสียบ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต Portable 

Electric Vehicle Charger กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ 

(EV Smart Charging System) และกิจการผลิตคานหนา้/คานหลงัส าหรบัรถโดยสารไฟฟ้า 

 เมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 บีโอไอเผยไฟเขียวเอกชนรายแรกของไทยลงทนุกว่า 1,000 ลา้น ตัง้สถานี

บรกิารอดัประจไุฟฟ้า ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า 3,000 หวัจ่าย กระจายในทกุภาคทั่วประเทศ พรอ้มอนมุตัิโครงการผลิต

แบตเตอรี่ ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าหนุนการเติบโต หลงัค่ายรถยนตช์ัน้น าของโลกหนัลงทุนในไทยป้อนความตอ้งการ 

รถยนตไ์ฟฟ้าส่วนบุคคลกว่า 1.2 ลา้นคนัภายในปี 2564 นายโชคดี แกว้แสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมตัิส่งเสริมการลงทนุ

โครงการสถานีบริการ อัดประจุไฟฟ้าส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า ของบริษัท พลังงานมหานคร จ ากัด เงินลงทุนทั้งสิน้ 

1,092 ลา้นบาท ซึ่งนบัเป็นโครงการลงทุนแห่งแรกในกิจการสถานีบริการอดัประจุไฟฟ้าส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าของ 

ภาคเอกชนที่ไดร้บัส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวเป็นการลงทุนเพื่อรองรบัการขยายตวัของ

รถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กหรือปลั๊กอินไฮบรดิ (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไ์ฟฟ้า

แบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ซึ่งปัจจุบันค่ายรถยนต์ชั้นน าของโลกได้ให้ความสนใจและ

วางแผนจะตัง้ฐานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย โดยตามแผนของการขบัเคล่ือนดา้นพลงังาน และส่งเสริม

การใชง้าน รถยนตไ์ฟฟ้าของรฐับาลคาดว่าจะมีรถยนตไ์ฟฟ้าส่วนบคุคลไม่นอ้ยกว่า 1.2 ลา้นคนั ภายในปี 2564 

 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 บีโอไอไดเ้ปิดเผยว่ามีโครงการรถยนตไ์ฟฟ้ารวม 9 โครงการ เป็น PHEV 

ของมิตซูบิชิ 1 โครงการ โครงการรถยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิ(HEV) ที่เคยอนมุตัิไปแลว้ 3 โครงการ โครงการรถยนตไ์ฟฟ้า

แบบแบตเตอรี่(BEV) ที่เคยอนมุตัิไปแลว้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างพิจารณาอนมุตัโิครงการ PHEV อีก 4 โครงการ 

รวมวงเงินลงทุน 51,550 ลา้นบาท โดยอนุมัติลงทุนแบตเตอรี่ไปแลว้ 10 โครงการ วงเงินลงทุน 6,800 ลา้นบาท 

(ที่มา:www.thaipost.net/main/detail/31471 วนัที่ 16  มีนาคม 2562) ทัง้นี ้คาดว่าการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์

ไฟฟ้าจะเกิดขึน้ภายใน 3-5 ปีขา้งหนา้ 

 ขณะที่แนวโนม้อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยปี 2564-2566 การผลิตรถยนตข์องไทยในระยะ 3 ปีขา้งหนา้

มีแนวโนม้ขยายตวั 3.0-4.0%  โดยมีปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่  ยอดขายในประเทศที่จะมีแนวโนม้เติบโตเฉล่ีย 3.0-

4.0% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตวั โดยคาดว่าความตอ้งการรถเพื่อการพาณิชยจ์ะขยายตวัดีอานิสงสจ์าก

การขยายตวัของภาคก่อสรา้ง ธุรกิจคา้ปลีกออนไลน ์และธุรกิจโลจิสติกส ์  
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 นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการมีแผนเปิดตวัรถรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทัง้รถยนตไ์ฟฟ้าและรถยนตเ์ครื่องยนต์

สนัดาปภายใน  อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตของยอดขายมีแนวโนม้จ ากัด เนื่องจากก าลงัซือ้ผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางเศรษฐกิจ หนีค้รวัเรือนยงัอยู่ในระดบัสงู และสถาบนัการเงินยงัคงเขม้งวด

ในการอนมุตัิสินเชื่อ  

 ขณะที่ตลาดส่งออกรถยนตน์ั้น คาดว่าจะเติบโตเฉล่ีย 4.0-5.0%  โดยมีปัจจัยหนุนมาจากเศรษฐกิจ

โลกที่ทยอยฟ้ืนตวั อีกทัง้เขตการคา้เสรีอาเซียนช่วยหนนุการส่งออกในภมูิภาค ตลอดจนการจดัท าขอ้ตกลงยอมรบั

รว่ม (MRA) ในภมูิภาคอาเซียนเก่ียวกบัผลตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัของยานยนตแ์ละชิน้ส่วน

จะช่วยลดขัน้ตอนการถกูตรวจสอบซ า้    

 ส่วนปัจจยัเส่ียงที่ตอ้งจบัตามอง ประกอบไปดว้ย ความไม่แน่นอนจากความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่าง

สหรฐัฯ และจีน นอกจากนี ้ฟิลิปปินส ์(หนึ่งในตลาดส่งออกส าคญั) อาจขึน้ภาษีน าเขา้รถยนตจ์ากไทยเพื่อตอบโต้

ขอ้พิพาททางการคา้ (กรณีไทยกล่าวหาฟิลิปปินสส์ าแดงราคาบหุร่ีน าเขา้ต ่าเกินจรงิ ซึ่ง WTO ตดัสินใหไ้ทยแพค้ดี) 

รวมทัง้รฐับาลหลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายสนบัสนุนการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าอาจกระทบต่อการส่งออกรถยนตข์อง

ไทยซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นเครื่องยนตส์นัดาปภายใน 

 เมื่อเจาะลึกมายงัหน่วยธุรกิจต่างๆของอุตสาหกรรมยานยนต ์ในส่วนของตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์หม่ 

หรือ ดีลเลอร ์คาดว่าในช่วง 3 ปี (2564-2566) รายไดข้องธุรกิจมีแนวโนม้เติบโตจ ากดั โดยรายไดจ้ากการจ าหน่าย

รถยนตใ์หม่จะขยายตวัตามยอดขายรถยนตใ์นประเทศ (คาดเติบโตเฉล่ีย 3.0-4.0% ต่อปี) 

 ขณะที่รายไดจ้ากศนูยซ์่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่มีแนวโนม้หดตวัตามการลดลงของจ านวนรถยนต์

จดทะเบียนสะสมอายนุอ้ยกว่า 5 ปี แมจ้ะมีความตอ้งการซ่อมบ ารุงรถยนตต์ามอาย/ุระยะทาง แต่ยงัมีความเส่ียง

จากผูใ้ชร้ถบางส่วนอาจเปล่ียนไปใชบ้รกิารจากอู่ซ่อมรถยนตท์ั่วไป 

 นอกจากนี ้ธุรกิจยงัไดร้บัแรงกดดนัจากนโยบายของค่ายรถยนต ์อนัประกอบดว้ย  นโยบายใหต้วัแทน

จ าหน่ายลงทุนปรบัปรุงโชวรู์มและศนูยบ์ริการใหไ้ดม้าตรฐาน จะเป็นภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ของผูป้ระกอบการ และ  

นโยบายรุกตลาดออนไลนม์ากขึน้ อาจกดดันภาวะการแข่งขันระหว่างตัวแทนจ าหน่ายใหม้ีแนวโนม้รุนแรงขึน้ 

เนื่องจากผูซ้ือ้เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

 ส่วนตลาดรถมือสองนั้น ค่อยขา้งซบเซา ผูป้ระกอบการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อระบายสต๊อก เนื่องจาก

ตอ้งการลดภาระค่าดอกเบีย้และค่าใชจ้่ายในการดูแลรกัษา อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีราคารถมือสองอยู่ใน

ระดบัที่ต  ่า ท าใหจู้งใจผูบ้ริโภค ประกอบกับผูบ้ริโภคมีความกังวลเรื่องการใชร้ถสาธารณะที่มีความเส่ียงจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงตดัสินใจเลือกซือ้รถมือสอง อย่างไรก็ดีแนวโนม้ของตลาดรถมือสองในปี 2564-2566 

นั้น คาดว่าจะเติบโตตามการฟ้ืนตวัของก าลังซือ้ในประเทศ โดยราคารถยนตม์ือสองจะทยอยปรบัขึน้ เนื่องจาก

อุปทานรถยนตเ์ก่าในโครงการรถคนัแรกจ าหน่ายเขา้สู่ตลาดในอตัราที่ชะลอลง (หลงัจ าหน่ายเขา้สู่ตลาดในอตัรา

เรง่เมื่อปี 2560-2562) ทัง้นี ้ภาวะการแข่งขนัมีแนวโนม้รุนแรงขึน้ เนื่องจากคาดว่าจะมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่

ตลาดมากขึน้ จากการขยายธุรกิจของบรษิัทขา้มชาติและบรษิัทในเครือของค่ายรถ และอาจกดดนัผลประกอบการ

ของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME 
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ภาวะการแข่งขัน  

การขยายตวัของยอดขายรถยนตใ์นประเทศ ปี 2561 มาจากการที่ค่ายรถยนตเ์ปิดตวัรถรุน่ใหม่หลายรุน่ 

พรอ้มรายการส่งเสริมการขายที่จูงใจ อีกทัง้มีการผ่อนคลายหลกัเกณฑก์ารปล่อยสินเชื่อเช่าซือ้ รวมถึงรถยนตใ์น

โครงการรถคนัแรกชุดสดุทา้ยถึงก าหนดครบ 5 ปี ประกอบกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัที่ผลกัดนัให ้

GDP ของประเทศไทยเติบโตรอ้ยละ 4.2  

 ส าหรบัตลาดรถยนตปี์ 2562 ลดลงรอ้ยละ 3 โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,007,552 คนั แต่อย่างไรก็ตามครัง้

นีย้ังถือไดว้่าเป็นครัง้ที่ส่ีในประวัติศาสตรข์องตลาดรถยนตไ์ทยที่มียอดขายถึงระดบัหนึ่งลา้นคัน ถึงแมว้่าตลาด

รถยนตม์ีการหดตวัอย่างเห็นไดช้ดัในช่วงครึง่ปีหลงัโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบัตัง้แต่เดือนกนัยายนที่ผ่านมา 

ในส่วนของตลาดรถยนตข์องปี 2563 ค่ายรถยนตใ์หญ่แต่ละค่ายยังคาดว่าเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่ง

ส าหรบัตลาดรถยนตไ์ทย เนื่องจากตลาดรถยนตย์งัคงเผชญิกบัหลายปัจจยั จากความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคต่อภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและมาตรการควบคุมสินเชื่อรถยนตท์ี่มีความเขม้งวดมากขึน้ ซึ่งคาดการณว์่าตลาด

รถยนตร์วมในประเทศจะอยู่ที่ 940,000 คนั ลดลงประมาณรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

 ส าหรบัแนวโนม้ในระยะยาว อุตสาหกรรมรถยนตจ์ะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้า ซึ่งภาครฐัก าหนดเป้าหมายใหไ้ทย เป็นฐานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าของภมูิภาค วิจยักรุงศรีคาดว่าปรมิาณการ

ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในไทยจะเติบโตอย่างรวดเรว็ภายในระยะเวลา 4-6 ปี ผล จาก  

 (1) การพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ท าใหร้าคาลดลงต่อเนื่อง และภายในปี 2565 ราคารถยนต์

ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) จะใกลเ้คียงรถยนตเ์ครื่องยนตส์นัดาปภายใน (ICE)  

 (2) ผูป้ระกอบการบางรายมีแผนขยายการลงทุนผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอรี่ส  าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า 

ส่งผลใหอ้ปุทานในตลาดเพิ่มขึน้ และ  

 (3) รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนปริมาณการ ผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า (รถยนตไ์ฟฟ้าและรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า) เป็น 30% ของปริมาณการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศ ภายในปี 2573 นอกจากนี ้ การพัฒนา 

เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 5G ที่มาเร็วกว่าคาดจะเป็นปัจจยัหนุนรองรบัรถยนตร์ะบบขับเคล่ือนอตัโนมตัิที่

อาจมีบทบาทเพิ่มขึน้ในระยะต่อไป ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีขบัเคล่ือนอตัโนมตัิ (Auto Pilot) ในรถยนตข์อง

ไทยอยู่ในช่วงตน้ระดบั 0-2 ส่วนรถ Tesla และ Audi A8 อยู่ระดบั 3 ส าหรบัระดบั 4 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุอยู่ในช่วง

ทดลอง โดยบริษัท Waymo ของ Google และ Self-driving cars ของ Uber ส าหรบัประเด็นที่รฐับาลควรใชก้าร

สนบัสนุน คือ การพฒันาสาธารณูปโภคพืน้ฐานส าหรบั รถยนตไ์ฟฟ้า เช่น สถานีชารจ์ไฟฟ้าซึ่งยงัไม่ครอบคลมุทั่ว

ประเทศ และการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อผ่านมิเตอรอ์จัฉรยิะ 15/ เพื่อใหก้าร

ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าสามารถรองรบัระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนแบ่งตลาดรถยนต ์ 

จากขอ้มลูเวปไซต ์www.headlightmag.com ซึ่งไดร้วบรวมจากสมาคมผูผ้ลิตรถยนตญ่ี์ปุ่ นในประเทศ

ไทย (JAMA) ท าหน้าที่ รวบรวมตัวเลขจากทุกค่ายแลกเปล่ียนกันเข้ามาที่ ส่วนกลาง โดยแบ่งเซกเมนต์ 

(“Segment”) ตลาดรถยนตอ์อกเป็น 13 segment ไดแ้ก่  

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 ้ประเภทรุน่ของรถยนตฮ์อนดา้ที่มีขายอยู่ในตลาดประเทศไทย จะมีทัง้หมด 7  Segment ไดแ้ก่  

1. Eco Car ไดแ้ก่ รุน่ Brio และ รุน่ Amaze 
2. B-Segment หรือ Sub compact ไดแ้ก่ รุน่ City และ รุน่ Jazz 
3. C-Segment หรือ Compact ไดแ้ก่ รุน่ Civic  
4. D-Segment หรือ Sedan ไดแ้ก่ รุน่ Accord 
5. Mini MPV ไดแ้ก่ รุน่ Mobilio 
6. B-SUV หรือ รถยนตอ์เนกประสงคข์นาดเล็ก ไดแ้ก่ รุน่ HR-V และ รุน่ BR-V 
7. MUV คือ CR-V 

ฮอนดา้มียอดขายในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ในประเทศไทย จ านวนทัง้สิน้ 93,041 คนั 

ในส่วนของขอ้มลูผูจ้  าหน่ายของฮอนดา้ในประเทศไทย ฮอนดา้มจี านวนสาขาทัง้หมด 228 สาขาทั่ว

ประเทศไทย ซึ่งกลุ่ม บรษิัท นบัวา่เป็นผูจ้  าหน่ายที่มีจ านวนสาขามากที่สดุของจ านวนผูจ้  าหน่ายของฮอนดา้

ประเทศไทยทัง้หมด (ประมาณการโดยผูบ้รหิารของบรษิัท) โดยกลุ่มบรษิัท มีสาขาอยู่ทั้งหมด 9 สาขา ใน 5 

จงัหวดั อีกทัง้ยงัเป็นผูจ้  าหน่ายรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้  แต่เพียงรายเดียวในจงัหวดัสรุนิทร ์บรุีรมัย ์ภเูก็ต และกระบี่

อีกดว้ย ส่วนในจงัหวดัขอนแก่นนัน้มีผูจ้  าหน่ายรายอื่นอีก 4 แห่ง 

 

  

http://www.headlightmag.com/
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คดัเลือกรุน่รถยนต ์ปรมิาณ  สีรถยนตข์องแต่ละรุน่ 

 

สั่งซือ้ผ่านระบบไปยงัฮอนดา้ 

รบัสินคา้เขา้คลงั แยกตามสาขา 

 

ประมาณการความตอ้งการสินคา้ของลกูคา้ทกุสาขา 

4. การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

4.1 การจัดหาผลิตภัณฑ ์

ด้านการจัดซือ้ 

ฮอนดา้มะลิวัลยส์ั่งซือ้สินคา้โดยตรงจากบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้

จ  าหน่าย (Supplier) รายเดียวในประเทศไทย โดยขั้นตอนการสั่งซือ้รถยนตแ์ละอะไหล่ไปจนถึงการจ าหน่ายให้

ผูบ้ริโภค กลุ่มบริษัทจะตอ้งส่งแผนการสั่งซือ้รถยนตล่์วงหนา้ 3 เดือน ส าหรบัการเลือกรุ่นและสีล่วงหนา้ 1 เดือน

ส าหรับรถยนตแ์ต่ละสาขา หลังจากที่ทางฮอนดา้สามารถยืนยันปริมาณรถยนตท์ี่จะจัดส่งแลว้ จะมีการแจ้ง

ล่วงหนา้ถึงจ านวนรถยนตท์ี่จะจดัส่งใหใ้นแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

              

 

 

ส าหรบัการสั่งซือ้อะไหล่และอปุกรณต์กแต่งของแท ้ตอ้งสั่งซือ้จากบรษิัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เท่านั้น ในกรณีที่ตอ้งซือ้อุปกรณต์กแต่งจากผูจ้  าหน่ายรายอื่น ซึ่งเป็นของเทียบเคียง จะตอ้งมีการ

เปรียบเทียบราคาจากผูจ้  าหน่ายอย่างนอ้ย 2 ราย หรือคดัเลือกจากผูจ้  าหน่ายที่อยู่ในรายชื่อผูจ้  าหน่ายที่ไดร้บัการ

อนุมตัิแลว้ (Approved Vendor List) ทัง้นี ้ พนกังานควบคุมอะไหล่จะควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั (Stock) ขัน้

ต ่าของอะไหล่บางตวัที่ใชป้ระจ า เช่น น า้มนัเครื่อง หวัเทียน จานเบรก เป็นตน้ เพื่อใหฝ่้ายจดัซือ้เป็นผูด้  าเนินการ

สั่งซือ้ผ่านระบบ และจะไดร้บัสินคา้ภายใน 7 วนัหลงัจากการสั่งซือ้หรือกรณีเรง่ด่วน ไดร้บัภายใน 3 วนั      

ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง 

ฮอนดา้มะลิวัลยม์ีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณรถยนตอ์ะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่ตอ้งมี

ส ารองไวใ้หอ้ยู่ในจ านวนท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรบัการจ าหน่ายและส่งมอบใหก้บัลกูคา้เมื่อมีการสั่งซือ้และ

ไม่ก่อใหเ้กิดภาระทางการเงินต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะวิเคราะหร์ะดบัสินคา้คงคลงัเพื่อวางแผนการสั่งซือ้

สินคา้รุ่นต่างๆ ส าหรบัรุ่นรถยนตท์ี่มีการหมนุเวียนเร็ว และมีการประสานงานกับฝ่ายจดัซือ้ในการสั่งซือ้สินคา้เพื่อ

ไม่ใหร้ะดบัสินคา้คงคลงัอยู่ต  ่ากว่าระดบัสินคา้คงคลงัขัน้ต ่า (Safety Stock) ซึ่งโดยเฉล่ียระดบัสินคา้คงคลงัขัน้ต ่า
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ของรถยนตจ์ะคงไวส้ าหรบัการจ าหน่ายประมาณ 15 วัน อะไหล่และอุปกรณต์กแต่งประมาณ 7 วัน นอกจากนี ้

กลุ่มบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจนบัรถยนตท์ัง้หมดอย่างสม ่าเสมอทกุเดือนในส่วนของศนูยบ์รกิาร 

ฮอนดา้มะลิวัลยม์ีนโยบายการก าหนดปริมาณอะไหล่และอุปกรณต์กแต่งใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลน เมื่อลกูคา้น ารถเขา้รบับรกิาร 

นอกจากนี ้ฮอนดา้มะลิวลัยไ์ดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิเรื่องการสุ่มนบัสินคา้คงคลงัประเภทอะไหล่และ

อุปกรณต์กแต่งประจ าวนัและประจ าเดือน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกนัสินคา้คงคลงัสญูหาย หรือการทุจรติที่อาจ

เกิดขึน้ โดยฮอนดา้มะลิวลัยจ์ะใหค้วามส าคญักบัการตรวจนบัรายการสินคา้คงคลงัประเภทเคล่ือนไหวชา้ มีมลูค่า

สงู เช่น อุปกรณต์กแต่ง หรือเคยสญูหายบ่อย เช่น น า้มนัเครื่อง แหวนรอง เป็นตน้ นอกจากนี ้ฮอนดา้มะลิวลัยย์งั

ได้ก าหนดนโยบายการตั้งส ารองสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า เพื่อการบริการจัดการสินค้าคงคลังที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 

ด้านการจัดหาตวัแทนขาย 

ฮอนดา้มะลิวลัยม์ีนโยบายการบริหารงานขายโดยมีผูจ้ัดการฝ่ายขายดูแลแต่ละสาขา และมีการจา้ง

ตวัแทนขายโดยมีสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนขาย (เรียกว่าเป็น “ที่ปรกึษาการขาย”) โดยจะมีระยะเวลาก าหนด 1 ปี และ

สามารถต่อไปไดอ้ีกหากไม่มีการแจง้ยกเลิก ที่ปรกึษาการขายมีหนา้ที่ในการเสนอขายรถยนตฮ์อนดา้และอปุกรณ์

ตกแต่ง และตอ้งสรุปผลการขายและรายงานความคืบหนา้ใหแ้ก่บรษิัททกุวนั  

 ฮอนดา้มะลิวลัยม์ีขัน้ตอนและหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกที่ปรกึษาการขาย โดยการสมัภาษณ์

ของผู้จัดการฝ่ายขาย และอนุมัติโดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกณฑ์การคัดเลือก  อาทิ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ ์บคุลิกภาพ ความมั่นใจ และทศันคติ เป็นตน้  ซึ่งฮอนดา้มะลิวลัยจ์ะเนน้เรื่องความซือ่สตัยแ์ละความ

รบัผิดชอบของตวัแทนขายเป็นส าคญั และที่ผ่านมาฮอนดา้มะลิวลัยส์ามารถจดัหาที่ปรกึษาการขายส าหรบัแต่ละ

สาขาไดอ้ย่างเพียงพอ   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฮอนดา้มะลิวัลยม์ีที่ปรึกษาการขายทั้ง 8 สาขา จ านวน 61 คน  โดยมี

หวัหนา้ทีม 5 คน ซึ่งที่ปรกึษาการขายจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูจ้ดัการฝ่ายขายแต่ละสาขาซึ่งเป็นพนักงาน

ประจ าของฮอนดา้มะลิวลัย ์

 

ด้านการจัดจ้างงาน (Sub Contractor) 

 ดา้นศูนยบ์ริการของฮอนดา้มะลิวัลยส่์วนใหญ่ จะมีการจัดจา้งบริษัทรบัเหมาจากภายนอก (“Sub 

Contractor”) เพื่อท างานดา้นการซ่อมตวัถงัและสี ภายใตก้ารควบคมุของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณก์ารซ่อมมา

ยาวนาน โดยฮอนด้ามะลิวัลย์มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก Sub Contractor อาทิ 

ประสบการณก์ารท างาน ฝีมือของทีมงาน ความน่าเชื่อถือ ฐานะทางการเงิน เป็นตน้ เหตุผลที่ฮอนดา้มะลิวลัย์

เลือกการจา้ง Sub Contractor เนื่องจากสามารถวดัผลส าเรจ็ของงานไดช้ดัเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
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มากกว่าการจา้งพนกังานของตวัเอง เนื่องจากการวดัผลงานจะพิจารณาจากผลงานและการส่งมอบงานที่รวดเรว็ 

ก่อนที่จะพิจารณาเลือกสั่งจา้งงาน โดยมีสญัญาจา้งปีต่อปี   

 ฮอนดา้มะลิวลัยจ์ะมีการประเมินผลงานของ Sub Contractor เป็นประจ าทุกปี โดยจะมีแบบฟอรม์ใน

การประเมินและขอ้เสนอราคา ผ่านขัน้ตอนการเปรียบเทียบผูจ้  าหน่าย (Supplier) ตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป โดยจะผ่าน

