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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ออโตคอร์ปจะก้าวเป็นบริษัทชั้นน�าด้านการลงทุนในธุรกิจยานยนต์

พันธกิจ
มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อตรง และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการสร้างความไว้วางใจและ

ความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจ�าหน่ายและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท 
กลุ่มบริษัท มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการจ�าหน่ายรถยนต์และการบรกิารรถยนต์ยีห้่อฮอนด้าของประเทศไทย 
2. เป็นหนึง่ในผูน้�าด้านการบรกิารรถยนต์ทกุยีห้่อประเภทเร่งด่วนของประเทศไทย
3. เพิม่ยอดขายโดยการขยายตลาดให้ครอบคลมุทกุภมิูภาคของประเทศไทย รวมท้ังสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
4. ส่งมอบบรกิารอย่างมคีณุภาพ ประสทิธผิล และประสทิธภิาพ เพือ่ให้ลกูค้าพงึพอใจ
5. พฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง ส่งเสรมิบคุลากรรุน่ใหม่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ โดยการอบรมทัง้ภายในและภายนอกสถานที่  

รวมถงึกระบวนการและระบบข้อมลูสารสนเทศ (IT) เพือ่รองรบัการเตบิโตของธรุกจิ
6. สร้างการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง และยัง่ยนื เพือ่สร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทกุฝ่าย

2 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

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

ชื่อย่อ ACG

เลขทะเบียนบริษัท 0107561000404

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจจ�าหน่ายและให้บริการใน

อุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) เป็นบริษัทผู้จ�าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

ซึ่งก่อตั้งโดยนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ในปี 2535 ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแรก และ

2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด (“ออโตคลิก”) เป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) 

(ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกฮอนด้ามะลิวัลย์และออโตคลิกว่า “บริษัทย่อย” และส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อย 

รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

เว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์ฮอนด้ามะลิวัลย์

เว็บไซต์ออโตคลิก

www.autocorpgroup.com

https://all.ach.co.th/maliwan

www.autoclikfastfit.com

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 300,000,000 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 0-4330-6333 

อีเมล: info@ach.co.th

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 0-4330-6333 กด 1

อีเมล: ir@ach.co.th

3One Report 2564



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 0-2009-9999

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2677-2000

โทรสาร: 0-2677-2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน)

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2635-1700

โทรสาร: 0-2635-1662

ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด

เลขที่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวง/เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120

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

ที่ปรึกษากฎหมาย 

ส�านักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ากัด

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2646-1888

โทรสาร: 0-2646-1919

ที่ปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ส�านักกฎหมายธรรมนิติ จ�ากัด

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2680-9777

โทรสาร: 0-2680-9711

4 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



3,027.87

1,997.47

1,663.53 127.31

113.49

97.00 53.52

35.17

28.22

2562 2563 2564

1,569.07

1,322.57

1,298.40 915.97

659.71

631.12 653.10

662.86

667.28 651.39

661.01

665.18

0.
10

0.
06

0.
05

1.
71

1.
69

1.
63

6.
43

8.
78

10
.1

1

3.
85

2.
43

2.
15

10
.3

1

5.
34

4.
24

1.
40

1.
00

0.
95

จุดเด่นทางการเงิน

รายได้จากการขายและการให้บริการ ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา
ต้นทุนทางการเงิน และ
ภาษีเงินได้ (EBITDA)

ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น
ปรับลดเต็มที่ (บาท/หุ้น)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ 
(ร้อยละ)

อัตราก�าไรขั้นต้น 
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน 
จากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน 
ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สิน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

งบก�าไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
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“ กลุ่มบริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 
เพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
บรรษัทภิบาล (ESG) ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน”

6 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2564 ยงัคงเป็นอกีหนึง่ปีทีท้่าทายกลุม่บรษิทัเป็นอย่างมาก 

เมื่อต้องเผชิญกับผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาชิปเซมิ
คอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนทั่วโลก ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 
ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกอยูใ่นภาวะซบเซาและตลาดรถยนต์ชะลอตวั

โดยกลุ ่มบริษัทได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากล�าบากมาได้ 
จากการร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ของ 
กลุม่บรษิทั ทีไ่ด้น�าความรู ้ ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ต่างๆ  
ที่สั่งสมมาขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ 

ผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา กลุม่บรษิทัมกี�าไร
ลดลงร้อยละ 19.76 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 ซึง่โดยรวมเกดิจากผล
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ (บริษัท ออโตคลิกบาย
เอซจี ี จ�ากัด หรอื “ออโตคลกิ”) ทีเ่พิง่เริม่เปิดด�าเนนิการ ท�าให้
เกดิค่าใช้จ่ายในการเตรยีมความพร้อมตอนเริม่เปิดศนูย์บรกิาร 
เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ ในขณะท่ีฮอนด้า 
มะลวิลัย์ มกี�าไรสุทธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 19.34 และแม้ว่าสภาพเศรษฐกจิ 
และสภาวะอตุสาหกรรมในปี 2564 จะไม่เอือ้ต่อการด�าเนินธรุกจิ 
แต่กลุม่บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิงานตามทศิทางและแผนกลยทุธ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเติบโตในอนาคต รวมไปถึงการ
ขยายสาขาของบรษิทัย่อยแห่งใหม่ (ออโตคลกิ) ซึง่เป็นธรุกจิใหม่
ทีม่โีอกาสเตบิโตด ีโดยในปี 2564 ได้เปิดด�าเนนิการแล้ว 5 สาขา 
โดยกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 คลี่คลายลง สภาวะเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวดีขึ้น 
ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัจะปรบัตวัดขีึน้ได้อย่างรวดเรว็