การคดัเลือกจากคณะกรรมการบรหิาร   

 ปัจจุบนั ฮอนดา้มะลิวลัยจ์า้ง Sub Contractor ในการรบัเหมาส าหรบังานซ่อมตวัถังและสี ทัง้หมด 3 

บริษัท ส าหรบั 6 ศูนยบ์ริการที่มีการซ่อมตัวถังและสี (ปัจจุบัน 3 แห่งไม่มีการใหบ้ริการซ่อมตัวถังและสี) โดยใช้

พืน้ท่ีของฮอนดา้มะลิวลัยเ์องเป็นพืน้ท่ีการใหบ้รกิารส าหรบังานซ่อมตวัถงัและสีทัง้หมด 

 
4.2 มูลค่าการจัดหาผลติภัณฑ ์ 

ฮอนดา้มะลิวัลยส์ั่งซือ้รถยนต ์อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งโดยตรงจากบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฮอนดา้”) เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันัน้ จึงกล่าวไดว้่า ฮอนดา้มะลิวลัยม์ีการพ่ึงพาจาก

ฮอนดา้ซึ่งเป็นผูจ้  าหน่าย (Supplier) ในการจัดจ าหน่ายรถยนต ์อะไหล่ และอุปกรณต์กแต่ง ซึ่งมูลค่าการสั่งซือ้

เกือบทัง้หมดมาจากฮอนดา้  ทัง้นีฮ้อนดา้มะลิวลัยม์ีสญัญาตวัแทนจ าหน่ายรถยนตฮ์อนดา้กบัฮอนดา้ต่อเนื่องเป็น

เวลากว่า 28 ปี  และสามารถบริหารเป้าหมายในการขาย และไดร้บัความไวว้างใจในการขยายสาขาจากฮอนดา้

อย่างเสมอมา 

 
4.3 พืน้ทีก่ารใหบ้ริการ  

ในแต่ละศูนยบ์ริการ ฮอนด้ามะลิวัลยจ์ะมีพืน้ที่ส  าหรับการรับรถเข้าซ่อมและตรวจเช็คตามระยะ 

นอกจากนี ้ยงัมีสถานที่ส าหรบัการเก็บสินคา้คงคลงัอย่างปลอดภยั และใหม้ีความเหมาะสมกบัพืน้ที่ทัง้ 5 จงัหวดั 

ดงันี ้

จังหวดั 
ศูนยจั์ดจ าหน่าย
และบริการ 

พืน้ที่

ศูนยบ์ริการ 
(ตร.เมตร) 

ช่องบริการซ่อม 
(ช่อง) 

พืน้ทีค่ลังสินค้า 
(ตร.เมตร/จ านวนคนั) 

ขอนแก่น สาขามะลวิลัย ์

(ส านกังานใหญ่) 
8,200 139 

2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 150 

คนั 
สาขาประชาสโมสร 360 6 ไม่มี 

สรุนิทร ์

 

 

สาขาสรุนิทร ์ 3,260 42 250 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 20 คนั 

สาขาวีรวฒันโ์ยธิน 
(เฉพาะโชวรู์ม) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

บรุีรมัย ์ สาขาบรุีรมัย ์ 1,820 33 ไม่มี 

สาขานางรอง 
1,400 21 

2,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 132 

คนั 
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จังหวดั 
ศูนยจั์ดจ าหน่าย
และบริการ 

พืน้ที่

ศูนยบ์ริการ 
(ตร.เมตร) 

ช่องบริการซ่อม 
(ช่อง) 

พืน้ทีค่ลังสินค้า 
(ตร.เมตร/จ านวนคนั) 

ภเูก็ต สาขาภเูกต็ 312 4 ไม่มี 

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

กระบี่  สาขาเมืองกระบี ่ 1,600 28 3,025 ตรม.  
เก็บรถเต็มพืน้ท่ี 80 คนั 

 
4.4 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

เนื่องจากฮอนดา้ไดป้ระกาศนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดใหผู้จ้  าหน่ายตอ้งน าระบบการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาใชภ้ายในโชวรู์มและศูนยบ์ริการของผูจ้  าหน่ายรถยนตฮ์อนดา้  โดยฮอนดา้มะลิ

วัลยไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้มและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมเรื่องการขายและบริการ โดย

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 ส าหรับสาขาสุรินทรแ์ละสาขาบุรีรัมย์ (หมดอายุ 16 

กรกฎาคม 2564) และสาขานางรอง (หมดอาย ุ2 มิถนุายน 2564) การรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015  

(หมดอายุ 2 ธันวาคม 2565) ส าหรับสาขาประชาสโมสร และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015  

(หมดอาย ุ23 มีนาคม 2564) ส าหรบัส านกังานใหญ่    

ส าหรับสาขาในภาคใต ้ฮอนดา้มะลิวัลยก์ าลังด าเนินการและจะจัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพ

มาตรฐาน ISO ภายในปี 2564 

 
4.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบรษิัทไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีประวตัิกระท าความผิดตามกฎระเบียบเรื่องส่ิงแวดลอ้ม

กบัหน่วยงานภาครฐั   
 นอกจากนี ้ทางฮอนดา้ไดป้ระกาศเจตจ านงใหผู้จ้  าหน่ายรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมากที่สดุในประเทศไทยโดย 
1. ใหผู้จ้  าหน่ายมีส่วนรว่มในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้มและเป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่ชมุชนผูจ้  าหน่ายด าเนินธุรกิจ 
2. ส่งเสริมการปฏิบตัิตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม  
3. ตอบสนองนโยบายของฮอนดา้ใหเ้ป็นบรษิัทท่ีมีความรบัผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มมากที่สดุในประเทศไทย 

4.6 สิทธิประโยชนจ์ากบตัรส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

- ไม่มี - 

4.7 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ   

- ไม่มี - 
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5. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

 บริษัทมุ่งเนน้และตระหนกัในการบริหารจดัการความเส่ียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ใน

การขับเคล่ือนองคก์รให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัทอยู่เสมอ 

 ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทไดม้ีการเผา้ระวงัและติดตามผลกระทบอย่างระมัดระวงั เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนิน

ต่อไปได ้และเพื่อใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

5.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 กลุ่มบริษัท มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในโชวรู์มและศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ ตามกลยุทธ์

การขยายสาขาใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของโชวรู์มและศูนยบ์ริการแต่ละแห่ง ท าใหก้ลุ่ม

บริษัท มีความเส่ียงจากผลประกอบการที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไวไ้ด ้ เช่น รายไดจ้ากการขายและบรกิาร

ไม่เป็นไปตามประมาณการที่กลุ่มบริษัทตัง้ไว ้ในขณะที่บรษิัทมีตน้ทนุค่าเช่าที่ดิน ค่าเส่ือมราคา และตน้ทุนทางการ

เงินคงที่  หากการด าเนินงานของสาขาที่จะลงทุนต่อไปในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไวอ้าจส่งผล

กระทบใหผ้ลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท    ทัง้ในส่วนของรายได ้และก าไรสทุธิของกลุ่มบรษิัทลดลง 

 กลุ่มบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นความเส่ียงนี ้  โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมี

การศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจ (Project Feasibility Study) เพื่อวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

งบประมาณการลงทนุ ผลตอบแทนจากการลงทนุ รวมถึงระยะเวลาคืนทุน ซึ่งการคดัเลือกท าเลที่ตัง้ของแต่ละสาขา

จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศกัยภาพและช่องว่างทางการตลาด ท าเลที่ตัง้ของโชว์

รูมและศนูยบ์รกิาร รวมทัง้ขนาดและงบประมาณการลงทนุท่ีเหมาะสมของแต่ละแห่ง 

 อีกทัง้กลุ่มบรษิัทยงัตอ้งพึ่งพาการประกอบธรุกิจในการเป็นผูจ้  าหน่ายและบรกิารรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ โดยตอ้ง

ซือ้สินคา้จากบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฮอนดา้”) ซึ่งเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มบริษัท เพียง

รายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี ้ฮอนดา้ยังเป็นผูก้  าหนดนโยบายและอนมุตัิการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดย

ฮอนดา้จะเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรรสินคา้ซึ่งขึน้อยู่กบัเงื่อนไขทางการตลาดและจ านวนสินคา้ที่มีอยู่ของฮอนดา้ อีก

ทัง้ฮอนดา้จะเป็นผูพ้ิจารณาเก่ียวกบัการช่วยเหลือดา้นการส่งเสริมการขาย การใหบ้รกิารลกูคา้รวมไปถึงการจดัสรร

อะไหล่ใหแ้ก่ผูจ้  าหน่ายซึ่งขึน้อยู่กับดุลยพินิจของฮอนดา้ในการจดัสรรใหผู้จ้  าหน่ายแต่ละราย และฮอนดา้จะเป็นผู้

พิจารณาอนุมตัิการขยายสาขาในอนาคตของกลุ่มบริษัท รวมถึงอนุมตัิการเปิดสาขาส าหรบัผูจ้  าหน่ายทุกราย โดย

ฮอนดา้จะพิจารณาจากผูส้มคัรที่มีศกัยภาพและคณุสมบตัิครบถว้น ทัง้นีก้ารคดัเลือกผูจ้  าหน่ายไม่ไดม้ีขอ้จ ากดัเรื่อง

การเกิดคู่แข่งภายใตแ้บรนดเ์ดียวกัน กล่าวคือในแต่ละพืน้ที่สามารถมีผูจ้  าหน่ายไดม้ากกว่า 1 ราย ขึน้อยู่กับขนาด

ตลาดและปัจจยัต่างๆ ในช่วงขณะนัน้ ซึ่งทัง้หมดถือเป็นความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนิน

ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั  
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 ที่ผ่านมา ทางฮอนด้าจะมีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของผู้จ  าหน่าย (“dealer”) รวมทั้งการ

ประเมินผลงานของ dealer เพื่อวดัมาตรฐานการขายและการใหบ้ริการของแต่ละ dealer ทัง้ในดา้นความพึงพอใจ

ในการให้บริการและการท าตามแผนหรือเป้าหมายการตลาดที่ไดว้างไว้ร่วมกัน นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการตั้ง

มาตรฐานในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทเอง ซึ่งท าใหก้ลุ่มบรษิัท ไดร้บัคะแนนการประเมินจากฮอนดา้ในระดบัท่ีดแีละ

ไดร้บัรางวลัจากผลการประเมินดงักล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้ฮอนดา้มะลิวลัยไ์ดร้บัความเห็นชอบจากฮอนดา้ในการขยายโชวรู์มและศนูยบ์ริการอีกจ านวน 8 แห่ง โดยการ

ขยายสาขาตามที่ไดร้บัเห็นชอบขา้งตน้ ทางกลุ่มบรษิัท ตอ้งเสนอต่อฮอนดา้ตามขัน้ตอนต่อไป     

 นอกจากนี ้เนื่องจากรถยนตฮ์อนดา้เป็นสินคา้หลกัของกลุ่มบรษิัท ดงันัน้ หากเกิดปัญหาจากสินคา้ ที่ฮอนดา้

อาจจะตอ้งเรียกคืน จะส่งกระทบต่อรายไดแ้ละชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท แต่จากประสบการณข์องการเป็นผูจ้  าหน่าย

และศูนยบ์ริการรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้มากกว่า 28 ปี ยังไม่เคยมีเหตุการณด์ังกล่าวอันเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษัท ไดร้บั

ผลกระทบ 

  นอกจากนี ้หากเกิดเหตุการณท์ี่ท  าใหท้างฮอนดา้ตอ้งตดัสินใจยกเลิกการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ

ไทยจะมีส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจในอนาคตอย่างมีนยัส าคญั แต่ทัง้นีท้างฮอนดา้ไดก้่อตัง้ใน

ประเทศไทยตัง้แต่ปี 2526 และมีการเติบโตของยอดจ าหน่ายมาโดยตลอด โดยทางประเทศญ่ีปุ่ นไดพ้ิจารณาแลว้ว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทัง้ดา้นก าลงัการผลิตและก าลังซือ้ของผูบ้ริโภค จึงไดต้ัดสินใจสรา้งฐานการ

ผลิตรถยนตแ์ละชิน้ส่วนในประเทศไทยเพื่อรองรบัการเติบโตของผูบ้รโิภครถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ทัง้ที่จ  าหน่ายในประเทศ

ไทย และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ จึงไม่ไดม้ีเหตุผลอย่างมีสาระส าคัญที่จะท าให้ฮอนดา้ยกเลิกการผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ในประเทศไทยในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้และความเส่ียงจากการไม่ไดต้่อสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและ

บรกิารรถยนตฮ์อนดา้หรือถกูยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาแต่งตั้งผูจ้  าหน่าย 

 บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นคู่สญัญากับบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จ ากัด โดยสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและบริการรถยนตฮ์อนดา้ เป็นสญัญาปีต่อปี (สญัญาฉบบัปัจจบุนัหมดอาย ุ31 

ธันวาคม 2564) สญัญาที่มีอายสุญัญาจ ากดัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อกลุ่มบรษิัท ในกรณีที่ไม่ไดร้บัการต่อสญัญา

หรือการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงของสญัญา อาจส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อได  ้

 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ไดด้  าเนินธุรกิจภายใตส้ัญญากับฮอนดา้เป็นเวลานาน และมีผูบ้ริหารของบริษัทที่มี

ประสบการณใ์นการบรหิารธุรกิจเป็นผูจ้  าหน่ายรถยนตม์ายาวนาน ท าใหก้ลุ่มบรษิัท มีความเชี่ยวชาญในการบรหิาร

จดัการธุรกิจ และมีความรูใ้นเรื่องของการด าเนินงาน ตัง้แต่การวางนโยบายการท าธุรกิจ การอบรมพนกังาน และการ

ขายสินคา้ ภายใตก้รอบและเงื่อนไขตามสัญญาของฮอนดา้อย่างดีที่สุดมาโดยตลอด และไดร้ับรางวัลจากการ

ประเมินผลการด าเนินงานในฐานะผูจ้  าหน่ายรถยนตฮ์อนดา้ที่มีผลการด าเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายและแนวทางของฮอนดา้ ทัง้ดา้นผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของลกูคา้     

 เนื่องจากฮอนดา้เป็นแบรนดช์ัน้น าระดบัโลก และเป็นผูน้  าอนัดบัตน้ๆ ของตลาดรถยนตใ์นประเทศไทย ที่ให้

ความส าคญักับการดูแลลกูคา้อย่างมาก ท าใหม้ีมาตรฐานที่สงูในการคดัเลือก dealer ดงันัน้ การจะเป็นผูจ้  าหน่าย

รถยนตฮ์อนดา้จะตอ้งไดร้บัการคดัเลือกอย่างดี 



ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ                                                                           บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง เอกสารแนบ 3 หนา้ 40  
 

 ถึงแมว้่าอายสุญัญาจะเป็นลกัษณะปีต่อปี เนื่องจากเป็นนโยบายของฮอนดา้ที่ปฏิบตัิกบัผูจ้  าหน่ายทกุรายทัง้

ประเทศ กลุ่มบริษัท เชื่อมั่นว่ายงัคงจะไดร้บัการต่อสญัญาต่อไปในอนาคต เนื่องจากไม่ไดป้ฏิบตัิขดัต่อสญัญาที่จะ

เป็นเหตใุหถ้กูยกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้  าหน่ายและบรกิารดงักล่าว 

 ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนตไ์ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) โดยส่งผลใหเ้กิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจยงั

ส่งผลใหก้ าลังซือ้ของภาคประชาชนลดลงอีกดว้ย ซึ่งเหตุการณน์ีเ้องที่ทางบริษัทได้มองเห็นถึงความเส่ียงจากการ

ลงทนุในบรษิัทย่อยเพียงธุรกิจเดียว บรษิัทจึงไดม้ีการมองหาโอกาสในธุรกิจอื่นเพื่อกระจายความเส่ียงนัน้อยู่เสมอ 

 บรษิัทไดก้่อตัง้บรษิัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยแห่งใหม่ ที่เริ่มก่อตัง้ในช่วงปี 2563 และคาด

ว่าจะเปิดใหบ้ริการได ้ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยบริษัทย่อยแห่งใหม่นีป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละ

ใหบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์ุกยี่หอ้ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มลกูคา้ไปยงัรถยนตท์กุ

รุ่นทุกยี่หอ้ ซึ่งการลงทนุในบรษิัทย่อยนีจ้ะช่วยลดความเส่ียงตามที่ได้กล่าวมาขา้งตน้จากการมีบริษัทย่อยเพียงแห่ง

เดียวอีกดว้ย 

 

5.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกจิโลกในปี 2563 มีการชะลอตวัลงจากปีที่แลว้ อนัมีสาเหตมุาจากการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบริษัทใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ โดยกลุ่ม

บริษัทมีภาระหนีสิ้นที่เป็นระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดจ านวน 408.50 ลา้นบาท  แบ่งเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นกับ

สถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมประเภทตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) มีอายุสญัญา 3 เดือน จ านวน 320 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 28.70 ลา้นบาท ซึ่งจะครบก าหนดช าระในเดือน

พฤษภาคม 2564 จ านวน 12.50 ลา้นบาทและเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจ านวน 59.75 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.95 เท่าและอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 

1.00 เท่า (กรณีคิดจากหนีสิ้นรวม) โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 28.39ลา้นบาท 27.82 ลา้น

บาท และ 25.79 ลา้นบาท ตามล าดบั   

 หากการประกอบธุรกิจโดยรายไดจ้ากการขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้การพึ่งพาแหล่ง

เงินทุนจากสถาบันการเงิน ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน และความสามารถในการช าระ

ดอกเบีย้และเงินตน้จากการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การผิดเงื่อนไขบางประการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ ของกลุ่มบรษิัท อย่างมีนยัส าคญั  

 นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทมีสดัส่วนเงินกูร้ะยะสัน้ประมาณรอ้ยละ 78 จากเงินกูย้ืมทัง้หมดเพื่อใชใ้นการซือ้สินคา้

และการลงทุนในสาขาใหม่ ซึ่งหากกลุ่มบริษัทไม่ไดร้บัการต่อวงเงินหรือธนาคารเรียกคืนเงินกูร้ะยะสัน้ อาจส่งผล

กระทบต่อกลุ่มบรษิัท ท าใหข้าดสภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมนุเวียน อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีความสมัพนัธท์ี่
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ดีกบัสถาบนัทางการเงนิท่ีมีอยู่ทัง้ 3 แห่งมาตลอด และไม่เคยผิดนดัช าระดอกเบีย้ ดงันัน้    กลุ่มบรษิัทจึงเชื่อมั่นวา่จะ

ไดร้บัการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินต่อไป นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบนัทางการเงิน

อื่นได ้หรือสามารถขอวงเงินกูร้ะยะยาว เนื่องจากยงัมีที่ดินที่ยงัไม่ติดภาระค า้ประกนัเหลืออยู่ 

 ส าหรบัการรกัษาอัตราส่วนทางการเงินในสัญญากูย้ืมเงินนั้น เนื่องจากบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึ่ง   ตัง้แต่ปี 2558  โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยตอ้งไม่ก่อขอ้ผูกพนั หนี ้หรือภาระใดๆ จนท าใหอ้ตัรา

หนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไวเ้กิน 3.5 เทา่ในปี 2561 – 2562 และไม่เกิน 2.50 เท่า ส าหรบัปี 

2562 เป็นตน้ไป และตอ้งด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 

ไม่นอ้ยกว่า 1.1 เท่า  (โดยค านวณจากก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ต่อ

ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงก าหนดในงวดบญัชีรวมดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด) โดยเงื่อนไขการติดตามอตัราส่วนทางการ

เงินทางธนาคารจะอา้งอิงกบังบการเงินรายปีของบรษิัทย่อย   

 อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีอัตราหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (D/E) และสัดส่วน DSCR 

เท่ากับ 1.00 เท่า และ 2.08 เท่า ตามล าดับ  ซึ่งบริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนตามเงื่อนไขของทางธนาคารได้

เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถรกัษาอตัราส่วนทางการเงิน 

ใหอ้ยู่ในขอ้ก าหนดนีไ้ด ้ บรษิัทย่อยเชื่อมั่นว่าทางสถาบนัการเงินจะใหก้ารผ่อนผนัในเรื่องดงักล่าวอีกดงัเช่นที่ผ่านมา 

เนื่องจากบรษิัทย่อยมิไดผิ้ดนดัช าระดอกเบีย้และเงินตน้ และยงัคงมีหลกัประกนักบัทางสถาบนัการเงิน 

 
5.3 ความเสี่ยงอื่นๆ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

 สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทไดอ้อกมาตรการเพื่อ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในองคก์ร ดงันี ้

 • ก าหนดให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อ และจัดน า้ยาฆ่าเชือ้เพื่อท าความ

สะอาดพืน้ที่ท  างาน พืน้ที่บริการลกูคา้ อีกทั้งยังมีการผลิตหนา้กากอนามยัเพื่อแจกจ่ายใหก้ับพนกังาน ลูกคา้และ

สถานพยาบาล 

 • ควบคุมการเขา้ออกของบุคคลภายในและภายนอกบริษัท โดยทุกคนตอ้งผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ

รา่งกาย ไม่ใหเ้กิน 37.5 องศาเซลเซียส หากไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางเขา้บรษิัท 

 • แบ่งแยกพืน้ท่ีท างานของพนกังานในออฟฟิศ เพื่อเวน้ระยะห่างทางสงัคมและเพื่อเป็นการเตรียมพรอ้ม

หากเกิดกรณีพนกังานติดเชือ้ไวรสั  

 • ประชาสมัพนัธแ์ละออกประกาศ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และแนวทางการปฏิบตัิต่างๆ เก่ียวกบัการดแูล

สขุอนามยัแก่พนกังาน 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร  

 ปัจจบุนัครอบครวัรงัคกลูนวุฒันเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 74 ของทนุช าระแลว้นายภานมุาศ 

รงัคกลูนวุฒัน ์และนาง    หทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ยงัคงสามารถควบคมุมตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ไม่วา่จะ

เป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรื่องที่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทนุ การลด

ทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นตน้ ดังนั้น ผูถื้อหุน้รายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนน

เสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการแต่งตัง้กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจ านวน 1 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เขา้ร่วมในการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษัท รวมถึง

การพิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ว่าการ

บรหิารงานภายในบรษิัทจะเป็นไปอย่างโปรง่ใส 

 นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัท ไดม้ีการพ่ึงพิงนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ในฐานะประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งเป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ของบรษิัทและบรหิารกิจการมาโดยตลอด หากกลุ่มบรษิัท สญูเสียผูบ้รหิารหลกัไปอาจส่งผลใหเ้กิดความ

เสียหายกบับรษิัทได ้อย่างไรก็ตาม นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒันแ์ละครอบครวัมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

จึงคาดว่าบรษิัทจะยงัสามารถรกัษาผูบ้รหิารดงักล่าวใหอ้ยู่กบับรษิัทไดต้่อไปในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น 

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากัด ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมรถยนต ์และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่อง

อื่นๆ  ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.74 และในปลายปี 2563 ไดม้ีการลงทนุในบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด ฃึ่งประกอบ

ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้ริการซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์ุกยี่หอ้ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) ในสดัส่วน

รอ้ยละ 99.00  

 การที่บริษัทไม่ไดม้ีการด าเนินธุรกิจอื่นใดดว้ยตนเอง ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัทจะขึน้อยู่กับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังนั้นหากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่ดีจะ

ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามไปดว้ย แต่ในทางตรงกันขา้ม หากบริษัทย่อยมีผลการด าเนินงานที่ไม่ดีจะ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อบรษิัท เช่นกนั  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าว บริษัทจะท าการวิเคราะห์

ความเป็นไปไดแ้ละพิจารณาถึงศักยภาพของโครงการในอนาคต รวมทั้งปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุนในสาขา

ใหม่ๆ และน าเสนอแผนการลงทุนของบริษัทย่อยใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงใหค้  าแนะน าการลดความ

เส่ียงของการลงทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ และในการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย บรษิัทจะส่งกรรมการหรือผูบ้รหิารที่มีคณุสมบตัิ
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และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อ

ก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อยดงักล่าว   
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6. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

6.1 รายละเอียดสินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยถ์าวร ที่บรษิัทใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าตดัจ าหน่ายสะสมเท่ากบั 671.93 ลา้นบาท รายละเอียดสินทรพัยถ์าวร แสดงไดด้งันี ้

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่าสุทธิ  

หลังหักค่าเสื่อม
ราคาสะสม  

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน ตารางทรพัยสิ์นหลกั 283.15 ตารางทรพัยสิ์นหลกั 

2 อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร ตารางทรพัยสิ์นหลกั 324.03 ตารางทรพัยสิ์นหลกั 

3 เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และเครื่องใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 10.88 ไม่มีภาระผกูพนั 

4 เครื่องมือและอปุกรณ ์ เป็นเจา้ของ 21.66 ไม่มีภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 27.30 ไม่มีภาระผกูพนั 

6 สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและติดตัง้ เป็นเจา้ของ 4.91 ไม่มีภาระผกูพนั 

  รวมทัง้สิน้ 671.93   
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ตารางแสดงทรพัยสิ์นหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ก. ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท 

สาขา เลขทีโ่ฉนด สถานทีต่ั้ง 

มูลค่า (ล้านบาท) 
กรรมสิทธิ์ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ทีใ่ช้งาน 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

โชวรู์ม 
(ตารางเมตร/
จ านวนคัน) 

ศูนยบ์ริการ* 
(ตารางเมตร / 

บริการ) 

คลังสินค้า 
(ตารางเมตร /  
จ านวนคัน) 

- 
264384,  268366 และ 
268367  
เนือ้ที่ประมาณ 25 ไร่ 

มะลิวลัย ์(ส านกังานใหญ)่ 
เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ต.บา้นทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

94.84 169.34 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

2,400 ตรม. 
โชวร์ถได ้30 คนั 

8,200 ตรม. 
ช่องบริการ 139 ช่อง 

หอ้งสี 6 หอ้ง 

2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 150 คนั 

1 10049   
เนือ้ที่ประมาณ 1 ไร่ 

ประชาสโมสร  
เลขที่ 345 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

20.00 15.79 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

370 ตรม. 
โชวร์ถได ้5 คนั 

360 ตรม. 
ช่องบริการ 6 ช่อง 
หอ้งสี –ไม่มี- 

- 

2 

10117 
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

สรุินทร ์ 
เลขที่ 274 หมู่ที่ 9 ต.แสลงพนัธ ์อ.เมือง จ.สรุินทร ์

97.17 61.06 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

525 ตรม. 
โชวร์ถได ้6 คนั 

3,260 ตรม. 
ช่องบริการ 42 ช่อง 
หอ้งสี 3 หอ้ง 

250 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 20 คนั 

2915   
เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ 

เลขที่ -  ต.แสลงพนัธ ์อ.เมือง จ.สรุินทร ์ 5.27 3.75 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

- - 
5,300 ตรม. 

เก็บรถเต็มพืน้ที่  
 250 คนั 

3 3232 
เนือ้ที่ประมาณ 112 ตรว. 

วีรวฒันโ์ยธิน  
เลขที่ 783 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สรุินทร ์

10.58 7.06 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

240 ตรม. 
โชวร์ถได ้4 คนั 

- - 

4 
1206, 1207, 53696 และ 
53697 
เนือ้ที่ประมาณ  3 ไร่ 

บรุีรมัย ์ 
เลขที่ 65 หมู่ที่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บรุีรมัย ์

48.19 40.29 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

650 ตรม. 
โชวร์ถได ้6 คนั 

1,820 ตรม. 
ช่องบริการ 33 ช่อง 
หอ้งสี 2 หอ้ง 

- 

5 37806 และ 61542 
เนือ้ที่ประมาณ 11 ไร่ 

นางรอง  
เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์

5.38 38.10 บริษัท / ค า้ประกนั
สินเช่ือธนาคาร 

625 ตรม. 
โชวร์ถได ้6 คนั 

1,400 ตรม. 
ช่องบริการ 21 ช่อง 
หอ้งสี 2 หอ้ง 

2,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 132 คนั 
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สาขา เลขทีโ่ฉนด สถานทีต่ั้ง 

มูลค่า (ล้านบาท) 
กรรมสิทธิ์ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ทีใ่ช้งาน 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

โชวรู์ม 
(ตารางเมตร/
จ านวนคัน) 

ศูนยบ์ริการ* 
(ตารางเมตร / 

บริการ) 

คลังสินค้า 
(ตารางเมตร /  
จ านวนคัน) 

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

ภเูก็ต  
เลขที่ 3/17 หมู่ที่ 3 ต.รษัฏา อ.เมือง จ.ภเูก็ต 

        - 2.41 สญัญาเช่า 
316 ตรม. 

โชวร์ถได ้5 คนั 

312 ตรม. 
ช่องบริการ 4  ช่อง 
หอ้งสี –ไม่มี- 

- 

7 2355 
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

นาคา  
เลขที่ 36/3 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

0.64 58.53 สญัญาเช่า 
920 ตรม. 

โชวร์ถได ้12 คนั 

1,840 ตรม. 
ช่องบริการ 47  ช่อง 

หอ้งสี 4 หอ้ง 

1,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 80 คนั 

8 6449  
เนือ้ที่ประมาณ 7 ไร่ 

เมืองกระบี่ 
เลขที่ 328 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่นอ้ย        
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

1.27 46.83 สญัญาเช่า 
1,000 ตรม. 

โชวร์ถได ้12 คนั 

1,600 ตรม. 
ช่องบริการ 28  ช่อง 

หอ้งสี 3 หอ้ง 

3,025 ตรม. 
เก็บรถเต็มพืน้ที่  

 80 คนั 

  รวม 283.34 443.16     
  (หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม) (0.12) (112.66)     
  รวมหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม 283.22 330.50     
หมายเหต ุ: *พืน้ที่ใชง้านของศนูยบ์ริการไดร้วมหอ้งเก็บอะไหล่ไวด้ว้ยแลว้  
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ข. สัญญาเช่า 

บรษิัทย่อยไดต้กลงเช่าที่ดินจากบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งกนั เพื่อท าเป็นส านกังานขายและศนูยบ์รกิารในจงัหวดัภเูก็ตทัง้ 2 แห่ง และจงัหวดักระบ่ี 2 แห่ง 
สาขา พืน้ทีเ่ช่า รายละเอียดของสัญญา 

สาขาภเูก็ต  

จงัหวดัภเูก็ต 

เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ต.รษัฏา  

อ.เมือง จ.ภเูก็ต  

โฉนดเลขท่ี 18459, 18460, 18461, 18464 และ 

54098  

 

ผูเ้ช่า  : บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายอภิชาติ กิจประสาน 

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

(ถึง 31 มกราคม 2570)  

เนือ้ท่ี  : 199 ตารางวา 

การต่ออาย ุ 

หมายเหต ุ  

: 

: 

ผูเ้ช่าแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 

บริษัท ACG ไดเ้ช่าท่ีดินกับเจา้ของท่ีดินก่อนส าหรบัเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและใหบ้จ. ฮอนดา้มะลิวัลย ์

เช่าช่วงต่อ และเมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ทางบจ. ฮอนดา้มะลิวลัย ์ไดท้ าสญัญาตรงกบัเจา้ของท่ีดินส าหรบัการเช่า

ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 

สาขานาคา  

จงัหวดัภเูก็ต 

เลขท่ี 36/3 หมู่ท่ี 4 ต.วิชิต  

อ.เมือง จ.ภเูก็ต 

โฉนดเลขท่ี 2355 

 

ผูเ้ช่า   : บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางอษุารศั อบรมสขุ และนายพลูผล วิษณศุาสตรา 

ระยะเวลา 

  

: 21 ปี (ตัง้แต่ 28 กุมภาพนัธ ์2561 – 27 กุมภาพนัธ ์2582) และมีค ามั่นจะใหเ้ช่าต่ออีก 3 ครัง้ๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 

(ถึง 31 มกราคม 2591) 

เนือ้ท่ี  : 6 ไร ่3 งานเศษ 
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สาขา พืน้ทีเ่ช่า รายละเอียดของสัญญา 

การต่ออาย ุ : ผูเ้ช่าแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 

สาขาเมืองกระบี่   

จงัหวดักระบี่ 

โฉนดเลขท่ี 6449 เลขท่ีดิน 502 หนา้ส ารวจ 597 

ต.กระบี่นอ้ย อ.เมือง จ.กระบี่   

ผูเ้ช่า  : บริษัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 

ผูใ้หเ้ช่า : นายอนนัต ์บรรพบตุร 

ระยะเวลา 

  

: 30 ปี (ตัง้แต่ 28 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2591) และผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าจะใหผู้เ้ช่าต่อระยะเวลาการเช่า

ออกไปอีก 2 ครัง้ๆ ละ 3 ปี  

เนือ้ท่ี  : ประมาณ 7 ไร ่ 

การต่ออาย ุ : ผูเ้ช่าแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 
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6.2 รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่บรษิัทใชใ้นการประกอบธรุกิจเท่ากบั 7.14  ลา้นบาท โดยรายการ
ดงักล่าวไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และโปรแกรมทางดา้นบญัชี 

6.3 รายละเอียดอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทย่อยมีรายละเอียดสินทรพัยเ์พื่อการลงทนุแสดงไดด้งันี ้

ล าดับ
ที ่

เลขที่ 
โฉนด 

รายเนือ้ที ่(ไร-่งาน-ตรว.) 
สถานทีต่ั้ง 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ์ / 
ภาระผูกพัน รายละเอียด รวม 

1 2938 17-3-79.5 17-3-79.5 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สรุินทร ์ 11.43 
ค า้ประกนั 

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

3 50872 15-0-93.0 15-0-93 ต.ถนนหกั อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์ 12.21 
ค า้ประกนั

สินเช่ือธนาคาร  
4 37978 4-1-94.0 

9-3-98 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุีรมัย ์  5.49 บริษัท 
5 37979 5-2-04.0 
6 3868 5-1-92.00 

35-1-00 ต.บา้นด่าน อ.เมือง จ.บรุีรมัย ์ 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  

ที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ มูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 152.46 ลา้นบาท ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยพิจารณาราคาตามเกณฑข์องสินทรพัยท์ี่ใชง้านอยู่ในปัจจบุนั 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่สินทรพัยข์อง

กลุ่มบรษิัท และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท 
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อบริษทั บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “ACG”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Autocorp Holding Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษทั 0107561000404 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการถือหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและ

การใหบ้รกิารในอตุสาหกรรมรถยนต ์และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ ซึ่ง บรษิัทถือหุน้ใน

บรษิัทย่อย 2 บรษิัท คอื บรษิัท ฮอนดา้มะลวิลัย ์จ ากดั ซึง่เป็นผูจ้  าหน่ายและศนูยบ์รกิาร

รถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ (Honda) รวมทัง้สิน้ 9 แห่ง และ บรษิัท ออโตคลิกบายเอซจีี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์กุยี่หอ้

ประเภทเรง่ดว่น (Fast Fit) รวมเรยีกวา่(“บรษิัทย่อย”) 

เว็บไซต ์ www.autocorpgroup.com 

ทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท / 600 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 300 ลา้นบาท / 600 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวลัย ์ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์: 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448 

  
บริษัทย่อยแห่งที ่1 : บริษทั ฮอนด้ามะลิวัลย ์จ ากัด 
ส านักงานใหญ่  
 

เลขที่  1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศพัท ์: 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448 

สาขาประชาสโมสร 
  
 

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

สาขาสุรินทร ์
 

เลขที่ 274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท ์ต าบลแสลงพนัธ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุนิทร ์32000 
โทรศพัท ์: 0-4451-4075-8 
โทรสาร  : 0-4451-2644 

สาขาวีรวัฒนโ์ยธนิ 
 
 

เลขที่ 783 หมู่ 20 ถนนสรุนิทร-์ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุนิทร ์32000  
โทรศพัท ์: 0-4451-4666 
โทรสาร  : ไม่มี 

  

http://www.autocorpgroup.com/
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สาขาบุรีรัมย ์
  
 

เลขที่ 65 หมู่ 9 ถนนบรุีรมัย-์นางรอง ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จงัหวดับรุีรมัย ์31000 
โทรศพัท ์: 0-4460-2333 
โทรสาร  : 0-4462-0925 

สาขานางรอง 
  
 

เลขที่ 123 หมู่ 6 ถนนโชคชยั-เดชอดุม ต าบลถนนหกั อ าเภอนางรอง จงัหวดับรุีรมัย ์31110 
โทรศพัท ์: 0-4466-6044 
โทรสาร  : 0-4466-6046 

สาขาภูเก็ต 
  
 

เลขที่ 3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกระษตัรี ต าบลรษัฎา อ าเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 83000 
โทรศพัท ์: 0-7660-6888 
โทรสาร  : 0-7660-4118 

สาขานาคา เลขที่ 36/3 หมู่ 4 ถนนเจา้ฟ้าตะวนัตก ต าบลวชิิต อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 83000 
โทรศพัท ์: 0-7660-5999 
โทรสาร  : 0-7660-5980 

สาขาเมืองกระบี ่ 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลกระบี่นอ้ย อ าเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบี่ 81000
โทรศพัท ์: 0-7585-5888   
โทรสาร  : 0-7585-5888 

  
บริษัทย่อยแห่งที ่2 : บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่  
 

เลขที่  1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย ์ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศพัท ์: 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาคารบี ชัน้ 1   

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 849 อาคารวรวฒัน ์ชัน้ 11 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ : 0-2635-1700 

โทรสาร : 0-2635-1662 
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ผู้สอบบัญช ี

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 48 ถนนสาทรใต ้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ : 0-2677-2000 

โทรสาร : 0-2677-2222 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

บรษิัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 84/77 ซอยเจรญิกรุง 80 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

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

ทีป่รึกษากฎหมาย 

บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 26 ถนนพระราม 1 

 แขวงปทมุวนั  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ : 0-2646-1888 

โทรสาร : 0-2646-1919 

บรษิัท ส านกักฎหมายธรรมนิติ จ ากดั 

ที่ตัง้ส านกังาน : เลขที่ 2/2 อาคารภกัดี ชัน้ 2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 

โทรศพัท ์ : 0-2680-9777 

โทรสาร : 0-2680-9711 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

    7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

บรษิัทมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 600,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ทัง้นี ้บริษัทมีทุนช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 300,000,000 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

หุ้นประเภทอืน่ทีมี่สิทธหิรือเงือ่นไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอื่น- 

    7.2  ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 กลุ่มผู้ถือหุน้ทีถื่อหุน้สูงสุด 10 รายแรก 

กลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยทุนจด

ทะเบียนและทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 คือ 300,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวน(หุน้) ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครวัรงัคกลูนวุฒัน์1   
     นาย ภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 270,839,000 45.14 
     นาง หทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ 146,960,000 24.49 
     นาง วิลาวณัย ์รงัคกลูนวุฒัน ์ 22,200,000 3.70 
     ด.ญ. นิตา รงัคกลูนวุฒัน ์ 2,000,000 0.33 
     ด.ช. รุจ รงัคกลูนวุฒัน ์ 2,000,000 0.33 
     นาย อธัยา รงัคกลูนวุฒัน ์ 1,000 0.00 

2. บรษิัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 14,084,000 2.35 
3. นาย สมพล ฤกษว์ิบลูยศ์รี 10,300,000 1.72 
4. น.ส. สกุลุยา เอือ้วฒันะสกลุ 8,521,100 1.42 
5. นาย เอกรนิทร ์ลิม้ถวิล 7,039,000 1.17 
6. นายพงษ์สทุศัน ์แซว่ี 6,214,900 1.04 
7. นาย นิธิพงศ ์โชติรตันะนนท ์ 5,600,000 0.93 
8. นาย อเุทน ลิม้ถวิล 4,728,000 0.79 
9. นาง พิศพริง้ พงษ์นเุคราะหศ์ิร ิ 3,642,800 0.61 
10. นาง น า้ทิพย ์สวุรรณกจิบรหิาร 3,000,000 0.50 

 รวม 507,129,800 84.52 
 ผูถื้อหุน้อื่น 92,870,200 15.48 
 จ านวนผู้ถือหุน้รวมทัง้สิน้ 600,000,000 100.00 
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หมายเหต ุ 
1 นาย ภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน์ และ นาง หทยัรตัน ์รงัคกูลนุวฒัน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าดว้ยเรื่อง

การก าหนดลักษณะความสัมพนัธห์รือพฤติกรรมที่เขา้ลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตัิการตาม

มาตรา 246 และมาตรา 247 

การกระจายการถือหุน้ของบรษิัท 

การกระจายการถือหุน้ของบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถื้อหุน้ครัง้ล่าสดุ

ของบรษิัท วนัท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ
 

จ านวนราย 
 

จ านวนหุ้น 
 

ร้อยละของจ านวนหุน้
ทัง้หมด 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 1,266 599,285,000 99.88 
ผูถื้อหุน้สญัชาติตา่งดา้ว 2 715,000 0.12 

รวมทัง้สิน้ 1,268 600,000,000 100.00 
 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 550,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็น 5,500,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของฮอนดา้มะลิวลัย ์แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้: 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

จ านวน (หุน้) ร้อยละ 

1. บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 5,486,000 99.74 

2. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 10,492 0.19 

3. นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ 502 0.01 

4. นายอธัยา รงัคกลูนวุฒัน ์ 1,500 0.03 

5. นางวิลาวณัย ์รงัคกลูนวุฒัน ์ 1,500 0.03 

6. เด็กหญิงนิตา รงัคกลูนวุฒัน ์ 3 - 

7. เด็กชายรุจ รงัคกลูนวุฒัน ์ 3 - 

รวม 5,500,000 100.00 
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บรษิัท ออโตคลิกบายเอซจีี จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็น 10,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของออโตคลิก แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้: 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

จ านวน (หุน้) ร้อยละ 

1. บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 9,900 99.00 

2. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 97 0.97 

3. นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ 1 0.01 

4. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ 1 0.01 

5. นางสกุใส โภคทรพัย ์ 1 0.01 

รวม 10,000 100.00 

 
    7.3  การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

 - ไม่มี –  

 
    7.4  นโยบายจ่ายเงนิปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัใหญ ่

บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ 
(ถา้มี) ส าหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้
โดยจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ทัง้นี ้
มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้
แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดแ้ละ
ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไร
สะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

เนื่องจากบรษิัท ประกอบกิจการโดยการถือหุน้ในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรพัยห์ลกั 
คือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน
และการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อยเป็นหลกั 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษทัย่อย 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอัตราไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ของแต่ละบรษิัทพิจารณาอนุมตัิในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทุนส ารองเงินตามที่กฎหมายก าหนด และภาระ
ผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกูแ้ลว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย
จะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบรษิัทย่อยมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
ทราบในการประชมุคราวต่อไป   

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ
บริษัทย่อยตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ก่อน เวน้แต่เป็นกรณีที่บรษิัทย่อยจ่ายเงิน
ปันผลเป็นจ านวนรวมทัง้ปีไม่ต  ่ากว่าที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณรวมประจ าปี  ของแต่ละบรษิัท 

 

การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี ้

เงนิปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

อัตราเงนิปันผล 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล
ต่อก าไรสุทธติามงบ
การเงนิเฉพาะกิจการ

ของบริษทัฯ 

วันทีจ่่ายเงนิปันผล 

2562 7.5 17.57 พฤษภาคม 2563 

2563 0.04* 0.28 พฤษภาคม 2564 

หมายเหต ุ

* ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์ 2564 มีมติอนมุตัใิหเ้สนอต่อท่ีประชมุ
สามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัรา 0.04 บาท ต่อหุน้ หรือคิดเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 24 ลา้นบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งการจัดการของกลุ่มบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทมีโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ครบถว้นทกุประการ 

 8.1 คณะกรรมการบริษัท 

บรษิัทมีกรรมการบรษิัททัง้หมดจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพานชิ  พงศพ์ิโรดม ประธานกรรมการบรษิัทและกรรมการอิสระ 

2. นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศร ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ 

6. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการ 

7. นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการ 

8. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการ 

9. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั กรรมการ 

10. นายภธิูป  วาทิน       
(ลาออกเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563) 

กรรมการ 

  โดยมี นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม ปฎิบตัิหนา้ที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลกัสตูรพืน้ฐาน
เลขานุการบริษัทรุ่นที่  2 ปี 2560 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และชมรมเลขานกุารบรษิัทไทย 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ   นายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน ์หรือ นางหทยัรตัน ์รงัคกูล
นุวฒัน ์ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนุชนาถ  สกุลสนัเทียะ หรือ นางสกุใส โภคทรพัย ์หรือ นางสาวธัญญา  ธิมา
ชยั รวมเป็นสองคน 

 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย : 

1. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง เ ป็นผู้มีความรู ้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

2. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. ผศ.ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม  กรรมการตรวจสอบ  
 โดยมีนางสาววิชตุา วิจิตรวรางกลุ ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.3 คณะกรรมการบริหาร  

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย : 

 
ที่ ชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ รองประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการบรหิาร 
4.  นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการบรหิาร 
5.  นางสาวธัญญา  ธิมาชยั กรรมการบรหิาร 
6.  นายภธิูป  วาทิน  กรรมการบรหิาร 

 (ลาออกเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563)  

หมายเหต ุ: ปัจจบุนั บรษิัทมีคณะท างานบรหิารความเส่ียงซึ่งเป็นชดุเดียวกนักบัคณะกรรมการบรหิาร 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8.5 ผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน ดงัต่อไปนี ้:  
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูจ้ดัการส่วนงานขาย 

3. นางสกุใส โภคทรพัย ์ ผูจ้ดัการส่วนบรหิารงานทั่วไป 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผูจ้ดัการส่วนศนูยบ์รกิาร 
6. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

 

*นิยามผูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
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8.6 เลขานุการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 ไดม้ีมติแต่งตัง้นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม ให้

ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทครัง้แรก ซึ่งเป็น ผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานุการบรษิัท

แล้ว ซึ่งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังก ล่าวเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535     ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระวดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้ง

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้

ถือหุน้ โดยมีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

2. ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการ/ผูถื้อหุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากับดแูล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มลู
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชน ใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

4. สนบัสนุนการจดัใหก้รรมการ/ผูบ้ริหารไดร้บัความรูแ้ละเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติ
หนา้ที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง 

5. จดัอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่แก่กรรมการปัจจุบนัและที่ไดร้บัแต่งตั้ง
ใหม่ 

6. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ และผูบ้รหิารควรรบัทราบ 
7. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท 
8. จดัการ ประสานงาน และเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร  รวมทัง้จดัส่ง

ส าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บรษิัท ไดร้บัรายงานนัน้ 

9. ท าหนา้ที่จัดท า และจัดเก็บรกัษาเอกสารส าคญัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม 
และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้รหิาร 

10. เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมขอ้มลู ที่คณะกรรมการบรษิัทตอ้งการจากหน่วยงานต่าง 
ๆ รวมถึงนอกเหนือจากที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร เช่น ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชมุระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

11. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบรษิัทฯ 
12. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัทฯ 
13. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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8.7 ค่าตอบแทนผู้กรรมการและบริหาร 
 บริษัทไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาทหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบในการก ากบัการท างานของบรษิัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 
และผูถื้อหุน้ รายละเอียดดงันี ้

  8.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บรษิัทและกรรมการชดุย่อยในรูปแบบของเบีย้ประชมุ และโบนสักรรมการ โดยมีวงเงินไม่เกนิ 5,000,000 บาท ตาม

รายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 
เบีย้ประชุม/คร้ัง/ท่าน เบีย้ประชุม/คร้ัง/ท่าน 

1. คณะกรรมการบรษิัท 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2. คณะกรรมการชดุย่อย  
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ 

25,000 
20,000 

25,000 
20,000 

3. โบนสักรรมการ พิจารณาจากผลประกอบการ
ระหว่างปีเป็นเกณฑ ์

- 
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ในปี 2562 และ 2563 บรษิัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทดงันี ้

ชื่อ – สกุล 
เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. นายพานชิ  พงศพ์ิโรดม 125,000 200,000 - - - - 

2. นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ 100,000 160,000 100,000 100,000 - - 

3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศร ี 100,000 160,000 80,000 80,000 25,000 25,000 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 100,000 160,000 80,000 80,000 20,000 20,000 

5. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน*์ - - - - - - 

6. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน*์ - - - - - - 

7. นางสกุใส โภคทรพัย*์ - - - - - - 

8. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ* - - - - - - 

9. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั* - - - - - - 

10. นายภธิูป  วาทิน*  
(ลาออกเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563) 

- - - - - - 

หมายเหตุ *. กรรมการล าดับที่ 5 ถึง 10 ไม่ไดร้ับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการ
ดงักล่าวไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารอยู่แลว้ 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ใน ปี 2563 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
คณะกรรมการ

บริษัท 
(รวม 5 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(รวม 4 คร้ัง) 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
(รวม 1 คร้ัง) 

1 นายพานชิ  พงศพ์ิโรดม 8/8 - - 

2 นายวีระชยั  งามดวีิไลศกัดิ ์ 8/8 4/4 - 

3 หม่อมหลวงวินยั  เกษมศร ี 8/8 4/4 1/1 

4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 8/8 4/4 1/1 

5 นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 8/8 4/4 1/1 

6 นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ 8/8 4/4 - 

7 นางสกุใส โภคทรพัย ์ 8/8 4/4 - 

8 นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 8/8 4/4 - 

9 นางสาวธัญญา  ธิมาชยั 8/8 4/4 - 

10 นายภธิูป  วาทิน 8/8 1/1* - 

หมายเหต ุ*. กรรมการท่านนีล้าออกเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563  
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8.7.2   ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 

  1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

  ในงวดปี 2562 และ 2563 บรษิัท มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่ผูบ้รหิารรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท   

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนผูบ้รหิาร  8 ท่าน 8 ท่าน 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิาร (บาท) 10,174,570 9,516,000 

รูปแบบค่าตอบแทน 
เงินเดือน / โบนสั /เงินกองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ/ประกนัสงัคม/คา่ที่
พกั 

เงินเดือน /เงินกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ/ประกนัสงัคม/คา่ที่

พกั 

  2. ค่าตอบแทนอืน่ 

 บริษัทไดจ้ัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ

กองทุนทิสโก ้เป็นบริษัทจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเริ่มบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นตน้ไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้สมาชิก

กองทุนส ารองเลีย้งชีพจ่ายเงินสะสม และนายจา้ง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบ คิดเป็นอตัรารอ้ยละของค่าจา้ง 

โดยเมื่อสิน้สดุสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินสะสมและผลประโยชนข์องเงินสะสมเต็มจ านวน และ

ในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินสมทบ มีเงื่อนไขการจ่ายตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

จ านวนปีทีท่ างานของพนักงาน 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ
ผลประโยชนข์องเงนิสมทบทีก่องทุน
จะจ่ายเม่ือสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ 

(ร้อยละของเงนิสมทบและ
ผลประโยชนข์องเงนิสมทบ) 

นอ้ยกว่า 2 ปี 0 

ครบ 2 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 3 ปี 25 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 7 ปี 75 

ครบ 7 ปีขึน้ไป 100 

 

 ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทมีค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิารที่เป็นบา้นพกัผูบ้รหิาร ซึ่งเป็นสวสัดิการบา้นพกั

เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จงัหวดัขอนแก่น และบริษัทไดก้ าหนดใหส่้วนลดส าหรบั

ผูบ้ริหารและพนกังานในการใชบ้ริการภายในศนูยบ์ริการ ส าหรบัค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการ

ซือ้รถยนต ์และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต ์ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

พนกังาน ซึ่งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร 
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โครงสร้างบริษัทย่อย (บริษัท ฮอนด้า มะลิวัลย ์จ ากัด) 
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คณะกรรมการบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย ์จ ากัด 

กรรมการของฮอนดา้มะลิวลัย ์ทัง้หมดจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการ 

3. นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการ 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย ์จ ากัด 

  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนัฮอนดา้มะลิวลัย ์คือ นายภานมุาศ รงัคกูลนวุฒัน ์หรือ นางหทยัรตัน 
รงัคกลูนวุฒัน ์ลงลายมือชื่อรว่มกบั นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ หรือ นางสกุใส โภคทรพัย ์รวมเป็นสองคน 
 
ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ผูบ้รหิารของบรษิัทย่อย มี 6 ท่าน ประกอบดว้ย : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูจ้ดัการส่วนงานขาย 

3. นางสกุใส โภคทรพัย ์ ผูจ้ดัการส่วนบรหิารงานทั่วไป 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู ผูจ้ดัการส่วนศนูยบ์รกิาร 

6. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย 

ปัจจบุนั กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่ไดค้่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ 

รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการฯ ใน ปี 2563 
 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(รวม 6 คร้ัง) 
1 นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 6/6 

2 นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ 6/6 

3 นางสกุใส โภคทรพัย*์ 6/6 

4 นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 6/6 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัท ฮอนด้ามะลิวลัย ์จ ากดั 

ผูบ้รหิารของฮอนดา้มะลวิลัย ์ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินจากฮอนดา้มะลิวลัย ์แต่ไดค้่าตอบแทน

ในฐานะเป็นผูบ้รหิารในบรษิัทแม่ 
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คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด 

กรรมการของบรษิัทออโตคลิก ทัง้หมดจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

2. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการ 

3. นางสกุใส โภคทรพัย ์ กรรมการ 

4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด 

  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัออโตคลิก คือ นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์หรือ นางหทยัรตัน ์รงัคกลู
นุวัฒน ์ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสุนทรี จิตตธ์รรม หรือ นางสาวมาลินี จันทรน์ุ่ม หรือ นางสาวสุพรรษา ตัง้
ตระกลู รวมเป็นสองคน 
 
ผู้บริหารของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด 

ผูบ้รหิารของบรษิัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั มี 7 ท่าน ประกอบดว้ย : 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสกุใส โภคทรพัย ์ ผูจ้ดัการส่วนบรหิารงานทั่วไป 
4. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
5. นายโกสิน  ชาติไทย ผูจ้ดัการส่วนศนูยบ์รกิาร 

6. นางสาวสนุทรี  จิตตธ์รรม 
ผูจ้ดัการวางแผนธุรกิจและบรหิารธุรกิจ ศนูยบ์รกิารแห่ง
ใหม ่

7. นายวศิรุต  ธรรมโชตวิร ผูจ้ดัการวางแผนธุรกิจและบรหิารธุรกิจ ศนูยปั์จจบุนั 
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ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการของออโตคลิก ไม่ไดค้่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆจากออโตคลิก 
รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(รวม 6 คร้ัง) 
1 นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 3/3 

2 นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ 3/3 

3 นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม 3/3 

4 นางสาวมาลินี จนัทรน์ุ่ม 3/3 

5 นางสาวสพุรรษา ตัง้ตระกลู 3/3 

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากัด 

ผูบ้ริหารของออโตคลิกไม่ไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินจากออโตคลิก แต่ไดค้่าตอบแทนในฐานะที่เป็น
ผูบ้รหิารในบรษิัท 
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 8.9 บุคลากร 

8.9.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด (กลุ่มบริษัท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีจ านวนพนักงานทั้งพนักงานประจ า และพนักงานที่จา้งตาม

สญัญาจา้ง (Outsource) แบ่งตามส่วนงานหลกัดงันี ้: 

ส่วนงานหลกั 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

พนักงาน
ประจ า 
(คน)* 

พนักงานจา้ง
ภายนอก 
Outsource 
(คน)** 

พนักงาน
ประจ า 
(คน)* 

พนักงานจา้ง
ภายนอก 
Outsource 
(คน)* 

1. ส่วนขาย   10 71 23 86 

2. ส่วนศนูยบ์รกิาร 176 109 191 125 

3. ส่วนบรหิารงานทั่วไป  83 1 82 - 

4. ส่วนบญัชีและการเงิน 39 - 36 - 

รวม 308 181 332 211 

 
 

สาขา 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 

พนักงาน
ประจ า 
(คน)* 

พนักงานจา้ง
ภายนอก 
Outsource 
(คน)** 

พนักงาน
ประจ า 
(คน)* 

พนักงานจา้ง
ภายนอก 

Outsource (คน)** 

1. ส านกังานใหญ่ จ.ขอนแก่น 26 79 40 46 

2. สาขาประชาสโมสร จ.ขอนแก่น 3 11 11 4 

3. สาขาสรุนิทร ์จ.สรุนิทร ์ 51 34 56 25 

4. สาขาวีรวฒันโ์ยธิน จ.สรุนิทร ์ - 3 - 3 

5. สาขาบรุีรมัย ์จ.บรุีรมัย ์ 22 38 20 31 

6. สาขานางรอง จ.บรุีรมัย ์ 15 10 18 14 

7. สาขาภเูกต็ จ.ภเูก็ต 19 28 24 8 

8. สาขานาคา จ.ภเูก็ต 32 9 47 32 

9. สาขากระบี่ จ.กระบี ่     

10. สาขาเมืองกระบี่ จ.กระบี ่ 11.  12.  13.  14.  
15. บรษิัท (ACG) 16. - 17. - 18. 30 19. 18 

รวม 51 - 62 - 

หมายเหต:ุ * รวมบรษิัทและบรษิทัย่อย เป็นพนกังานท่ีไดร้บัเงินเดอืนประจ า 
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 ** เป็นพนกังานที่กลุ่มบริษัทจา้งภายนอก (Outsource) ไดแ้ก่ ตวัแทนขาย พนกังานดา้นศูนยบ์ริการ เป็น
ตน้ ซึ่งอาจมีเขา้ออกระหว่างปี  
กลุ่มบรษิัทมีพนกังานท่ีปฏิบตัิงานในส่วนศนูยบ์รกิารท่ีเป็นพนกังานของกลุ่มบรษิัทเฉพาะสาขาสุรินทร ์

สาขานางรอง และสาขานาคา ส่วนสาขาอื่นๆ เป็นการจา้งบริษัทภายนอก (Outsource) ทั้งนีเ้พื่อให้

สะดวกต่อการบริหารจัดการและกระจายความเส่ียงจากการมี Supplier นอ้ยราย โดยค่าตอบแทน

เป็นไปตามอตัราที่ระบใุนสญัญา 

8.9.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ทัง้นี ้ ในปี 2560 - 2562 กลุ่มบรษิัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินแก่พนกังานประจ า (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ในรูปแบบของ

เงินเดือน โบนสั และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง และเงินสมทบกองทนุประกันสงัคม เป็นตน้ ซึ่ง

คิดเป็นจ านวนเงินทัง้หมดดงันี ้: 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนพนกังาน (คน)* 118 219 308 

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

 
หมายเหต ุ: กลุ่มบรษิัทมีขอ้ก าหนดในการจ่ายคา่คอมมิชชั่นใหพ้นกังานฝ่ายขาย โดยวธีิการค านวณจะขึน้อยู่กบั
ขอ้ตกลงที่ตกลงไวก้บักลุ่มบรษิัท 

            * เป็นขอ้มลูจ านวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี 
 
ค่าตอบแทนอืน่ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้ าหนดใหส่้วนลดส าหรบัพนกังานในการใชบ้ริการภายในศูนยบ์ริการ ส าหรบัค่าอะไหล่และ

ค่าแรง โดยไม่รวมการซือ้รถยนต ์และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต ์ซึ่งระบุอยู่ในนโยบายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการพนกังาน ซึ่งผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร 

 

8.9.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหก้ับพนกังาน ของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้ 

เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

เพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบักลุ่มบรษิัทและเป็นหลกัประกนัในอนาคตของพนกังาน   
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โดยเริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 เป็นตน้ไป  ซึ่งมีหลกัเกณฑใ์หส้มาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชีพจ่ายเงนิ

สะสม และนายจา้ง (บริษัท) จ่ายเงินสมทบคิดเป็นอตัรารอ้ยละของค่าจา้ง โดยเมื่อสิน้สดุสมาชิกภาพ สมาชิกมี

สิทธ์ิท่ีจะไดร้บัเงินสะสมและผลประโยชนข์องเงินสะสมเต็มจ านวน และในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์

ของเงินสมทบมีเงื่อนไขการจ่ายตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี ้ 

จ านวนปีทีท่ างานของพนักงาน 

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ
ผลประโยชนข์องเงนิสมทบทีก่องทุน
จะจ่ายเม่ือสมาชิกสิน้สุดสมาชิกภาพ 

(ร้อยละของเงนิสมทบและ
ผลประโยชนข์องเงนิสมทบ) 

นอ้ยกว่า 2 ปี 0 

ครบ 2 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 3 ปี 25 

ครบ 3 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 5 ปี 50 

ครบ 5 ปี ขึน้ไป แต่นอ้ยกว่า 7 ปี 75 

ครบ 7 ปีขึน้ไป 100 

8.9.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา กลุ่ม ACG ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ  

8.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ผูบ้ริหารไดต้ระหนักถึงความส าคัญดา้นทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ จึงไดจ้ัดใหม้ี

นโยบายการจดัอบรมพนักงานในดา้นต่างๆ ทั้งดา้นการขาย การตลาด การบริการ การบริหารบุคคล และความ

ปลอดภัยในการท างาน โดยมีการอบรมทัง้ภายในบริษัทเองและการส่งพนกังานเข้าอบรมจากหลักสูตรภายนอก

ตามความรบัผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยเฉพาะการอบรมตามหลักสูตรตามมาตรฐานที่ทางฮอนดา้

ก าหนด เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รมีความรู ้ความสามารถ และ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  

ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทจึงไดก้ าหนดแผนงานการฝึกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝึกอบรมส าหรับปี 2562 เพื่อยึดเป็น

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงานทุกฝ่ายงาน อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการ

ท างานใหด้ียิ่งขึน้และเพื่อเตรียมความพรอ้มรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ โดยบริษัทไดมุ้่งมนัพฒันาบุคลากรทุก

สายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาดา้นทักษะความรูค้วามสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง

วฒันธรรมและจรยิธรรมขององคก์รควบคู่กัน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละแนวทางในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม

บรษิัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
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ทัง้นี ้สามารถสรุปคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกับการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของกลุ่มบรษิัทได ้ดงันี ้                   
   (หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 574,041 388,230 725,874 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

19.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

กลุ่ม ACG ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงไดม้ีนโยบายใหป้ฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัการก ากับกิจการที่ดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  ออกโดยคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งน ามาจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดสี าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และครอบคลมุหลกัการของ OECD ทัง้ 5 หมวดในเรื่องสิทธิและความเท่า
เทียมกันของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนได้เสีย บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใสและหนา้ที่
ของคณะกรรมการ  

ทั้งนี ้การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีนี ้ ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ไดร้บัมอบหมายในเรื่องต่าง ๆ และการบรรจุ วาระการประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหนา้ตลอดปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ครบถว้น โดยรายละเอียดการปฏิบตัิของบรษิัท จะระบใุนรายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

กลุ่ม ACG ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทัง้จะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซือ้ขาย
หรือการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การไดร้ับข่าวสารขอ้มลูบริษัทอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชมุ
เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิทั 
เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้บรษิัทจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

• บริษัทก าหนดใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  โดยใหม้ีสารสนเทศที่เพียงพอใหผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วัน หรือใหเ้ป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

• ในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกับกฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม รวมถึง
ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้ักถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆไดอ้ย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ
และผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม และเมื่อการประชุมแลว้เสร็จ 
บรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุโดยแสดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจสอบได ้
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• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้
จดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยมีหลกัการดงันี ้

• คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

• ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

• ก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูม้ีหนา้ที่ดแูลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
และหาวิธีแกไ้ขที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญที่มีผลต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

• ส่งเสริมการใชสิ้ทธิ เช่น การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวนัประชุม 
การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลา
อนัสมควร พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิและการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอ
ชื่อ 

• บรษิัทก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
ซึ่งรวมถึง กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลู (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวดว้ย)   ในกรณีที่พนักงานหรือผูบ้ริหารน าขอ้มูลไปเปิดเผยหรือน าไปใชเ้พื่อหา
ประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จะถือเป็นความผิดรา้ยแรงและถกูลงโทษทางวินยั   

• ส่งเสริมใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ที่ส  าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง 
การท ารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้
โตแ้ยง้ในภายหลงั 

• เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 

• ในการประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการและผูบ้ริหารบริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่
ละวาระ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสามารถ
ตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบรษิัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารที่มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระการประชมุนัน้ๆ 
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• ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลักษณอ์กัษร และแจง้แนวทาง
ดังกล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบัติ และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท 

  หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม
ที่ส  าคญั ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ : บริษัทมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความรูแ้ละทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุด

ความสามารถในทุกกรณี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่
และรายย่อย เพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

พนกังาน : บริษัทจะใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอ ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับพนักงานอย่างเคร่งครดั รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่
เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน 
ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย ์

ลกูคา้ : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่
เหมาะสม รักษาความลับของลูกคา้อย่างจริงจังและสม ่าเสมอ แสวงหาแนวทาง
อย่างไม่หยดุยัง้ที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏิบตัิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั 

คู่คา้และเจา้หนี ้ : บริษัทจะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการคา้กับคู่คา้และเจา้หนี ้และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงคข์อง
การใชเ้งิน การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้
ท าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้เพื่อบรรลผุลประโยชนร์ว่มกนั 

คู่แข่งทางการคา้ : บริษัทจะประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาขอ้มูลที่
เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่
พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลู
ความจรงิ 

สงัคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม อีกทั้งยังตอ้งแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรา้งสรรคส์ังคม 
ปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดั
ตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรงเวลา และไดต้ามหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัยแ์ละมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับบริษัททัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด ์www.autocorpgroup.com 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่
เหมาะสม การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อให้
ทราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัการทจุรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั โดยถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้นีร้ายงานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ในส่วนของงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธน์ัน้ บริษัทยงัไม่มีแผนจะจดัตัง้หน่วยงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธใ์น
อนาคตอนัใกลน้ี ้แต่จะมอบหมายให ้นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ ต าแหน่งผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน ท า
หนา้ที่ในการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจที่
เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ประกอบดว้ย
คณะกรรมการจ านวน 10 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้ี
ความรูท้างดา้นบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้และ
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ทัง้นี ้บรษิัทก าหนดใหอ้ย่างนอ้ย  1  ใน  3  ของกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า  
3  คน ซึ่งบริษัทมีกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่เป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  โดยปฏิบัติ
หนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุการบรหิารกิจการต่างๆ ของบรษิัท  เพื่อใหด้  าเนินไปอย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม และเพื่อ
ผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี   

ประธานกรรมการบรษิัทไม่เป็นบคุคลเดียวกนัประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อใหเ้กิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ที่บริหารอย่างชดัเจน เพื่อมิใหก้รรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจบรหิารและอนมุตัิวงเงินไม่จ ากดั 
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(2)  คณะกรรมการย่อย 

คณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการย่อยเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการคือ 

• คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 6 ท่าน ซึ่งช่วยใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคล่องตวัโดยมีขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างนอ้ย 3 ท่าน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุก
คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดย
กฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต.หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

• คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ
อิสระและมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรบัผิดชอบ
ในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิัท    

• บริษัทไดม้ีคณะท างานบริหารความเส่ียง ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ท าหนา้ที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร 
รวมทัง้ก ากบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
อย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมายเพื่อแบ่ง
เบาภาระการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิัท   

(3)  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดย
คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหม้ี 

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติที่ เก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และผูป้ฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ  โดยมีประเด็นหลกัในการรกัษาความลบั

ของบริษัท  การปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการ

ดูแลรกัษาทรพัยากรทั้งภายในบริษัทและส่ิงแวดลอ้มภายนอก ซึ่งการใหค้วามส าคญักับจริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจจะท าใหม้ีการปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต การควบคุมภายในท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพขึน้ส่งผลให้

เกิดความเชื่อมั่นกบัตลาดทนุและสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บันกัลงทนุ 
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3.2 นโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กลุ่มบริษัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลักการที่ว่า พนักงานทุกคน

จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง

ปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการของส่วนตวั ของครอบครวั ของญาติพี่นอ้ง หรือของบคุคลอื่นท่ีรูจ้กัส่วนตวัเป็น

การเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลมุ 2 เรื่อง คือ  

• รายการที่เกี่ยวโยงกนั :  กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการที่เก่ียวโยงกันอย่าง
รอบคอบทุกรายการ รวมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยไดท้ ารายการที่เก่ียวโยงกันแลว้ หากเป็น
รายการตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู 
และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุเรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บรษิัทจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์และสถานการณอ์ื่นๆท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• สถานการณ์อืน่ๆทีท่  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์: แบ่งออกเป็น  
1. การลงทนุทั่วไป บรษิัทจะไม่ใหบ้คุลากรของบรษิัทท่ีเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดร้บัผลประโยชนจ์ากบรษิัทคู่แข่ง 

หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักิจการดงักล่าว เวน้แต่ไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

2. การรบัของขวญั  บคุลากรทกุระดบัไม่ควรรบัของขวญั ตั๋วโดยสาร บตัรชมกีฬา ขอ้เสนอเพื่อการพกัผ่อน 
ที่พกัรบัรอง หรือขอ้เสนอที่ใหเ้ป็นการส่วนตวัต่าง ฯลฯ หากการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่การสรา้งขอ้
ผกูมดัใหก้บับรษิัท หรือท าใหบ้รษิัทสญูเสียผลประโยชน ์ 

3. การรบังานทางวิชาการ งานบรกิารสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรบัต าแหน่งใด ๆ บคุลากรทกุระดบั
ของบริษัท สามารถขออนุมัติจากผูอ้  านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรบังานในสถาบันวิชาการ งาน
บรกิารสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรบัต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบรษิัท ที่ปรกึษา ซึ่งจะช่วยขยาย
วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผูน้ั้น แต่จะตอ้งไม่น าเอาบริษัท หรือต าแหน่งของตนใน
บรษิัท ไปพวัพนักบักิจกรรมที่ท  าภายนอก เวน้แต่ไดร้บัอนมุตัิใหท้  าเช่นนัน้ไดด้ว้ย 

3.3 การควบคมุภายใน 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการ

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือใหก้บังบการเงิน ตัง้แต่ปี 2560 บรษิัทไดว้่าจา้ง บรษิัท บีเค ไอเอ 

แอนด ์ไอซี จ ากัด  ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายใน

ซึ่งเป็นอิสระจากภายนอกในการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้จัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ท าหนา้ที่

ตรวจติดตามระบบการควบคมุต่างๆ  
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นอกจากนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ใหน้างสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท าหนา้ที่เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทกุๆ 3 เดือน 

(4)  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จ าเป็น โดยมีการจดัท ารายงานผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั 

ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่องและทันกาล โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่

กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ

รกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานุการ

บรษิัท 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุมได ้ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยเพื่อใหส้ารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งและ 5 ครั้งตามล าดับ และประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ และ 4 ครัง้ ตามล าดบั โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่ละทา่น 

มีดงันี ้ 

ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมการบริษัท 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

2561 2562 2561 2562 

1. นายพานชิ  พงศพ์ิโรดม 7/7 5/5 - - 

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

3. หม่อมหลวงวินยั  เกษมศร ี 6/7 5/5 6/6 4/4 

4. ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม 7/7 5/5 6/6 4/4 

5. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

6. นางหทยัรตัน ์ รงัคกลูนวุฒัน ์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

7. นางสกุใส โภคทรพัย ์ 7/7 5/5 6/6 4/4 

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

9. นางสาวธัญญา  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 บรษิัทไดม้ีการเปล่ียนแปลงกรรมการบรษิัทโดยแต่งตัง้กรรมการใหม่ 8 ท่าน 

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามญัครัง้ที่ 3/2560 ไดแ้ก่ นายพานิช  พงศพิ์โรดม นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ 
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หม่อมหลวงวินยั  เกษมศรี ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม นางสกุใส โภคทรพัย ์นางสาวนุช

นาถ  สกลุสนัเทียะ นางสาวธัญญา  ธิมาชยั และนายภธิูป  วาทิน 

(5)  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา

ประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชีรบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบั 

และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลมีการเปิดเผยข้อมูล

ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

(6)  ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้

สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่ เทียบเคียงได้กับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยขออนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการในที่

ประชมุผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้ริหารระดบัสงู ก าหนดใหม้ีความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ที่ตาม

หลกัเกณฑแ์ละนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท ระดบัค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลงานของบริษัทและการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิาร

แต่ละราย 

 (7)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพื่ อใหม้ีการปรบัปรุงการ

ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใชบ้ริการของสถาบนั

ภายนอก 

ทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจดัใหม้ีเอกสารขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการ 
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ก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบายก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Corporate Good Governance) 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

ผูท้บทวนนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุปี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เสนอตอ่

คณะกรรมการบรษิัท 

การประชมุกรรมการและการประชมุผูถื้อหุน้  และจดัเก็บเอกสารการ

ประชมุ 

เลขานกุารบรษิัท 

การเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร เลขานกุารบรษิัท 

กรรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์าม

กฎหมาย 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

เลขานกุารบรษิัทเป็นผูเ้ก็บเอกสาร 

การเผยแพรข่อ้มลูผ่านเว็ปไซตบ์รษิัท เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูใ้หข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (นกัลงทุนสมัพนัธ)์  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ดแูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน บรษิัทตรวจสอบภายในจากภายนอก 

การจดัท ารายงานทางการเงิน  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

การจดัท ารายงานประจ าปี  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

ผูต้ิดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรพัย ์และส่งขอ้มลูผ่านระบบ Elcid  เลขานกุารบรษิัทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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19.2 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: นอกจากคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยขา้งตน้ กลุ่มบริษัทไดจ้ดัตัง้คณะท างานซึ่ง
เป็น “คณะกรรมการคดัเลือกสินเชื่อและประกนัภยั” ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการและผูบ้รหิารเฉพาะที่ท  าหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งใน
การพิจารณาเพื่อคดัเลือกบริษัทไฟแนนซแ์ละบริษัทประกันภยั โดยจดัใหม้ีการประชุมทุกเดือน (ดงัแสดงในรูปโครงสรา้ง
องคก์รในส่วนท่ี 10 เรื่องโครงสรา้งการจดัการ) 

 

19.2.1 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2561  ที่ประชมุมีมติใหค้ณะกรรมการ

มีอ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บังคับ

ของบรษิัท โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้

1. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี
ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้รวมทัง้
วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไป
กว่าระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัท 

2. ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึงรายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรพัย์สินที่ส  าคัญ การ
ขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรพัยฯ์ การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร
ความเส่ียงของกิจการบรษิัทเป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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3. จดัใหม้ีระบบการบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่มีความน่าเชื่อถือไดร้วมทัง้ดแูลใหม้ีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ท  าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลไดใ้นภายหลัง มีการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. จดัใหม้ีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบัญชีของบริษัทใหม้ีความถกูตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองทั่วไป และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการด าเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ์ อาทิเช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นที่ส  าคัญหรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้ร่วม
ลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

7. บงัคบัใชน้โยบายควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการท่ีบรษิัทเขา้ไปลงทนุกบับรษิัทย่อย ไดแ้ก่ 

• ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งไดก้ าหนดไว้ส าหรับกรรมการที่ไดร้ับมติ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ของบรษิัท ในบรษิัทย่อยนัน้ 

• ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

• ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บรษิัทใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

• หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น หรือ
ท ารายการส าคญัอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ไดร้บัมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยมีหนา้ที่ก ากับดูแลให้บริษัท
ย่อยปฏิบตัิตามกลไกก ากับดูแลเก่ียวกับรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น 
รวมทัง้รายการท่ีส าคญัซึ่งบรษิัทก าหนด ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบรษิัทย่อยท านองเดียวกับ
การท ารายการในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะและขนาดเดียวกนัที่บรษิัทตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้แต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ เปล่ียนแปลง บคุคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทย่อย รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลบริษัทย่อยตามที่



ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

  
………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 2 หนา้ 81  

 

ก าหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัตามที่ไดม้ี
การแกไ้ข 

9. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และคณะกรรมการชดุต่างๆที่แต่งตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  า

ใหค้ณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจาณาและ

อนุมตัิรายการที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากับบริษัทหรือบรษิัท

ย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไว้

แลว้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน

คณะกรรมการในเรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัมอบ

อ านาจไวอ้ย่างชดัเจน 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณา

และอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น

ลักษณะอื่นในที่จะท าขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม

เงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่

ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่ส  าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศอื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบถงึการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึง่
เป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

12. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทในความเสียหายใดๆ อัน
เกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคญั
หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรพัย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้ริง
ของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ 

13. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มลู
ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ไดม้าจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และไม่ว่าจะไดร้บัค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

14. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มีหนา้ที่แจง้ให้
บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท 
หรือบรษิัทย่อย ดงักล่าว 

15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบรษิัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดบัความเส่ียง
มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหค้วามส าคัญกบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

16. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ตอ้งน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีวาระหลกัใน
การประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ดงันี ้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัท 

- พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 

- พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบรษิัท 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ตอ้งออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นส่วนท่ีตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 

- เรื่องอื่นๆ 

17. เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน ทัง้นี ้เรื่อง
ที่กรรมการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อยใหก้รรมการซึ่งมีส่วน
ไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

- เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ 
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18. เรื่องต่อไปนี ้จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญการ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หนีข้องบรษิัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

- การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบรษิัท 

- การอื่นใดที่ก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย ์และ/หรือ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

19.2.2 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  มีมติใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี

อ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โด ยการ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบญัชีใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเส่ียงที่ส  าคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการ ได้
ด าเนินการเพื่อติดตามและควบคมุความเส่ียงดงักล่าว 
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5. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7. พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งมีขนาดรายการท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฏบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
9. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าใด

ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท หากคณะกรรมการบรษิัท หรือผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้ีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างตน้ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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10. ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรกึษา
อิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนิ นงานของบริษัทต่อ
บคุคลภายนอก 

12. สอบทานใหม้ั่นใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน และนโยบายในการป้องกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร และผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ เมื่อไดร้บัแจง้พฤติการณอ์นัควร
สงสยัจากผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัการทจุรติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2559 และแจง้ผลใหผู้ส้อบ
บญัชีและส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายในเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

14. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ  อาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกก็ได ้ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออก

ตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าที่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชุม

เพิ่มเติมไดต้าม  ความจ าเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผูต้รวจสอบภายใน, 

ผูส้อบบญัชี หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งในวาระการประชมุนัน้ๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่จดัการประชุม 

ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้

คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

 

19.2.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  มีมติใหค้ณะกรรมการบรหิาร

มีอ านาจและหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง 
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกประการ โดยยึดหลกัปฏิบัติ
ตามระเบียบ/ขอ้ก าหนดของการจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท 
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2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ ์การด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทในกลุ่ม ก าหนดแผนการ
เงินงบประมาณ การบริหารทรพัยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ใหเ้ป็นไปตาม
กรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงานของคณะท างานที่
แต่งตัง้บรรลตุามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาและอนมุตัิ ทัง้นีใ้หร้วมถึงการพิจารณาและอนมุตัิ  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบในที่ประชมุคราวต่อไป 

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส  าคัญๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 
6. เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาดการบรหิารงานบุคคล และดา้น

การปฏิบตัิการอื่นๆ  
7. พิจารณาสอบทานและอนุมตัิรายการเก่ียวกับการลงทุนและการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นในวงเงิน

ตามอ านาจอนมุตัิ 
8. ก ากบัดแูลและบรหิารเงินลงทนุของบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ 
9. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารองคก์ร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจา้ง  การโยกยา้ย  การก าหนด

เงินค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร  และการเลิกจา้ง 
10. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่าง

ใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าว มีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรืออ านาจ
นัน้ๆ ได ้ ตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้จะไม่มีการมอบอ านาจใหแ้ก่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น
การด าเนินการ 

11. รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิัท รบัทราบเป็นประจ า รวมทัง้ประเด็นส าคญัต่างๆ ที่
คณะกรรมการบรษิัทควรไดร้บัทราบ  

12. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทกุปี  
13. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมตัิรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สีย  หรือมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได ้ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติไวแ้ลว้  และเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้

โดยมติคณะกรรมการบรษิัท 
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การแต่งตั้งวาระการด ารงต าแหน่ง      

คณะกรรมการบรหิาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบ  วาระ

แลว้ หากคณะกรรมการบริษัท ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการชดุเก่าปฏิบตัิ

หนา้ที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชดุ

เดิมที่หมดวาระลง  ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน  2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม  

กรรมการบรหิารซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกได ้

 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แลว้ยัง

คงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า

วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทนเท่านัน้ 

 

19.2.4 ขอบเขต หน้าที ่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  มีมติก าหนดอ านาจและหนา้ที่

และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้ 

 

การสรรหา 

1. พิจารณาองคป์ระกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด 
ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัททั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความช านาญ ทักษะ 
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
บรษิัทก าหนด 

2. พิจารณาคณุสมบตัิของผูบ้รหิารสงูสดุที่เหมาะสมกบัการบรหิารจดัการธุรกิจของบรษิัทเพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศัน์
ที่ก าหนดไว ้โดยให้ครอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา ประสบการณ์ ความรู ้ความเชี่ยวชาญ และน าปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่ส  าคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภาพและแนวโนม้เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ตลอดจน
ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

3. ก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑใ์นการสรรหาบุคคล ใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งและคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 1) และ 2) ทัง้นี ้โดยยึดมั่นในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. ก ากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ  และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใ ห้แก่
กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

5. จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียม
ความพรอ้มเป็นแผนต่อเนื่องใหม้ีผูสื้บทอดงานเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 
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6. สนบัสนนุใหบ้รษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิัท 
7. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้เมื่อมีต  าแหน่งว่างลง 

การก าหนดค่าตอบแทน 

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รบัผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัท เพื่อใหส้ามารถจงู
ใจและรกัษากรรมการท่ีมีความสามารถ มีคณุภาพ และศกัยภาพ ทัง้นีใ้หค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณา
เพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพื่อขออนมุตัิ 

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และพิจารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใหแ้ก่ผูบ้ริหารสงูสดุของ
บรษิัท เพื่อเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัท 

3. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร 
และหน่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อ สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้
บรรลตุามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

การแต่งตั้งวาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบั

เขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีกตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม  
2. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้น

ต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก พน้จากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่งขาด

คณุสมบตัิของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถปุระสงค ์หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่
พน้จากต าแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง ไดโ้ดยบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้
เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนัน้ จะอยู่ ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่
ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่เท่านัน้ 

19.2.5 ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหท้ าหนา้ที่เก่ียวกับการ

ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และรกัษาผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและผูถื้อหุ้น ไม่ท าการใดที่มีส่วนไดเ้สียหรือมี

ผลประโยชนใ์นลกัษณะที่ขดัแยง้กบับรษิัทและบรษิัทย่อย หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

มีดงันี ้
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1. ก ากับดูแล และอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดด าเนินการเก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัท เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และภายในระยะเวลาที่
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือ
แกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้  

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท 

3. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษิัทในการบริหารกิจการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บรหิารของบรษิัททกุประการ 

4. จดัโครงสรา้งและบรหิารจดัการองคก์รตามแนวทางที่คณะกรรมการบรษิัทใหค้  าแนะน า 
5. บริหารทรพัยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิด

บญัชี กูย้ืม จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และการอ่ืน การบริหารงานทั่วไป การซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน การด าเนินการโครงการที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอื่นใดตามวตัถปุระสงคเ์พื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอ านาจที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท 

6. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดก้ าหนดไว ้ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัตา่งๆ ไม่ว่าภายใน
และภายนอกบรษิัท 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ ไม่
ว่าภายในและภายนอกบรษิัท 

8. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชนต์่อกิจการของ
บริษัท รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการจดัท าสญัญาดงักล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/
หรือคณะกรรมการบรษิัท  

9. พิจารณาจดัสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้  
แก่พนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท หรือบคุคลใดๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษิัท  

10. มีอ านาจพิจารณาว่าจา้งพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกยา้ยขา้มสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือ
การพน้จากการเป็นพนกังาน ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินโบนสั รวมถึงสวสัดิการเก่ียวกบัพนกังาน
ทัง้หมดของบรษิัท  ยกเวน้พนกังานระดบัผูบ้รหิาร  

11. มีอ านาจ ออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง
บรษิัท  และเพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

12. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการบรหิารเป็นคราว ๆ ไป 
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ทัง้นี ้ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีส่วนไดเ้สีย  

หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทไม่ได ้ ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แลว้  และเป็นไปตามที่

กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารไดโ้ดยมติคณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้เรื่องใดที่กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์ับบริษัท กรรมการหรือผูบ้ริหารซึ่งมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 
19.2.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะ

พิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และเวลาที่จะเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท

โดยสม ่าเสมอ ทั้งนี ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ต่อไปนี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ในการเลือกตัง้กรรมการบรษิัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชก้ารลงคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ

เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียง
ลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชสิ้ทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ จะตอ้งเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหผู้ท้ี่เป็นประธานที่ประชมุมีเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียง 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม  แต่ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 
คน ทัง้นีก้รรมการบรษิัทไม่นอ้ยกึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนหน่ึงที่ไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่กรรมการ
อิสระจะตอ้งเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ
ของตน (“กรรมการอิสระ”) ทัง้นีก้รรมการ ดงัต่อไปนีไ้ม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ 

• ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 1 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมถึงหุน้ที่ถืออยู่โดยผู้ที่
เก่ียวขอ้ง 

• มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือไดร้บัเงินเดือนจากบริษัท 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 
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• เป็นที่ปรกึษาซึ่งไดร้บัเงินเดือนจากบริษัท  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชนใ์ดๆใน
ทางตรงหรือทางออ้ม ในดา้นการเงินและการบริหารของบริษัท หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือ
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิารระดบัสงู หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึง
ประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งดา้นใดที่ส  าคัญ ส าหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจดัการ และประธานกรรมการบริษัท ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร 

4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามขอ้บังคับบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้
จะตอ้งมีความโปรง่ใสและชดัเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัท และ/ หรือผู้
ถือหุน้ 

 
ก.   กรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการ

บริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั 

และ/หรือระเบียบชองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน จะตอ้งเป็นบคุคล

ที่มีความรู ้และประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบับญัชีหรือการเงิน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจา้ง/ ที่ปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า / ผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั  หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ
ชื่อเป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัท
ย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผูบ้รหิาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ รวมทัง้ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพดว้ย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็น 
10. กรรมการของบรษิัทจดทะเบียนที่เป็นบรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัมีหนา้ที่ใน

ลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข.   กรรมการบริหาร 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
ปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหค้ณะกรรมการตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบรหิาร 

2. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัท ได ้

3. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะท าเพื่อผลประโยชนส่์วนตนหรือผลประโยชนข์อง
บุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตาม
วาระท่ีคณะกรรมการบรษิัท เห็นชอบ 
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ค.   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบดว้ย

กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ง.   ผู้บริหารระดับสูง 

เมื่อต าแหน่งผูบ้ริหารว่างลงหรืออยู่ในต าแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งได ้บริษัทจะมีระบบการให้

ผูบ้ริหารในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองลงมาเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑท์ี่บริษัทก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ี่มีวิสัยทัศน ์ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์ความ

เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคก์ร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

 

9.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบรหิารกิจการบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั เป็นไปตาม

หนังสือขอ้บังคับของบริษัทเก่ียวกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ

ก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหบ้ริษัทสามารถก ากับดูแลและบริหารจดัการกิจการของบรษิัท

ย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่

ก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง   ทัง้นีใ้นหนงัสือขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยไดก้ าหนดเรื่องการบรหิารจดัการ

เพื่อปฏิบตัิตามนโยบายควบคมุดแูลการจดัการของบรษิัทใหญ่  รวมถึงกฎหมายบรษิัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์กฎหมายหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาดหลกัทรพัยฯ์  ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทในบรษิัทย่อย

ดงักล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว ้รวมทัง้ไดก้ าหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารใน

บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม จะตอ้งลงนามรบัทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

ในกรณีที่นโยบายนีไ้ดก้ าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท

หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการของ

บรษิัท และ/หรือ การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บรษิัทย่อยและบรษิทั

ร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของตนเอง (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิก่อนการท ารายการหรือ

ด าเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี ้ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่
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เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุตัินัน้ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายบรษิัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมาย

หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

9.3.1  กรณีดังต่อไปนีบ้ริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ของบรษิัทก่อนบรษิัทย่อยเขา้ท ารายการ 

(1) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเขา้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างนอ้ย

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ โดยใหก้รรมการที่บริษัท เสนอชื่อ

หรือแต่งตัง้มีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจดัการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบรษิัท

ร่วมไดต้ามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 

และบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่เรื่องที่นโยบายฉบบันีก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี ้กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างตน้ที่ไดร้ับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ตอ้งเป็น

บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบขอ้มูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์(White 

List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความไม่น่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

(2) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบรษิัทย่อย เวน้

แต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวมทั้งปีไม่ต  ่ากว่าที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณรวม

ประจ าปีของแต่ละบรษิัท 

(3) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย เวน้แต่เป็นกรณีการแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่ส  าคญัตามขอ้11.3.2(5) 

ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(4) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบรษิทัย่อย และกลุ่มบรษิัทย่อยของบรษิัททัง้หมด เวน้

แต่เป็นกรณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิและด าเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย

ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทแลว้ 

(5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน 

และ/หรือ ทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ถือหุ้น หรือการ

ด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท และ/หรือ การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน

ของบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่า

รอ้ยละ 10 (สิบ) ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อยหรือจ านวนเสียงทัง้หมดของบรษิัทย่อย (แลว้แต่กรณี) 

นัน้  
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รายการตัง้แต่ขอ้ (6) ถึง (14) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดงันัน้ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ

ของบรษิัทย่อย กรรมการซึ่งบรษิัทใหญ่ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบรษิัทจะเขา้รว่มประชมุ (เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั) และออก

เสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้กรรมการรายดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เก่ียวกับเรื่อง

ดงักล่าวเสียก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ

บริษัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยฯ์ (แลว้แต่กรณี) มาบังคับใชโ้ดยอนุโลมแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ

พิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท ซึ่งมีรายการดงัต่อไปนี ้คือ 

(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ี

เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย  

(7)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความเสียหายแก่บริษัท

ย่อย 

(8)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(9)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

(10)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทย่อย หรือการรวมกิจการของบรษิัทย่อยกบับคุคล

อื่น  

(11)  การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีส าคญั 

(12) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การค า้ประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ตอ้ง

รบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและ

มิใช่ธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย   

(13) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 

(14) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

อย่างมีนยัส าคญั 

9.3.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทย่อยตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเขา้

ท ารายการ 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการท่ี

เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาด

ของรายการท่ีบรษิัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบรษิัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ

ขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลมแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้ง

ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุน้ รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน 

และ/หรือ ทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู้ถือหุ้น หรือการ

ด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันเป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษัท และ /หรือการใชสิ้ทธิ

ออกเสียงลงคะแนนของบรษิัท ทัง้ทางตรงและทางออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอด

ใดๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสดัส่วนที่ก าหนดในกฎหมายซึ่งใชบ้งัคบักับบรษิัทย่อยอนัมีผลท าใหบ้รษิัท ไม่

มีอ  านาจควบคุมในบริษัทย่อยนัน้ ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับ

ขนาดของบรษิัทแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยน า

หลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทัง้นี ้เฉพาะเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิก

นัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้

ในประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลมแลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ของบรษิัท 

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการ

เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้น

ประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม แลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจาก

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(5) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงิน และ

ผลด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยที่อาจส่งผล

กระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อย

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท ในบรษิัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการท่ีบรษิัท เสนอชื่อ 

และ/หรือแต่งตัง้ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเ สียงลงคะแนนของบริษัท ในที่

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

9.3.3 บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม)  ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิัท 
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9.3.4 คณะกรรมการของบรษิัท จะตอ้งด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน และระบบงานอื่นๆ ที่

จ  าเป็น รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และรดักมุเพียงพอท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ 

นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศ เรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและ

ประกาศ เรื่อง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเนื่อง 

และติดตามใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยขอ้มลู ฐานะทางการเงิน และผลด าเนินการ การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั

และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนยัส าคญั และรายการที่มี

นัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (แลว้แต่กรณี) 

9.3.5 บรษิัทจะด าเนินการใหม้ีกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท

ย่อย เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัท โดยก าหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการ

พิจารณาวาระท่ีมีสาระส าคญัต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัทย่อยทกุครัง้ และคณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจในการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งไดร้ับการแต่งตัง้ให้เข้าไปด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยดงักล่าว 

9.3.6 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่ไดร้บัการเสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบรษิัท มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี  ้

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงาน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น

และ/หรือรายการที่มีนัยส าคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกตอ้ง และภายในก าหนดเวลาที่

สมควรตามที่บรษิัท ก าหนด 

(2) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่มี

ความเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการของบรษิัทย่อยใหท้ราบถึงความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับริษัท

ย่อยหรือบรษิัท ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงการท ารายการ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่อง

ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชนโ์ดยรวมของ

บรษิัทย่อยและบรษิัทเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้กรรมการของบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้มนัน้ดว้ย 
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อนึ่ง การกระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบรษิัทย่อย

ไดร้บัผลประโยชนท์างการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติหรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทย่อยหรือบริษัท

ไดร้บัความเสียหาย ใหส้ันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทย่อยอย่างมี

นยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งโดย

มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

แลว้ 

(ค) การใชท้รพัยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระท า 

และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน

ประกาศก าหนด 

(3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากบรษิัท ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ต่อ
บริษัท ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีที่บรษิัท รอ้งขอ 

(4) กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานใหแ้ก่บรษิัท เมื่อไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มลูหรือเอกสารที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่
บรษิัท ในกรณีที่บรษิัท ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส าคญัใดๆ 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตอ้งดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน 

ระบบบรหิารความเส่ียง และระบบป้องกนัการทจุรติอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักมุเพียงพอ

ที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ขอ้บงัคบัใน

หมวดนี ้กฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ 

ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้รงิ รวมทัง้การ

จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดว้่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล การท า

รายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท สามารถรบัขอ้มลูของบรษิัทย่อยในการติดตามดแูลผลการด าเนินงาน

และฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทย่อย และการ

ท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ตอ้งจัดใหม้ีกลไกในการ

ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อยโดยใหท้ีมงานผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ

บริษัท สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง และใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้
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กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทมีการปฏิบตัิตามระบบงานที่จดัท าไวอ้ย่าง

สม ่าเสมอ 

9.3.7 หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจา้งหรือผูร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มลูภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทัง้ที่ไดม้าจาก

การกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อ

ประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

9.3.8 กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้

ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่

ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้(โดย

น าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) ทัง้นี ้เวน้แต่

เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกันดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ี

คณะกรรมการของบรษิัท อนมุตัิไวแ้ลว้ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชนส่์วนตนในการซือ้ขายหลกัทรพัยด์งันี ้

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เก่ียวกบัหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามมาตรา 59 และตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และ
บทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท า
รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดท าและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่บริษัทในวนั
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เดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหบ้รษิัทสามารถตรวจสอบ
การซือ้ขายหุน้ของผูบ้รหิารทกุราย  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน 
ก่อนที่งบการเงิน หรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วง
ระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัจากที่ขอ้มลูภายในของบรษิัทไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนแลว้ และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่
เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ทั้งนีห้ากพบว่ามีการใช้
ขอ้มลูภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าใหบ้รษิัทหรือผูถื้อหุน้ไดร้บัความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผูก้ระท าการ
เป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหาก
ผูก้ระท าผิดเป็นผูบ้รหิารระดบัรองลงไป  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้ิจารณาบทลงโทษส าหรบัผูก้ระท าผิดนัน้ๆ 

19.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

งบการเงินของบรษิัทไดร้บัการตรวจสอบโดยนายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนทผ์ูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8829 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรบัปี  2561 ส าหรบับริษัทและบรษิัท

ย่อยจ านวนรวม 4.5 ลา้นบาท และมีมติพิจารณาอนุมตัิในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวน

รวม 2.7 ลา้นบาท เป็นค่าบรกิารตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 
- ไม่มี    -  

19.4 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอื่นๆ 
- ไม่มี    -  
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่น าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

การพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใสยตุิธรรม และตรวจสอบได ้การพฒันาและเพิ่มคณุค่าบคุลากรในองคก์ร ควบคู่ไปกบัการด าเนินธรุกจิ 

โดยใหค้วามส าคญักับความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยการสรา้งคุณค่าร่วมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของ

บริษัท ตามหลักการ 8 ประการของบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวทางความรบัผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ดงัต่อไปนี ้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมย่อมก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง กลุ่มบรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจ

ดว้ยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งขนัเพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือรว่มสมคบคิด (ฮัว้) กนั 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย
สินจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 
4. ไม่สนับสนุนการด าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ใชสิ้นคา้และบริการที่มี

ลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง 

(2) การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

กลุ่มบรษิัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ยึดมั่นในความถกูตอ้ง ไม่สนบัสนนุใหม้ีการสรา้งความส าเร็จ

ของงานดว้ยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน โดยก าหนด

แนวทางปฏิบตัิตามรายละเอียดขอ้ (ง) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนษุยชน หมายถึง การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชมุชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่

ของมนษุย ์และไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา กลุ่มบรษิัท มีเจตนารมณท์ี่จะเคารพและไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชน โดย

มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดแูลมิใหธุ้รกิจเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การล่วงละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้ 

2. ส่งเสริมการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุน้ใหม้ีการปฏิบัติตาม
หลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบรษิัท มีนโยบายปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดแูลดา้นความเป็นอยู่ ความปลอดภยั

และสขุอนามยัในสถานที่ท  างาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูร้ะดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างาน

ของพนกังานอย่างมืออาชีพ พฒันาระบบการท างานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัใหม้ีเงื่อนไขในการจา้งงานท่ีเป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จัดใหม้ีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดใหม้ีวันลาพักผ่อนประจ า ปี การท างาน

ล่วงเวลาที่สมเหตสุมผล การรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตัง้โยกยา้ย การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานจะกระท าดว้ยความสจุริตใจ เสมอภาคและตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหม้ีการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรพัยสิ์นของพนกังาน  
5. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีการเรียนรูอ้ย่างทั่วถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั  
7. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การท างานของพนกังาน 

ตลอดจนปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นที่จะขายสินคา้และบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษา

ความลบัของลกูคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

และปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. ส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นธรรม 
2. พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บัธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้ 
3. ใหข้อ้มลูเก่ียวกับผลิตภณัฑแ์ละบริการที่ถกูตอ้ง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอ

ในการตดัสินใจ 
4. รกัษาความลบัของลกูคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึง

ภาวะโลกรอ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษยแ์ละระบบนิเวศน ์กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบายไม่กระท าการใดๆ ที่จะ

ส่งผลเสียหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดังนี ้

1. ใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยดัพลงังาน และพิจารณาน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสินคา้และบรกิารท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน 
3. ใชเ้ทคโนโลยีและขัน้ตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยค านึงถึงการลดปริมาณและการบ าบดัมลพิษก่อนปล่อย

สู่ธรรมชาติ 
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4. ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที่จะมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ  
นอกจากนี ้กลุ่มบริษัท ยังไดร้บัประกาศนียบัตรจากบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูจ้ัด

จ าหน่าย “ดีเลิศ” ดา้นการจัดการส่ิงแวดลอ้ม และยังไดร้่วมกิจกรรมสรา้งบา้นพักขยะที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

รวมถึงไดร้บัการตรวจประเมินตามเกณฑอ์ู่สีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน จากกรมควบคมุมลพิษ อีกดว้ย  

 

 
 

(7) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุ่มบริษัท มีนโยบายส่งเสริมการใชก้ระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสรา้ง

เศรษฐกิจและความเขม้แข็งใหก้บัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การสนบัสนนุการจา้งงานในชมุชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและชมุชน 
3. ปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบั  
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงาน

ก ากบัดแูล  



ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

  
………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 2 หนา้ 104  

 

 
 

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มบริษัท ตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงให้

ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร กลุ่มบริษัท จึงมีนโยบาย

สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สรา้งความสมดุลระหว่าง

มลูค่าและคณุค่าต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจรญิเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตัิ 

ดงันี ้

1. วิเคราะหก์ระบวนการท างานอย่างละเอียด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ 
2. สรา้งโอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กบัการสรา้งก าไร

ของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
3. การรว่มมือกบัหน่วยงานของรฐับาลในการพัฒนาผลิตภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและสงัคม   

เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายดงักล่าว

ผ่านช่องทางการส่ือสารของกลุ่มบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงาน

ประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอทกุปี 
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ก. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรบัผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติขา้งตน้นั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกิจของ

กิจการท่ีกลุ่มบรษิัท ไดป้ฏิบตัิมาโดยตลอด โดยกลุ่มบรษิัท ไดด้  าเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด ตัง้แต่ขัน้ตอน

การจัดหาสินคา้ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่น

พรรคเล่นพวก กลุ่มบรษิัท มีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสินคา้ตัง้แต่เริ่มตน้การสั่งสินคา้จนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนท่ี

จะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรบัฟังปัญหาขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ 

แลว้น ามาปรบัปรุงและพฒันา ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิ่งขึน้  

ข. การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม  

 - ไม่มี – 

ค. กิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process) 

 กลุ่มบรษิัท มีนโยบายท ากิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม   

 

 

ง. การป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจริตคอรรั์ปชัน 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอ้  านาจที่ไดม้าหรือการใชท้รพัยสิ์นที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชนต์่อ

ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้ัก หรือประโยชนอ์ื่นใดอันมิควรได ้ซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประโยชนข์องผูอ้ื่น การ

ทุจริตอาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ เช่น การติดสินบนเจา้พนกังานดว้ยการใหห้รือการรบัสินบนทัง้ที่เป็นเงินและส่ิงของ การมี

ผลประโยชนท์บัซอ้น การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดขอ้เท็จจรงิ การขดัขวางกระบวนการยตุิธรรม เป็นตน้ 
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นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชัน  

1. กลุ่มบริษัท ไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดย
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ยอมรับการคอรร์ัปชันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครวั เพื่อน หรือคนรูจ้กั ในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอร์
รปัชนัอย่างเครง่ครดั  

3. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชันนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

4. กลุ่มบรษิัท ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพื่อใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายนี ้
ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท จะสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันนีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนว ทางการปฏิบตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

5. กลุ่มบริษัท จะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นว่าการคอรร์ปัชนัเป็นส่ิงที่ยอมรบัไม่ไดท้ัง้การท าธุรกรรม
กบัภาครฐั หรือภาคเอกชน 

 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรรั์ปชัน  

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัท ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดย
ทางตรง หรือทางออ้ม 

2. คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้
ข่ายการคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท โดยตอ้งแจง้ใหห้น่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบ 
หรือแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ รวมทัง้ตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ ทัง้นี ้หากมีขอ้สงสยั
หรือขอ้ ซกัถามใหป้รกึษาหน่วยงาน/บุคคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ บรษิัท หรือผูบ้งัคบับญัชา ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

3. กลุ่มบริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอรร์ัปชัน หรือแจ้งเรื่องการคอรร์ัปชันที่
เก่ียวขอ้งแก่กลุ่มบรษิัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการคอรร์ปัชนั
ตามที่กลุ่มบริษัท ก าหนดไว้ในนโยบายการคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแสเก่ียวกบัการคอรร์ปัชนั หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณกลุ่มบรษิัท  

4. กลุ่มบรษิัท จะเผยแพรใ่หค้วามรูแ้ละท าความเขา้ใจกบับคุคลภายนอกที่มคีวามเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบักลุ่มบรษิทั 
ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  
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5. กลุ่มบรษิัท ส่ือสารมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนใหบ้คุคล
ภายในกลุ่มบริษัท ทราบ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การ
สมัมนาและการอบรมของกลุ่มบรษิัท รวมถึงการแจง้ขอ้มลูผ่านทางระบบอินทราเน็ต เป็นตน้ เพื่อน ามาตรการไป
ปฏิบตัิอย่างจริงจงั และเพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบรษิัท มีความเขา้ใจ เห็นชอบ และปฏิบตัิตามนโยบาย
และมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

6. กลุ่มบริษัท ส่ือสารมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงแจง้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั
สาธารณชน บริษัทย่อย คู่คา้ทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง และผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบรษิัท 
รายงานประจ าปี เป็นตน้ เพื่อสรา้งความเขา้ใจและน ามาตรการไปปฏิบตัิอย่างจรงิจงั  

7. กลุ่มบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยก าหนดตารางอ านาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซึ่งการ
เบิกจ่ายตอ้งมีเอกสารหลกัฐานที่ชดัเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีการปฏิบตัิงานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ให้
เกิดการช่วยเหลือทางการเมืองและเพื่อใหม้ั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ไดเ้ป็นไปเพื่อการคอรร์ปัชัน และ
เงินสนบัสนนุเพื่อธุรกิจ ไม่ไดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการคอรร์ปัชนั 

8. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญั การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่าย
อื่นใดที่เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท  าธุรกิจกับกลุ่มบริษัท หากไดร้บั
ของขวญัที่มีมลูค่าเกินปกติวิสยัในโอกาสตามประเพณีนิยม ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานปฏิเสธและไม่รบั
ของขวญัดงักล่าวและตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้เพื่อทราบ ทัง้นีจ้ะตอ้งด าเนินการตามแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ  

9. กลุ่มบริษัท จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิใหม้ีการคอรร์ปัชัน โดย
กระบวนการ ดังกล่าวครอบคลุมดา้นงานขาย การตลาด การจัดซือ้ การบริหารทรพัยากรบุคคล การเงิน การ
บัญชี การเก็บบันทึกขอ้มูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัท ที่เก่ียวขอ้งกับมาตรการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทัง้นี ้ตอ้งมีการด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบจากฝ่ายก ากบัและตรวจสอบภายใน
ดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ  

10. กลุ่มบริษัท จดัใหม้ีกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สะทอ้นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อตา้น
การคอรร์ปัชนัตัง้แต่การคดัเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง  

11. กลุ่มบรษิัท จดัใหม้ีมาตรการบรหิารความเส่ียงเพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชนั โดยระบเุหตกุารณท์ี่มีความเส่ียงสงูจาก
การคอรร์ปัชนัที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ ประเมินระดบัความเส่ียงทัง้โอกาสเกิดและผลกระทบ พรอ้มทัง้
ติดตาม ความคืบหนา้ของการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชนัอย่างสม ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวน
มาตรการจดัการความเส่ียงใหม้ีความเหมาะสมที่จะป้องกนัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ 

12. กลุ่มบรษิัท จดัใหม้ีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าระบบการบรหิารความเส่ียงที่ก าหนดขึน้ช่วยให้
กลุ่มบรษิัท บรรลเุป้าหมายที่วางไวไ้ดร้วมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานภายในกลุ่มบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
กฎระเบียบ 
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13. กลุ่มบรษิัท จดัใหม้าตรการปฏิบตัินีไ้ดร้บัการจดัท าเป็นเอกสารตามหลกัการควบคมุภายในเพื่อใหส้อดคลอ้งตาม
นโยบาย และระเบียบของกลุ่มบรษิัท  

14. ฝ่ายก ากับและตรวจสอบภายในก าหนดเป็นวาระการประชุมประจ าปี เพื่อใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานผลการ
ตรวจสอบตามมาตรการคอรร์ปัชันประจ าปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป  

15. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการคอรร์ัปชัน คณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิัท ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

15.1 แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง  

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหก้ารสนบัสนุนนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองทัง้ที่เป็นตวัเงินหรือมิใช่

ตวัเงิน การสนบัสนุนท่ีมิใช่ตวัเงินจะรวมถึงการใหย้ืมหรือบริจาคอปุกรณ ์การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบรกิาร 

รวมทัง้การโฆษณาส่งเสรมิหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองใน

นามของกลุ่มบริษัท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการช่วยเหลือ

ทางการเมือง ดงันี ้ 

1. กลุ่มบรษิัท ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนนุ หรือกระท าการอันเป็น
การฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกบันกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2. กลุ่มบริษัท ไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือก
ทางการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายของค านิยามของการช่วยเหลือ
ทางการเมือง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชนท์างธุรกิจใหก้บักลุ่มบรษิัท  

3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่
จะตอ้งไม่อา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรพัยสิ์น อุปกรณ ์เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัท  ไปใชเ้พื่อ
ประโยชนใ์นการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขา้รว่มจะตอ้งพึงระมดัระวงัไม่ใหก้ารด าเนินการ
ใดๆ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจว่ากลุ่มบรษิัท ไม่วางตวัเป็นกลางทางการเมือง 

4. กลุ่มบรษิัท แจง้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานรบัทราบว่า กลุ่มบรษิัท จะไม่เขา้รว่มหรือใหค้วามช่วยเหลือใน
กิจกรรมทางการเมือง 

15.2 แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการบรจิาคเพื่อการกศุลและเงินสนบัสนนุ  

การบรจิาคเพื่อการกศุล ทัง้ในรูปแบบของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เช่น การใหค้วามรู ้

หรือการสละเวลา เป็นตน้ กลุ่มบริษัท สามารถกระท าไดโ้ดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) โดยมิไดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ ทัง้นี ้จะตอ้งด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ เก่ียวกบั

การบรจิาคเพื่อการกศุลและเงินสนบัสนนุอย่างเครง่ครดั  

เงินสนบัสนุนเพื่อการประชาสมัพนัธท์างธุรกิจและเสริมสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่กลุ่มบริษัท อาจกระท าไดโ้ดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ทัง้นีอ้าจมีความเส่ียงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรบัการ
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บริการหรือผลประโยชนท์ี่ยากต่อการวดัผลและติดตาม ดงันัน้ จะตอ้งด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการบรจิาค

เพื่อการกศุลและเงินสนบัสนนุอย่างเครง่ครดั การบรจิาคเพื่อการกศุลและเงินสนบัสนนุท าใหก้ลุ่มบรษิัท เกิดความเส่ียงตอ่

การคอรร์ปัชัน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเก่ียวขอ้งกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเ้ป็น

ขอ้อา้งหรือเสน้ทางส าหรบัการคอรร์ปัชนั และเพื่อไม่ใหก้ารบรจิาคเพื่อการกศุลมีวตัถปุระสงคแ์อบแฝง  

15.3 แนวปฏิบตัิในการด าเนินการเก่ียวกบัของขวญั การบรกิารตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

การด าเนินการเก่ียวกับของขวญั การบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจน ามาซึ่งความเส่ียงต่อ

การคอรร์ปัชนัเป็นช่องทางใหเ้กิดการทจุรติ โดยการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใหก้บักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน

ของกลุ่มบริษัท เพื่อติดสินบน นอกจากนี ้การที่กลุ่มบริษัท ให้ของขวัญ การบริการตอ้นรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่

เหมาะสมแก่ลกูคา้ อาจเป็นการปฏิบตัิที่ผิดนโยบายของลกูคา้บางราย เป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษัท ตอ้งเสียโอกาสทางธุรกิจไป 

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญในการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่าง

ต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อด ารงรักษาไวซ้ึ่งชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท  ซึ่งประกอบธุรกิจดว้ยความ

ซื่อสัตยส์ุจริตและถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการ

ตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ดงันี ้ 

1. กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุ่มบรษิัท สามารถรบั/ใหข้องขวญั การบรกิารตอ้นรบั หรือ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น การเลีย้งรบัรอง หรือการรบัเลีย้งจากบคุคลอื่น เป็นตน้ ไดใ้นโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือ
ตามมารยาทสงัคมที่ปฏิบตัิกันโดยทั่วไป โดยจะตอ้งกระท าดว้ยความโปร่งใสในที่เปิดเผย โดยการรบั/การใหด้งักล่าวนัน้
จะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่าง ชดัเจน หรือแอบแฝง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้เกิดการยินยอมผ่อนปรน ในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่
เหมาะสม ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ และจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

2. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบรษิัท จะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั การบริการ
ต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ไม่ว่ากรณีใดอันจะท าให้มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัท ตอ้งไม่รบัของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกิน
สมควร อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะตอ้งไม่รบัของขวญั หรือ ค่าบริการ
ตอ้นรบัจากบริษัทที่เขา้ร่วมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งนัน้ๆ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของกลุ่มบริษัท สามารถรบัของขวัญ และ/หรือ ค่าบริการตอ้นรบั และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไดห้ากเป็นไปตาม
เทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบตัิโดยปกติโดยจะตอ้งมีมลูค่าไม่เกิน 2,000 บาท (สองพนับาท) ทัง้นี ้ของขวญัที่รบัไดจ้ะตอ้ง
ไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรก านลั บตัรของขวญั เป็นตน้ 

4. การหา้มรบัของขวญั หรือ ค่าบรกิารตอ้นรบั หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่มีมลูค่าเกินกว่า 2,000 บาท (สอง
พนับาท) หรือของขวญัที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรก านลั เป็นตน้ เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่ไม่
อาจปฏิเสธการรบัของขวญั หรือผลประโยชนด์งักล่าวไดใ้นขณะนัน้ เช่น ในการประชมุหารือกบัลกูคา้ เป็นตน้ ผูร้บัอาจรบั
ของขวญัหรือผลประโยชนไ์วก้่อน โดยจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัท าแบบรายงานการรบัของขวญั ส่งใหฝ่้าย
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บริหารส านกังาน ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท จะพิจารณาน าส่ิงของ/ของขวัญที่ไดร้บัไปบริจาคแก่สาธารณกุศลเพื่อส่วนรวมต่อไป
ตามความเหมาะสม  

5. การใหแ้ละรบัผลประโยชนอ์ื่นๆ เช่น การสงัสรรคร์บัรอง จะตอ้งยืนยนัไดว้่าการรบัรองนัน้มิไดม้ีลกัษณะ
เป็นการใชจ้่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท าบ่อยครัง้ จนท าใหเ้กิดขอ้ผูกมดักับผูท้ี่จดัการสังสรรคร์บัรองนั้น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม 

6. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท  ทราบถึง
แนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกับของขวญั การบริการตอ้นรับ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่านการประชุมประจ าปี
และผ่านระบบการส่ือสารอื่นๆ ท่ีกลุ่มบรษิัท มีอยู่ 

7. กลุ่มบริษัท จะประชาสัมพันธ์หรือแจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ หรือ ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
ทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิเก่ียวกบัของขวญั การบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ผ่าน
เอกสารแนะน าบรษิัทหรือแผ่นพบัท่ีใชป้ระชาสมัพนัธก์ิจการของกลุ่มบรษิัท  

การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

1. หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้กลุ่มบริษัท จะตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
สอบสวน ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการกระท าดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นีค้ณะกรรมการสอบสวนใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจรงิในคราวใดมีกรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
นีเ้ป็นกรรมการอิสระ หา้มกรรมการอิสระท่านนั้นเขา้เป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว ในกรณีที่พิสจูนไ์ด้ว่า
กรรมการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายใหค้ณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลกัฐานขอ้เท็จจรงิ 
และสถานการณแ์วดลอ้มตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีและใหร้ายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้
คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเวน้กรรมการท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั) พิจารณาต่อไป ทัง้นี ้
หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ก็ใหร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนดดว้ย 

2. หากผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนีจ้ะมีโทษทางวินยัซึ่งวิธีการลงโทษ
จะขึน้อยู่กับขอ้เท็จจริงและสถานการณแ์วดลอ้ม ทัง้นีห้ากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นการกระท าที่
ผิดกฎหมายก็ใหร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนดดว้ย  

กลุ่มบรษิัท ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท า

นัน้จะท าใหก้ลุ่มบรษิัท สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

3. กลุ่มบริษัท ใชร้ะบบการส่ือสารภายในองคก์รทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธ์บทลงโทษหากมีการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงการสรา้งการรบัรูอ้ย่างชดัเจนถึงนโยบายการไม่มีผลทางลบต่อพนกังานที่ปฏิเสธการ
คอรร์ปัชนั แมก้ารดงักล่าวจะท าใหก้ลุ่มบรษิัท เสียโอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุ่มบริษัท มีการสรา้งการรบัรูใ้หเ้กิดกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันของ
พนกังานคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน เช่น การประกาศชมเชย หรือใหร้างวลั เป็นตน้ 
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มาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือการมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร รวมทัง้ของพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

อื่น การกระท าดงักล่าวรวมถึง รายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง และกลุ่มบรษิัท ตอ้งมี

กลไก ในการคุม้ครองผูท้ี่แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลผลประโยชนข์อง

กลุ่มบรษิัท ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

เรื่องที่รบัแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน 

➢ การกระท าผิดกฎหมาย ทจุรติ ระเบียบบรษิัท หรือการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนกังาน 

➢ ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง  

➢ เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชนห์รือชื่อเสียงของกลุ่มบรษิัท   

การน ามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

1. กลุ่มบรษิัท จะแจง้และสนบัสนนุใหบ้รษิัทย่อยน ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ 
2. หา้มพนกังานจา้งตวัแทนหรือตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกระท าการคอรร์ปัชนั 
3. กลุ่มบริษัท จะจดัใหม้ีการจดัซือ้สินคา้และบริการดว้ยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้จะด าเนินการประเมิน

เพื่อคัดเลือกผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูร้บัเหมาตามระเบียบการจัดซือ้จดัจา้งอย่างเคร่งครดั ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท  
จะแจง้ใหผู้ข้าย ผูใ้หบ้รกิาร รวมถึงผูร้บัเหมารบัทราบนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิัทฉบบันี ้ 

4. กลุ่มบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการจดัซือ้และว่าจา้งหากพบว่าผูข้าย ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงผูร้บัเหมากระท าการ
คอรร์ปัชนั หรือใหสิ้นบน  

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชัน 

1. กลุ่มบรษิัท จะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัในสถานท่ีเด่นชดัเพื่อใหท้กุคนในองคก์รทราบ 
2. กลุ่มบริษัท จะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท เช่น เว็บไซตข์อง

บรษิัท ระบบอินทราเน็ต หรือแผ่นพบั เป็นตน้ เพื่อใหส้าธารณชนทราบ 

กลุ่มบรษิัทส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนภายในบรษิัทผ่าน

หลากหลายช่องทาง เช่น หลกัสตูรปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม สมัมนา

ประจ าปีเป็นตน้ เพื่อใหม้ีการน าไปปฏิบตัิอย่างจริงจงั และเพื่อใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีทรพัยากรและบุคลากรที่มีทกัษะ

เพียงพอต่อการน ามาตรการปฏิบตัิไปใช ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระซึ่ง

เป็น ผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณด์า้นบญัชีการเงิน ดา้นเศรษฐศาสตร ์และดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ย  

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ผศ. ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี    กรรมการตรวจสอบ  

โดยมีนางสาววิชตุา วิจิตรวรางกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งระบุ

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างครบถว้น ไดแ้ก่ การสอบ

ทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี โดยในปี 

2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้รุปผลการด าเนินงานในปี 

2562 โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้ 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยเชิญฝ่ายจดัการที่เก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชีแ้จงและ

ตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องความถูกตอ้ง ความครบถว้น การปรบัปรุงรายการบัญชีที่ส  าคญั ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของขอ้มลูที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีซึ่งไดพ้ิจารณา

และสอบทานแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินไดแ้สดงรายการโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถว้น ทันเวลา เชื่อถือได ้เป็น

ประโยชนต์่อนกัลงทนุและผูใ้ชง้บการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีการประชมุเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระส าคัญ และระบบการควบคุมภายในที่

เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่นๆ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในระหว่างการปฏิบตัิงาน ซึ่งเห็น

ว่าผูส้อบบัญชีไดร้บัความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจดัการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู ้ประสบการณ ์

และมีแนวทางการปฏิบตัิงานสอบทาน ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการเป็นปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 
2. การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ที่เขา้

ข่ายรายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ มีการด าเนินการกับผู้เก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้

ด  าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์รวมทัง้มีการ

เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถว้นและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะท างานบรหิารความเส่ียง และฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารความเส่ียง 

มีการ ประเมินทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจดัท าแผนการจดัการความเส่ียง เพื่อป้องกนั

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงซึ่งไดร้บั

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน

ความกา้วหนา้ดา้นความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของการบริหารความ

เส่ียงจากการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี

ของบรษิัทฯ ซึ่งสามารถเชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้
4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแนวทางของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกและผูส้อบ

บญัชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนยัส าคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้  าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกอย่าง

ต่อเนื่อง แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรา้งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลไดว้่าบรษิัทฯ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  
5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติงานและก ากับใหบ้ริษัทฯด าเนินกิจการต่างๆอย่างถูกตอ้งตาม

ระบบงานท่ีก าหนดไว ้การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ใหม้ีคณุธรรม บรษิัทฯมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯอย่างเครง่ครดั เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ 

มีการด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและก ากบัให้

บริษัทฯด าเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย อย่างเครง่ครดั โดยในปี 2562 ไม่พบรายการท่ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย กระท า

การท่ีขดัต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระ 

คุณสมบัติ ทักษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และงบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา 

ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอที่

ประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ประจ าปี 2563 โดยมีนายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565 หรือ นายวยัวฒัน ์กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 6333 เป็นผูส้อบบญัชี

บรษิัทฯ ประจ าปี 2563 



ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                             บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

  
………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 2 หนา้ 114  

 

7. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็น

อิสระ คุณสมบตัิ ทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณใ์นการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนจาก

การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษัทบีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบ

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาแผนการตรวจสอบใหค้รอบคลมุการปฏิบตัิงานทกุระบบ 

โดยสรุป การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ไดต้ิดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้

ความรูค้วามสามารถ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่าบริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงินแสดงขอ้มูลอันเป็นสาระส าคัญและเชื่อถือได ้สอดคลอ้งตาม

มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลู รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิด ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเพียงพอ มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ บรษิัทฯ อย่างครบถว้น 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1  ลักษณะความสัมพนัธ ์

กลุ่มบริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถื้อหุน้ 

ผูบ้ริหาร คือ นายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน ์และนางหทยัรตัน ์รงัคกูลนุวฒัน ์ซึ่งมีความสมัพนัธเ์ป็น กรรมการของบริษัท ผู้

ถือหุน้ใหญ่ในบรษิัทโดยมีสดัส่วน ณ วนัท ารายการระหว่างกนั รอ้ยละ 45.14 และรอ้ยละ 24.49 ตามล าดบั 
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12.2 รายละเอียดรายการระหวา่งกัน 

ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัของบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

บจ. ฮอนดา้มะลิวลัย ์ 

 

ค่าบริหารจดัการ  48.34 4.39 ค่าบริหารจดัการทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องกลุ่มบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจดัเก็บ

ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุ่มบริษทั
และสอดคล้องกับ(TP document) ของผู ้ประเมิน

อิสระ (KPMG) ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล 

  
 

      

 
 

ค่าเช่าส านกังาน                  0.55 - เน่ืองจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด 

(มหาชน) ปฏิบติังานบนพ้ืนท่ีของ บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์
จ ากดั ดงันั้น บริษทัย่อยคิดค่าเช่าส านักงานเดือนละ 46,000 

บาท เน้ือท่ี 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงาน

เดือนละ 35,000 บาท ซ่ึงเป็นราคาค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบ

กบัราคาตลาด และค านวณค่าเฉลี่ยท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัเก็บ

ค่ า เ ช่ ามีความสมเหตุสมผล เ น่ืองจากมีความ
คล่องตวัในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดงักล่าวมี

ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีเปรียบเทียบกบั

ราคาตลาด 

 

ค่าเช่าอุปกรณ์ 

   ส านกังาน 
0.42 - 
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ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัของบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) 

ยอดคงค้าง (ล้าน

บาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั เงินปันผลรับ 83.79 - เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

วนัท่ี 20 เมษายน 2563 อัตราหุ้นละ 10.91 บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 60 

ลา้นบาท และประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

อตัราหุ้นละ 4.36 บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินปันผลรับมี

ความสมเหตุสมผลตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในการ

ประชุมผูถ้ือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทั   

เงินให้กูยื้ม 10.00 10.00 เงินให้กูยื้มตามสัญญาเงินกู้เงิน มูลค่าวงเงิน 35 ลา้นบาท เบิกใช้เงินกู้

แลว้ 10  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี ตามมติอนุมติัประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเงินกู้ยืม

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อท าให้เกิดสภาพคล่องในการ

ด าเนินธุรกิจ และอตัราดอกเบ้ียตามเงินฝากประจ าเน่ืองจาก

เงินท่ีบริษทัให้กูม้าจากการด าเนินงานของบริษทัมิไดม้าจาก

กูยื้มเงิน 

  

  

ดอกเบ้ียรับ 
0.25 0.002 

เงินให้กูยื้มตามสัญญาเงินกู้เงิน มูลค่าวงเงิน 35 ลา้นบาท เบิกใช้เงินกู้

แลว้ 10  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี ตามมติอนุมติัประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเงินกู้ยืม

ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อท าให้เกิดสภาพคล่องในการ

ด าเนินธุรกิจ และอตัราดอเบ้ียตามเงินฝากประจ าเน่ืองจากเงิน

ท่ีบริษทัให้กูม้าจากการด าเนินงานของบริษทัมิไดม้าจากกูยื้ม

เงิน 

  

  

ผูบ้ริหารส าคญั เงินปันผลจ่าย 
16.74 - 

เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั วนัท่ี  7 เมษายน 2563 อัตราหุ้นละ 0.04 

บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินปันผลรับมี

ความสมเหตุสมผลตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลในการประชุมคณะกรรมการบริษทั   
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ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัของบรษิัท ฮอนดา้มะลวิลัยจ์ ากดั 

 

  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

  บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน)  

 

ค่าบริหารจดัการ  48.34 4.39 ค่าบริหารจดัการทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องกลุ่มบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจดัเก็บค่า

บริหารจดัการระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยเป็นไป

ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทและ

สอดคล้องกับ (TP document) ของผูป้ระเมินอิสระ 
(KPMG) ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล 

  
 

       
 

รายไดค้่าเช่าส านกังาน                  0.55 

 

- 

 

เน่ืองจากพนักงานของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 

จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติงานบนพ้ืนท่ีของ บริษัท 

ฮอนด้ามะลิวลัย ์จ ากัด ดังนั้น บริษทัย่อยคิดค่าเช่า
ส านักงานเดือนละ 46,000 บาท เน้ือท่ี 418 ตาราง

เมตร และค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงานเดือนละ 35,000 

บาท ซ่ึงเป็นราคาค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบกบัราคา

ตลาด และค านวณค่าเฉลี่ยท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจดัเก็บค่า

เช่ามีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมีความคล่องตวัใน

การประกอบธุรกิจ และค่ า เ ช่ าดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ีเปรียบเทียบกบัราคา

ตลาด 

 

รายไดค้่าเช่าอุปกรณ์ 

   ส านกังาน 

0.42 - 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 

เงินปันผลจ่าย 83.79 - เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน

การประชุมผูถ้ือหุ้น วนัท่ี 20 เมษายน 2563 อตัรา

หุ้นละ 10.91 บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 60 ลา้นบาท 

และประ ชุมคณะกรรมการบ ริษัท  วัน ท่ี  10 
พฤศจิกายน 2563 อัตราหุ้นละ  4.36 บาทต่อหุ้น 

จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงิน

ปันผลรับมีความสมเหตุสมผลตามมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลในการประชุมผูถ้ือหุ้น  และประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 

ผูบ้ริหารส าคญั เงินปันผลจ่าย 0.17 - เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน

การประชุมผูถ้ือหุ้น วนัท่ี 20 เมษายน 2563 อตัรา
หุ้นละ 10.91 บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 60 ลา้นบาท 

และประ ชุมคณะกรรมการบ ริษัท  วัน ท่ี  10 

พฤศจิกายน 2563 อัตราหุ้นละ  4.36 บาทต่อหุ้น 

จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงิน

ปันผลรับมีความสมเหตุสมผลตามมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลในการประชุมผูถ้ือหุ้น  และประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

เงินปันผลจ่าย 0.05 - เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใน

การประชุมผูถ้ือหุ้น วนัท่ี 20 เมษายน 2563 อัตรา

หุ้นละ 10.91 บาทต่อหุ้น จ านวนเงิน 60 ล้านบาท 

และประ ชุมคณะกรรมการบ ริษัท  วัน ท่ี  10 
พฤศจิกายน 2563 อัตราหุ้นละ  4.36 บาทต่อหุ้น 

จ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงิน

ปันผลรับมีความสมเหตุสมผลตามมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลในการประชุมผูถ้ือหุ้น  และประชุม

คณะกรรมการบริษทั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ 

 

ธนาคารแห่งหนึ่ง 

    วงเงิน O/D, P/N, 

L/G 

340 - นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ ท าการค ้ าประกันใน

นามส่วนตวัให้กับบริษทั โดยมิได้รับค่าตอบแทน 

แต่อยา่งใดบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค ้า

ประกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและท าให้

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระโยชน์เน่ืองจากผูค้  ้า
ประกนัมิไดค้ิดค่าตอบแทนในการค ้าประกนัแต่อยา่ง

ใด 

  

  

นางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวฒัน์ ธนาคารแห่งหนึ่ง 

    วงเงิน O/D, P/N, 

L/G 

150 - นางหทยัรัตน์ รังคกูลนุวฒัน์ ท าการค ้าประกันใน

นามส่วนตวัให้กับบริษทั โดยมิได้รับค่าตอบแทน 
แต่อยา่งใดบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการค ้า

ประกนัดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและท าให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระโยชน์เน่ืองจากผูค้  ้า

ประกนัมิไดค้ิดค่าตอบแทนในการค ้าประกนัแต่อยา่ง

ใด 
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ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกนัของบริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จ ากดั 

 

  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการ 

(ล้านบาท) 

ยอดคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2563 

บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน) 

เงินกูย้ืม 

10.00 10.00 

เงินให้กูย้ืมตามสัญญาเงินกูเ้งิน มูลค่าวงเงิน 35 ลา้น

บาท เบิกใช้เงินกู้แลว้ 10  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ร้ อ ย ล ะ  0.5 ต่ อ ปี  ต า ม ม ติ อ นุ มั ติ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเงินกู้

ยืมดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อท าให้เกิดสภาพ

คล่องในการด าเนินธุรกิจ และอตัราดอเบ้ียตามเงิน

ฝากประจ าเน่ืองจากเงินท่ีบริษทัให้กูม้าจากการ

ด าเนินงานของบริษทัมิไดม้าจากกูย้ืมเงิน 

ดอกเบ้ียจ่าย 

0.25 0.002 

เงินให้กูย้ืมตามสัญญาเงินกูเ้งิน มูลค่าวงเงิน 35 ลา้น

บาท เบิกใช้เงินกู้แลว้ 10  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ร้ อ ย ล ะ  0.5 ต่ อ ปี  ต า ม ม ติ อ นุ มั ติ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเงินกู้

ยืมดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล เพื่อท าให้เกิดสภาพ

คล่องในการด าเนินธุรกิจ และอตัราดอเบ้ียตามเงิน
ฝากประจ าเน่ืองจากเงินท่ีบริษทัให้กูม้าจากการ

ด าเนินงานของบริษทัมิไดม้าจากกูย้ืมเงิน 
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12.2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเรื่องให้กับ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าการพิจารณาและอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าวใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อ

กิจการ  และเพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อย  โดยรายการระหว่างกันดงักล่าว

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเ ก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท า

รายการที่เก่ียวโยงกัน  ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มี

สิทธิเขา้มามีส่วนรว่มในการอนมุตัิรายการดงักล่าวได ้

ก) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป    

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การขายสินคา้และการใหบ้รกิาร เป็นตน้ จะตอ้งมี

ขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงไดก้ับการท ารายการระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบุคคลทั่วไป หรือ

การท ารายการในลักษณะเดียวกันกับของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยไดอ้นุมัติในหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถ

อนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได ้หากธุรกรรมนั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ

คู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกันดว้ยอ านาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของบรษิัทและบรษิัทย่อยสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการที่

ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมตัิ และจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส  

ข) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ ใน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทและบรษิัทย่อย

จะจัดใหม้ีผู้ประเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

ทั้งนี ้ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวขา้วตน้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และหากหุน้สามญัของบริษัทไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
กลุ่มบรษิัทมีแนวทางในการจดัการรายการระหว่างกนัในอนาคตดงันี ้

1) การค า้ ประกนัเงินกูย้ืมโดยกรรมการ หากสถาบนัการเงินประสงคใ์หก้รรมการของบรษิัทและบรษิัทย่อยลง

นามค า้ประกันร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยในการกูย้ืมเงิน เพื่อให้ไดม้าซึ่งเงินกูย้ืมดังกล่าว กรรมการ

บริษัทและบริษัทย่อยที่ลงนามค า้ประกันการกูย้ืมดังกล่าวจะไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทและ

บริษัทย่อยมีแผนจะถอนการค า้ประกันโดยกรรมการบริษัท หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ทัง้นีข้ึน้กบัเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน 

 

2) กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทและ

บรษิัทย่อย รวมทัง้กรรมการและผูบ้รหิาร และส าหรบักรณีที่อาจมีบางขณะที่ตอ้งมีรายการกูย้ืมเงินระหว่าง

กิจการและบริษัทย่อย เพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกูย้ืมหรือการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยคิดอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจะใชอ้ตัราดอกเบีย้เงิน

กูย้ืมธนาคารท่ีบรษิัทไดร้บับวกดว้ยก าไรส่วนเพิ่ม  

3) รายการคา้ปกติ ระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั บรษิัทและบรษิัทย่อยคาดว่ายงัมีการ

ท ารายการระหว่างกนัในอนาคต เช่น การซือ้ขาย หรือการใหบ้ริการ เก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายหรือใหบ้รกิาร

รถยนตต์่อบคุคลที่เก่ียวโยงกนั จะก าหนดใหใ้ชร้าคาในอตัราที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาด 

ทั้งนี ้ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการคา้

โดยทั่วไป โดยอา้งอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทัง้นี ้บรษิัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความ

เหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมีรายการใดที่เกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น

อนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยอาจ

ใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั

ดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งนี ้บริษัทและ

บรษิัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

 
 



ส่วนที ่3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 3 หนา้ 119  
 

ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีจากงบการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินรวมสามารถสรุปไดด้งันี ้

งบการเงิน/ข้อมูลทางการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ความเหน็หรือข้อสรุปผู้สอบบัญชี 

งบการเงินรวม ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบแลว้) 

นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชีว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)ได้
แสดงฐานะทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31   
ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินการรรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานการเงิน 

 

ตารางแสดงงบการเงินรวมและอตัราสว่นทางการเงิน ของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั(มหาชน) และบริษัทย่อยประจ าปี 2561-2563 
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บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท  บาท  บาท 
      

สินทรัพย ์      
สินทรัพยห์มุนเวียน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 162,539,975  153,900,977  166,777,556 
ลกูหนีก้ารคา้ 46,785,759  130,554,150  95,105,207 
ลกูหนีอ้ื่น  6,988,502  16,069,567  11,576,859 
สินคา้คงเหลือ 240,075,280  474,297,721  216,537,601 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 2,258,218  3,030,546  4,309,538 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,447,359  13,344,400  5,855,461 
 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 
 

462,095,093 
  

791,197,361 
  

500,162,222 
      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
เงินฝากประจ าที่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ -  -  9,000,000 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 69,596,683  69,596,683  69,596,683 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 671,932,824  695,817,322  619,154,785 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 106,205,157  -  - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7,143,639  8,347,873  7,622,862 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,152,407  1,834,926  1,868,026 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2,439,864  2,276,674  2,891,284 
 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 

860,470,574 
  

777,873,478 
  

710,133,640 
 

รวมสินทรัพย ์
 

1,322,565,667 
  

1,569,070,839 
  

1,210,295,862 
      

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น      
หนีส้ินหมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
     จากสถาบนัการเงิน 

320,000,000  670,001,193  590,879,849 

เจา้หนีก้ารคา้  107,193,010          162,051,102  120,449,727 
เจา้หนีอ้ื่น 25,513,879            32,611,306  34,737,062 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
     ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

28,700,000  30,000,000  30,000,000 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึง 1,515,112  -  - 
     ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย       2,153,339   1,823,991  3,546,428 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น       1,246,483   990,447  780,519 
 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 
 

486,321,823 
  

897,478,039 
  

780,393,585 
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 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท  บาท  บาท 
      

หนีส้ินไม่หมนุเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 59,750,000  12,500,000  42,500,000 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 108,851,336  -  - 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั 
     ผลประโยชนพ์นกังาน 

4,787,171 
 

2,918,410  1,102,242 

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

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 

173,388,507 
  

18,493,931 
  

44,957,140 
 

รวมหนีส้ิน 
 

659,710,330 
  

915,971,970 
  

825,350,725 

 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

     

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทนุเรือนหุน้      

     ทนุจดทะเบียน 300,000,000  300,000,000  300,000,000 
     ทนุที่ออกและช าระแลว้ 300,000,000  300,000,000  222,000,000 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 137,109,509  137,109,509  - 
ส่วนเกินทนุจากการจดัโครงสรา้งธุรกิจภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนั 

130,891,299  130,891,299  130,891,299 

จดัสรรแลว้ – ส  ารองตามกฎหมาย        5,768,303   1,518,303  1,450,000 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร        87,244,245   81,872,685  29,416,757 
 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
 

661,013,356 
  

651,391,796 
  

383,758,056 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 1,841,981  1,707,073  1,187,081 
 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

662,855,337 
  

653,098,869 
  

384,945,137 
 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

1,322,565,667 
  

1,569,070,839 
  

1,210,295,862 
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บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท  บาท  บาท 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ   1,997,465,542   3,027,873,338  2,338,842,617 

รายไดค้่านายหนา้        60,916,044   77,498,037  58,501,405 

รายไดอ้ื่น 17,144,531  18,353,265  16,007,627 

รวมรายได้ 2,075,526,117  3,123,724,640  2,413,351,649 
ค่าใชจ้่าย      

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ  1,822,156,803   2,833,107,000  2,162,385,277 

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย       56,520,825   67,733,144  87,898,925 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร     125,954,498   126,812,401  98,626,025 

รวมค่าใช้จ่าย 2,004,632,126  3,027,652,545  2,348,910,227 
      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 70,893,991  96,072,095  64,441,422 
ตน้ทนุทางการเงิน (25,787,261)  (27,819,845)  (28,391,463) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 45,106,730  68,252,250  36,049,959 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 9,938,682  14,735,000  8,371,848 
ก าไรส าหรับปี 35,168,048  53,517,250  27,678,111 
      

การแบ่งปันก าไร      
    ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 34,826,278  52,995,738  27,412,225 
    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 341770  521,512  265,886 
ก าไรส าหรับปี 35,168,048  53,517,250  27,678,111 

      
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน         0.06  0.10  0.08 
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บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  

 บาท  บาท  บาท  

ก าไรส าหรับปี       
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 35,168,048  53,517,250  27,678,111  
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

      

ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่ของ 
    ผลประโยชนพ์นกังานที่ก าหนดไว ้

 
(1,509,703) 

  
(591,284) 

  
- 

 

ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไม่ถกูจดั 
    ประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
    ในภายหลงั 

 
 

301,941 

  
 

118,257 

  
 
- 

 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นส  าหรบัปี  
    - สทุธิจากภาษีเงินได ้

 
(1,207,762) 

  
(473,027) 

  
- 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 33,960,286  53,044,223  27,678,111  
       
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 33,621,560  52,524,231  27,412,225  
    ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 338,726  519,992  265,886  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 33,960,286  53,044,223  27,678,111  
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บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  

 บาท  บาท  บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรส  าหรบัปี      35,168,048   53,517,250  27,678,111  
ปรบัรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรบั (จ่าย)       
    ค่าใชจ้่าย ภาษีเงินได ้       9,938,682   14,735,000  8,371,848  
    ตน้ทนุทางการเงิน      25,787,261   27,819,845  28,391,463  
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย       42,596,991   31,240,695  23,810,218  
    ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าที่รบัรูใ้นก าไรหรือ
ขาดทนุ 152,164 

 -  -  

    หนีส้งสยัจะสญู -  177,997  49,282  
    ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้คงเหลือ       1,832,620  654,471  1,327,894  
    ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์     (3,067,727)  (2,713,629)  (2,712,352)  
    ดอกเบีย้รบั        (267,743)  (724,163)  (694,919)  

 
   112,140,296  

 
 124,707,466  86,221,545  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด าเนนิงาน       
    ลกูหนีก้ารคา้      83,676,059   (35,626,940)  (12,313,921)  
    ลกูหนีอ้ื่น        9,021,233   (4,508,071)  (2,276,160)  
    สินคา้คงเหลือ     232,389,821   (258,414,591)  (12,547,445)  
    สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น   9,897,041   (7,488,939)  1,584,572  
    เงินฝากประจ าที่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ -  9,000,000  -  
    สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น           (163,190)  614,610  (1,875,374)  
    เจา้หนีก้ารคา้      (54,858,092)  41,601,375  66,220,266  
    เจา้หนีอ้ื่น        (5,286,507)  4,634,538  7,551,215  
    ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั 
        ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
359,058 

  
1,224,884 

  
140,856 

 

    หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 256,036  209,928  (994,575)  
    หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3,075,521  1,720,623  1,354,898  
    กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)  
        การด าเนินงาน 

 
384,356,234 

  
(122,325,117) 

  
133,065,877 

 

    ภาษีเงินไดจ้่ายออก        (9,852,546)  (15,027,088)  (5,929,420)  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

 
374,503,688 

  
(137,352,205) 

  
127,136,457 

 

       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์      (20,620,970)  (116,746,463)  (224,507,067)  
    เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์            9,897,385   6,547,791  8,492,975  
    เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน           (447,851)  (2,453,366)  (5,617,917)  
    ดอกเบีย้รบั               267,743   739,526  694,768  
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,903,693)  (111,912,512)  (220,937,241)  

  



ส่วนที ่3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 3 หนา้ 125  
 

บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  
 บาท  บาท  บาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)       
    เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ -  224,640,000  197,000,000  
    ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ -  (9,530,491)  -  
    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง               (1,193)  (878,656)  (1,601,601)  
    เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  2,190,000,000   2,770,000,000  2,635,000,000  
    เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
        จากสถาบนัการเงิน 

(2,494,050,000)  (2,720,000,000)  (2,615,000,000)  

    เงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า       (5,079,900)  -  -  
    เงินสดจ่ายเพื่อช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลที่
เกี่ยวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
(29,000,000) 

 

    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษัท     (23,999,932)  -  (18,750,000)  
    เงินปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ          (213,818)  -  -  
    เงินสดรบัจากการเรียกทนุช าระของบริษัทย่อย               10,000  -  -  
    ดอกเบีย้จ่าย      (21,626,154)  (27,842,715)  (28,289,347)  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
จัดหาเงิน 

 
(354,960,997) 

  
236,388,138 

  
139,359,052 

 

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) สุทธิ 

 
8,638,998 

  
(12,876,579) 

  
45,558,268 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
    ณ วนัที่ 1 มกราคม 

 
153,900,977 

  
166,777,556 

  
121,219,288 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
162,539,975 

  
153,900,977 

  
166,777,556 

 

       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด       

เจา้หนีจ้ากการซือ้อาคารและอปุกรณ ์ 1,275,573  3,079,507  9,816,931  
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด(มหาชน) 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) ................................................................. 0.95 0.88 0.64 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) ..................................................... 0.43 0.32 0.34 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) ............................................. 0.77 (0.16) 0.17 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) ................................................. 23.22 27.49 26.94 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) ................................................................. 16 13 14 
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) ............................................... 4.91 7.97 10.09 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) ............................................................. 74 45 36 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) ................................................ 11.51 21.97 26.76 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั) ............................................................... 32 16 14 
วงจรเงินสด (วนั) ................................................................................. 58 42 36 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) ............................................................................. 8.78 6.43 7.54 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) .......................................................... 3.55 3.17 2.76 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) ....................................................... 528.26 (142.97) 197.29 
อตัราส่วนก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) ......................................................................... 1.69 1.71 1.15 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (รอ้ยละ) ................................. 5.34 10.31 9.82 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ) ....................................................... 2.43 3.85 2.59 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) ................................................ 11.57 12.89 9.97 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า) .................................................................. 1.44 2.25 2.26 
อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) ...................................................... 1.00 1.40 2.14 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) ................................................... 15.53 (3.95) 5.56 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) .............................................. 0.15 (0.05) 0.04 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) ................................................................... 28.61 - 61.20 
อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลดเต็มที่ (บาท) ....................................................... 0.06 0.09 0.05 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

1. บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวม 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุน้ในบรษิัทอื่น ที่ประกอบธุรกิจหลกัดา้น

การจ าหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณต์กแตง่ งานบรกิารซ่อมและจ าหน่ายอะไหล่ยี่หอ้ฮอนดา้ รวมทัง้นายหนา้สินเชื่อเชา่ซือ้

และประกนัภยัรถยนต ์ โดยกลุม่บรษิัทเป็นหนึ่งในผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้ซึง่มีจ านวนโชวรู์ม

และศนูยบ์รกิารมากที่สดุในประเทศไทย โดยปัจจบุนัมจี านวนทัง้หมด 9 สาขาใน 5 จงัหวดัที่มีศกัยภาพสงูในภมูิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตข้องประเทศไทย ไดแ้ก่ ขอนแกน่ บรุีรมัย ์ สรุนิทร ์ ภเูก็ต และกระบี่ และในปี 2563 กลุ่ม

บรษิัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท ย่อยแหง่ใหม่ บรษิัท ออโตคลิกบายเอซจีี จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจจ าหน่าย

อะไหล่รถยนตแ์ละใหบ้รกิารซ่อมแซมบ ารุงรกัษารถยนตท์กุยี่หอ้ประเภทเรง่ดว่น 

ภาพรวมผลการด าเนินงานกลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 35.2 ลา้นบาท 

ลดลง 18.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 34.3 และ EBITDA ลดลง 13.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.9 เมื่อเปรียบเทยีบกบัชว่ง

เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งโดยรวมเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตวัอนัเป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ท าใหล้กูคา้ชะลอการใชจ้า่ยซือ้สินคา้ 

ผลการด าเนินงานส่วนของงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณต์กแต่งเป็นส่วนงานท่ีไดร้บัผลกระทบมากที่สดุ ส่งผล

ใหป้รมิาณการขายรถยนตข์องกลุ่มบรษิัทลดลงประมาณ 38% เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

ในส่วนของผลการด าเนินงานของส่วนงานบรกิารซ่อมเป็นส่วนงานท่ีไม่ไดร้บัผลกระทบมากนกั เนื่องจากลกูคา้

ส่วนใหญ่ใชว้ิธีการซ่อมบ ารุงรถยนตม์ากกวา่การซือ้รถยนตใ์หม่ รวมถงึการเปิดบรกิารสาขานาคา ในจงัหวดัภเูก็ต ในเดือน

มีนาคม 2562 และสาขาเมืองกระบี่ในเดือนตลุาคม 2562 ท าใหก้ลุ่มบรษิัทมีปรมิาณรถเขา้ซ่อมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยปรมิาณรถเขา้ซ่อมในส่วนบรกิารซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ (GR) เพิม่ขึน้ประมาณ 3% และปรมิาณรถเขา้ซ่อมใน

บรกิารซ่อมตวัถงัและสี (BP) เพิ่มขึน้ประมาณ 8% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
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2. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
2.1 การวิเคราะหโ์ครงสร้างรายได้ตามสว่นงาน 

โครงสร้างรายได ้ 2563 2562 เปลี่ยนแปลง 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ +/(-)%  

รายไดจ้ากส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละ
อปุกรณต์กแตง่ 

 
1,604.3 

 
77.3 

 
2,650.1 

 
84.8 

 
(39.5%) 

รายไดจ้ากส่วนงานบรกิารซ่อมบ ารุงและ
จ าหน่ายอะไหล่ 

 
393.2 

 
19.0 

 
377.8 

 
12.1 

 
4.1% 

รายไดค้า่นายหนา้ 60.9 2.9 77.5 2.5 (21.4%) 
            รวมรายได้หลัก 2,058.4 99.2 3,105.4 99.4 (33.7%) 
รายได้อื่น ๆ* 17.1 0.8 18.3 0.6 (6.6%) 
รายได้รวมจากการด าเนินธุรกจิ 2,075.5 100.0 3,123.7 100.0 (33.6%) 

หมายเหต*ุ รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย เงินรางวลั ก าไรจากการขายสินทรพัย ์และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 

 
2.1.1 รายได้จากส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณต์กแต่ง 

รายไดจ้ากส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณต์กแต่งในปี 2563 มีจ านวน 1,604.3 ลา้นบาท ลดลง 1,045.8 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 39.5 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ซึ่งโดยรวมเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) จงึท าใหเ้กิดภาวะเศรฐกจิชะลอตวั และส่งผลใหย้อดขายรถยนตข์องกลุ่มบรษิัทลดลงรอ้ยละ 38 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2562   

 
2.1.2 รายได้จากส่วนงานบริการซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ 

รายไดส่้วนงานบรกิารซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่ในปี 2563 มจี านวน 393.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15.5 ลา้นบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 หรือรอ้ยละ 4.1 สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้เนื่องจากการเปิดสาขานาคา ในเดือนมีนาคม 2562 

และสาขาเมืองกระบี่ ในเดือนตลุาคม 2562 จึงท าใหม้ีจ านวนรถเขา้บรกิารในส่วนของงานบรกิารซ่อมตวัถงัและสีเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 8 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2562 
2.1.3 รายได้ค่านายหน้า 

รายไดค้า่นายหนา้ในปี 2563  มจี านวน 60.9 ลา้นบาท ลดลง 16.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.4 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2562 เนื่องจากยอดขายรถยนตล์ดลง อยา่งไรกต็ามรายไดค้่านายหนา้ลดลงในสดัส่วนที่นอ้ยกวา่ยอดขายที่ลดลง 

เนื่องจากบรษิัทไดร้บัเงินค่านายหนา้ไฟแนนซต์่อสญัญาเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปี 2562 

 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 3 หนา้ 129  
 

2.2 ก าไรขัน้ต้น* 

ก าไรขั้นตน้ในปี 2563 มีจ านวนเงิน 175.3 ลดลง 19.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 

สาเหตุหลกัมาจากรายไดส่้วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละอุปกรณต์กแต่งลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโค

โรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหย้อดขายรถยนตล์ดลง 

ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 8.78 เพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 2.35 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2562  เนื่องจากในปี 2563  มีการบริหารจัดการใหม่ในส่วนของบริการซ่อมบ ารุงทั่วไปจากการจา้งบริษัทภายนอกเป็น

พนกังานของบรษิัท ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ในส่วนของงานบรกิารซ่อมบ ารุงและจ าหน่ายอะไหล่เพิ่มขึน้ 
 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย มจี านวนเงิน 56.5 ลา้นบาท ลดลง 11.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16.6 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2562 สาเหตหุลกัเกดิจากปรมิาณการขายรถยนตท์ี่ลดลงตัง้แต่เดือนเมษายนปี 2563 ประกอบกบั

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหบ้รษิัทไม่สามารถออกไปจดักจิกรรมออกบธูนอก

โชวรู์มได ้ส่งผลใหค้า่นายหนา้ในการขายและคา่จดักิจกรรมทางการตลาดลดลง 
 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร ลดลง 1.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.8% เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2562 สาเหตหุลกัเกดิจาก

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางที่ลดลง เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าไม่ให้

สามารถเดินทางไปปฎิบตัิงานนอกเขตพืน้ท่ีได ้

 
2.5 ก าไรส าหรับปี 

ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุ 2563 เท่ากบั 35.2 ลา้นบาท ลดลง 18.4 หรือรอ้ยละ 34.3 เมื่อเปรียบเทียบปีสิน้สดุ 

2562 สาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายรถยนตล์ดลง จากสถาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตวัจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหย้อดขายรถยนตล์ดลงตัง้แตช่่วงเมษายน 2563 

 
 
  



ส่วนที ่3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ                                                 บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

………รบัรองความถกูตอ้ง ส่วนท่ี 3 หนา้ 130  
 

3. การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
3.1 สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยร์วม 1,322.6 ลา้นบาทลดลง 246.5 หรือรอ้ยละ 15.7 จาก ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสินคา้คงเหลือและลกูหนีก้ารคา้ ทัง้นี ้ สินทรพัยท์ี่มีการเปล่ียนแปลง

อย่างมีนยัส าคญั ดงันี ้

● เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 162.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.6 เนื่องจากบรษิัท

สามารถสรา้งการะแสเงินสดจากการด าเนินงาน เพียงพอส าหรบัการลงทนุ และการจา่ยช าระเงินกู ้ดอกเบีย้ และเงินปันผล 

● ลกูหนีก้ารคา้ จ านวน 46.7 ลา้นบาท ลดลง 83.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 64.2 เนื่องจากลกูหนีก้ารคา้ในส่วนของ

การจ าหน่ายรถยนตท์ี่ลดลง 78.6 ลา้นบาท เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มกีารขายและส่งมอบรถยนตล์ดลง เมื่อ

เปรียบเทียบกบัชว่งเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

● สินคา้คงเหลือ จ านวน 240.1 ลา้นบาท ลดลง 234.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 49.4 สาเหตหุลกัเกิดจาก สินคา้

ประเภทรถยนตล์ดลง 224.8 ลา้นบาท เนื่องจากมีการแจง้ชะลอการรบัรถยนตจ์ากฮอนดา้ตัง้แตสิ่น้เดือนมีนาคม 2563 

และมีการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือที่ดีขึน้   

● สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 106.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 106.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100 เนื่องจากการการบนัทึก

สญัญาเชา่ที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 

 
3.2 หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นรวมมลูค่า 659.7 ลา้นบาท ลดลง 256.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.9 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ดงันี ้

• เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 320.0 ลา้นบาท ลดลง 350.0 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 52.2 จากการจา่ยช าระคนืเงินกู ้เนื่องจากบรษิัทชะลอการสั่งซือ้รถยนตต์ัง้แต่สิน้เดือนมีนาคม 2563  รวม

ไปถึงการปรบัโครงสรา้งหนี ้

• เจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 107.2 ลา้นบาท ลดลง 54.9 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 33.9 สาเหตหุลกัเกดิจากมีการแจง้

ชะลอการรบัรถยนตจ์ากฮอนดา้ เมื่อเปรียบเทยีบกบัชว่งปลายปี 2562 ที่มกีารรบัรถยนตม์ากกวา่ จงึท าใหม้ียอด

เจา้หนีค้า้งจา่ยที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระจ านวนมาก  

• เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น จ านวน 25.5 ลา้นบาท ลดลง 7.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 21.8  สาเหตหุลกัเกดิจาก เจา้หนี้

ค่าก่อสรา้งลดลง เนื่องจากการด าเนินการก่อสรา้งสาขาเมืองกระบี่แลว้เสรจ็ชว่งปลายปี 2562 

• เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 88.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 108.1 

เนื่องจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยมีเงินการเบิกเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มขึน้ 80 ลา้นบาท 

• หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ จ านวน 108.9  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 108.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100.0 เนื่องจากการการ

บนัทึกสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาวตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16  
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3.3 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 662.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.8 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 1.5 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากกลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิระหวา่งงวด 35.2 ลา้นบาท และ

บรษิัทมีการจ่ายเงินปันผล 24.0 ลา้นบาท  

 
3.4 กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 162.5 ลา้นบาท มีกระแสเงิน

สดสทุธิเพิ่มขึน้ 8.6 ลา้นบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้จากการไดม้าในกจิกรรมด าเนินงาน 

• กลุ่มบรษิัทมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 374.5 ลา้นบาท เนื่องจากผลการด าเนินงานของ

กลุ่มบรษิัท และรายการหลกัที่ท  าใหก้ระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 83.7 ลา้นบาท และ

สินคา้คงเหลือลดลง 232.4 ลา้นบาท ในขณะที่รายการหลกัที่ท  าใหก้ระแสเงินสดลดลง ประกอบดว้ย เจา้หนี้

การคา้ลดลง 54.9 ลา้นบาท 

• กระแสเงินสดสทุธิชไ้ปในกิจกรรมลงทนุมีมลูคา่รวม 10.9 ลา้นบาท เนื่องจากช าระหนีค้า่ก่อสรา้งสาขาเมือง

กระบี่ท่ีแลว้เสรจ็ช่วงปลายปี 2562 และค่าด าเนินการก่อสรา้งสาขาแรกออโตคลิกที่จงัหวดัภเูกต็ 

• กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน จ านวน 354.9 ลา้นบาท เป็นเงินสดรบัจากเงินกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน จ านวน 2,190 ลา้นบาท จา่ยช าระคืนเงินกูย้ืม 2,494 ลา้นบาท จา่ยเงินปันผล 24 ลา้นบาท จ่าย

ช าระหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 5.1 ลา้นบาท และจ่ายช าระคา่ดอกเบีย้ 21.6 ลา้นบาท 
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  ………รบัรองความถกูตอ้ง 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 บรษิัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองวา่ 

ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้

บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ครบถว้น

ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่เป็นสาระส าคญัทั้ ง

ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้อบบัญชี และกรรมการ

ตรวขจสอบของบริษัทแลว้ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพรอ้งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ี บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทได้

มอบหมายให ้ นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ หรือ นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้ว ้

ทกุหนา้ดว้ยหากเอกสารใดไม่มีลายมือ ชื่อของ นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์หรือ นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ ก ากบั

ไว ้บรษิัทจะถือว่าไมใ่ช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
ประธานคณะกรรมการบรหิาร ……………………………………………… 

2. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 
ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
(ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชี)     ……………………………………………… 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ
ประธานคณะกรรมการบรหิาร ……………………………………………… 

2. นางสาวนชุนาถ  สกลุสนัเทียะ 
ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
(ผูบ้รหิารสงูสดุสายงานบญัชี)     ……………………………………………… 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

1. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารของบรษิัท 

1.1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 

ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายพานชิ พงศพ์ิโรดม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
 

71  ปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมชายฝ่ังทะเล 
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขา
วิศวกรรมแหล่งน า้ สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 
ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขา
วิศวกรรมสขุาภิบาล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
2556 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

2556 – 
ปัจจบุนั 

 
 

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ

สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษ
ดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ 

จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
ระยอง 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาตร ์สาขา
วิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

2533 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บรษิัท พานิช-วรศกัดิ์และ
เพื่อน 2510 จ ากดั 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 

58 ประกาศนียบตัร mini MBA 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ประกาศนียบตัรชัน้สงู บรหิาร
ภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที่ 
11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 
ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

0.24 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
 

2559 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2559 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

2557 – 
ปัจจบุนั 

 
 
 

2556 - 
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

 
ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 
กรรมการ
ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/
ประธาน

กรรมการบรหิาร
ความเส่ียงและ

บรษิัท สินมั่นคงประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

บรษิัท ออลล่า จ ากดั 
(มหาชน) 

 
 
 

บรษิัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

2561 – 
ปัจจบุนั 

 
2560 – 
ปัจจบุนั 

 
2559 – 
ปัจจบุนั 

 
2553 – 
ปัจจบุนั 

 
2550 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

 
 
 
 

บรษิัท มงคลปฐวี จ ากดั 
 
 

บรษิัท ดบับลิวแอนทเ์อม็ แอส
โซสิเอท จ ากดั 

 
บรษิัท สมายพี จ ากดั 

 
 

บรษิัท ออดิท วนั จ ากดั 
 
 

บรษิัท เอฟ แอนด ์เอ โซลซูั่น 
จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3. หม่อมหลวงวินยั เกษมศร ี
-  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 

69 ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

2558-
ปัจจบุนั 

 
2552-
ปัจจบุนั 

 
2552-
ปัจจบุนั 

 
2545-
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

 
ที่ปรกึษา 

 
 

ที่ปรกึษา 
 
 

กรรมการ 
 
 

ที่ปรกึษา 
 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

บรษิัท เอชเอม็ดี เอเชยี จ ากดั 
 
 

บรษิัท เพนเวน (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 
บรษิัท ไพรม์ ซิติก้อลฟ์ จ ากดั 

 
 

บรษิัท ยนูิพารท์ จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2535-
ปัจจบุนั 

ทนายความและ
เจา้ของ 

ส านกังาน หม่อมหลวงวินยั 
เกษมศร ี

 
4. ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยง
ธรรม 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 
 

 
 

51 ปรญิญาเอก หลกัสตูรเทคโนโลยี
และการจดัการนวตักรรม 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
ปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 
(การตลาด) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
ปรญิญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

0.13 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 

2554-
ปัจจบุนั 

 
2540-
ปัจจบุนั 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

 
กรรมการ 

 
 

อาจารย ์

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

บรษิัท เอ็มเอส คเินทิคส ์
จ ากดั 

 
ภาควิชาการตลาด คณะ
บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

53 ปรญิญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

45.14 
 

คู่สมรสของนาง
หทยัรตัน ์รงั
คกลูนวุฒัน ์

 

2560-
ปัจจบุนั 

 
2558-
ปัจจบุนั 

 
2535-
ปัจจบุนั 

กรรมการสรรและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร/กรรมการ 

 
กรรมการ 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 

จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
 

6. นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์
- รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนงานขาย 

 

40 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบญัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 
 

24.49 
 

คู่สมรสของนาย
ภานมุาศ รงั
คกลูนวุฒัน ์

 

2558-
ปัจจบุนั 

 
 
 

รองประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร/
กรรมการ/ผูจ้ดัการ
ส่วนงานขาย 

 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ปรญิญาตรี บญัชีบญัฑติ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

2552-
ปัจจบุนั 

กรรมการและ
ผูจ้ดัการส่วนงาน

ขาย 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
 

7. นางสกุใส โภคทรพัย ์
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนบรหิารงานทั่วไป 

 

50 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู 
หลกัสตูรการบญัชี วิทยาลยั
อาชีวศกึษาสรุนิทร ์

 

0.10 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 

2558-
ปัจจบุนั 

 

2561-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

กรรมการ 
 
 

ผูจ้ดัการส่วน
บรหิารงานทั่วไป 

 

กรรมการ 
 
 
 
 
 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2535-
ปัจจบุนั 

 

ผูจ้ดัการส่วน
บรหิารงานทั่วไป 

 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
 

8. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
 

30 ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

0.01 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
 

2561-
ปัจจบุนั 

 
 
 
 

กรรมการ/ผูจ้ดัการ
ส่วนบญัชีและ

การเงิน 
 

กรรมการ 
 
 
 
 
 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2559-
ปัจจบุนั 

 

ผูจ้ดัการส่วนบญัชี
และการเงิน 

บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
 

9. นายภธิูป วาทิน 
- กรรมการ 
 

29 ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

0.03 
 

ไม่มี 2560-
ปัจจบุนั 

 
2559-
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
 

ผูจ้ดัการบญัชี 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์ 
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10. นางสาวธัญญา ธิมาชยั 
- กรรมการ 
 

30 ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

0.05 
 

ไม่มี 
 

2560-
ปัจจบุนั 

 
2559-
ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 
 
 

ผูจ้ดัการบญัชี 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
11. นายณราวฒุิ ธานีพนู 
- ผูจ้ดัการส่วนศนูยบ์รกิาร 
 

47 ประกาศนียบตัรวชิาชีพขัน้สงู 
หลกัสตูรช่างยนต ์วิทยาลยัเทคนคิ
สรุนิทร ์
 

0.1 
 

ไม่มี 
 

2558-
ปัจจบุนั 

 
2537-
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดัการส่วน
ศนูยบ์รกิาร 

 
ผูจ้ดัการส่วน
ศนูยบ์รกิาร 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม 
- ผูจ้ดัการบญัช ี
- เลขานกุารบรษิัทฯ 
 

28 ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
หลกัสตูร Fundamentals for 
Corporate Secretary รุน่ท่ี 2 ปี 
2560 สมาคมบรษิัทจดทะเบียน
ไทย (IOD) 
 

0.03 
 

ไม่มี 2561-
ปัจจบุนั 

 
2560-
ปัจจบุนั 

 
2561-
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดัการบญัชี 
 
 

เลขานกุาร 
 
 

ผูจ้ดัการบญัชี 

บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
บรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ 

จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 
(ควบรวม ระหวา่ง บรษิัท 

ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั บรษิัท 
เอ.วี. บรุีรมัย ์ฮอนดา้คารส์ ์
จ ากดั บรษิัท เอ.วี. คารส์ ์

(สรุนิทร)์ จ ากดั) 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 4/2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ไดม้ีมติแต่งตัง้ นางสาวสนุทรี จิตตธ์รรม เป็นเลขานกุารบรษิัทของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามมาตรา 89/15 แหง่ พรบ. หลกัทรพัยฯ์ โดยเลขานกุารบรษิัท มหีนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้
 
1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
(ง) รายงานประจ าปี 
2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการ เก่ียวกบั การประชมุ คณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ 
4. ใหค้  าแนะน า เก่ียวกบัขอ้ก าหนดและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารควรรบัทราบ 
5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่แก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ 
6. ดูแลและประสานงานใหบ้ริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎหมาย ขอ้งบังคบั ขอ้ก าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง นโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกิจ 
7. ด าเนินการอื่นๆตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศ 
ก าหนด 
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1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัท ฮอนดา้มะลิวลัย ์จ ากดั 

ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน*์ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
 

อา้งถงึ รายละเอียดของนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน ์ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 5  

2. นางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน*์ 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนงานขาย 

 

อา้งถงึ รายละเอียดของนางหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 6 

3. นางสกุใส โภคทรพัย*์ 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนบรหิารงานทั่วไป 

 

อา้งถงึ รายละเอียดของนางสกุใส โภคทรพัย ์ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 7 

4. นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ* 
- กรรมการ 
- ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
 

อา้งถงึ รายละเอียดของนางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทียะ ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 8 

5. นายณราวฒุิ ธานีพนู 
- ผูจ้ดัการส่วนศนูยบ์รกิาร 

อา้งถงึ รายละเอียดของนายณราวฒุิ ธานีพนู ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 11 
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ชื่อ-สกลุ/ ต าแหน่ง อาย ุ(ปี ) คณุวฒุิทางการศกึษา / 
ประวตัิอบรม 

สดัส่วนการ
ถือ 

หุน้ในบรษิัท 
(รอ้ยละ) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครวั 
ระหว่าง 

กรรมการและ 
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บรษิัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6. นางสาวธัญญา ธิมาชยั 
- ผูจ้ดัการบญัช ี

อา้งถงึ รายละเอียดของนางสาวธัญญา ธิมาชยั ตามหวัขอ้ประวตัิ 1.1 ขอ้ 10 

* กรรมการท่ีบรษิัทฯ แต่งตัง้ ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทยอ่ย 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย  

 

รายชื่อ บริษัท บริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 

นำยพำนชิ พงศพ์ิโรดม X 
/// 

 

นำยวีระชยั งำมดีวิไลศกัดิ ์ /// 
IV 

 

หม่อมหลวงวินยั เกษมศร ี /// 
V 

 

ผูช้่วยศำตรำจำรย ์ดร. ศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม /// 
V 

 

นำยภำนมุำศ รงัคกลูนวุฒัน ์ / 
// 

X 
// 

นำงหทยัรตัน ์รงัคกลูนวุฒัน ์ / 
// 

/ 
// 

นำงสกุใส โภคทรพัย ์ / 
// 

/ 
// 

นำงสำวนชุนำถ สกลุสนัเทียะ / 
// 

/ 
// 

นำยภธิูป วำทิน /  
นำงสำวธัญญำ ธิมำชยั /  

 

หมายเหตุ  

X ประธำนกรรมกำร     IV ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

/ กรรมกำร      V กรรมกำรตรวจสอบ 

// ผูบ้รหิำร 

/// กรรมกำรอิสระ 
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เอกสารแนบ 3 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผูต้รวจสอบภายใน 

( Outsource) 

:  บรษิัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จ ากดั 

ที่อยู่ 84/77 ซอยเจรญิกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทร. : 08-3299-5959 

อีเมล ์: boonneebk@gmail.com  

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน : นางสาวบญุณี  กศุลโสภิต 

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

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

รามค าแหง 

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

ราชมงคล เทคนคิกรุงเทพ 

วฒุิบตัร / ประกาศนยีบตัร Endorsed Internal Auditing Program จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Graduated Diploma (Auditing) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขท่ี 5623 ; เมื่อปี 2541 

- ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) เลขท่ี 346 ; เมื่อปี 2558 

- ผูต้รวจสอบอิสระส าหรบัโครงการ CAC SME (CAC SME IA Certification) ; 

ปี 2561 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- สมาชิกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 

mailto:boonneebk@gmail.com
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

 

          - ไม่มี -  
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เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 

 

          - ไม่มี -  
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