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทได้มีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสถานศึกษาหลายแห่งในการ
รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม
ความรู้ ประสบการณ์จริงและโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเข้า
เป็นพนักงานประจ�าของกลุ่มบริษัท นอกเหนือไปกว่านั้นกลุ่ม
บริษัทภูมิใจท่ีได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศด้วยการ
พัฒนาบุคลากรอันมีค่า มีศักยภาพ และเป็นแรงงานส�าคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป

ท้ายนี้  คณะกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานทุกคน 
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนิน
งานของกลุม่บรษิทัด้วยดเีสมอมา และขอให้ค�ามัน่ว่า กลุม่บรษิทั
จะมุง่มัน่ทุม่เททีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสดุความสามารถ เพือ่ก้าว
ผ่านความท้าทายต่างๆ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG) ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

สารจากคณะกรรมการ

นายพานิช พงศ์พิโรดม นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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1. สถานการณ์ปี 2564 
1.1 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในปี 2564 นบัได้ว่าเริม่ฟ้ืนตวักลบัมา
เติบโตได้หลังจากเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ที่เริ่มต้นตั้งแต่ธันวาคมปี 2562 แต่ก็ยังเป็นการ
ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดี
ขึ้นนั้นมีเหตุผลสนับสนุนมาจากอัตราการฉีดวัคซีนของแต่ละ
ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ทั้งนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ณ เดือนมกราคม 2565 ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 5.9 จากที่
หดตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2563

1.2 สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์โลก
ช่วงต้นปี 2564 แม้ว่าตลาดรถยนต์จะเริม่กลบัสูส่ภาพปกติ

อกีครัง้หลงัจากทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
เริม่ลดลง และท�าให้หลายกจิกรรมกลบัมาเดนิหน้าได้อย่างต่อเนือ่ง 
แต่ส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ยงัเจอปัญหาและได้รบัผลกระทบ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ประกอบกบัปัญหาเรือ่งการขาดแคลนชปิ หรอื เซมคิอนดกัเตอร์ 
(semiconductor) เพื่อน�ามาใช้ ในการประกอบรถยนต์ ที่เกิด
จากไลน์ผลิตรถยนต์ที่เคยหยุดชะงักไปในปี 2563 เริ่มกลับ
มาท�างานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึน 
ของอุปสงค์อย่างมากในช่วงเวลาอันสั้น รวมทั้งยังพบปัญหา
อีกหลากหลายกับฐานการผลิตชิป เช่น เมื่อต้นปี 2564 พายุ
ฤดูหนาวที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตชิป
ในสหรัฐฯ ประกอบกับเหตุไฟไหม้โรงงานที่ส�าคัญของญี่ปุ่น 
จนต้องปิดโรงงานเป็นเวลา 1 เดอืน ในขณะทีไ่ต้หวนั เซมคิอนดกัเตอร์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง (TSMC) ระบุว่า บริษัทไม่สามารถผลิตชิปได้
ทนักบัความต้องการ แม้ว่าโรงงานจะมกี�าลงัผลติมากกว่าร้อยละ 
100.00 กต็าม ส่งผลให้โรงงานผลติรถยนต์ขาดแคลนชปิในการ
ผลติ และไม่สามารถตอบสนองต่อยอดขายได้ทนัท่วงที

ในขณะเดยีวกนัทัว่โลกเริม่หนัมาสนใจอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ไฟฟ้า (Electric vehicles: EV) เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดใน
อนาคตกนัมากขึน้ เนือ่งมาจากกระแสของภาวะโลกร้อน และการ
ประชุม Conference of the Parties ครั้งที่ 26 หรือ COP26 
เมื่อวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 ที่ส่งผลให้หลายประเทศ 

เล็งเห็นตรงกันในด้านของการผลักดันให้คนในประเทศของตน
หันมาใช้รถยนต์ ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์ใช้น�้ามันเป็นเชื้อเพลิง 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู ่ชั้นบรรยากาศ 
อีกท้ังพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตได้ ในหมวดของพลังงาน
สะอาดได้ 

1.3 ภาวะตลาดและเศรษฐกิจไทย
ภาพรวมปี 2564 แม้เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวกลับ

มาเติบโตได้หลังจากเผชิญกับการระบาด COVID-19 ระลอก
ใหญ่ในช่วงกลางปี โดยได้รับอานิสงส์จากท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ตลอดจน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ท่ีมีนโยบายในการเปิด
ประเทศให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ รวมไป
ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้แต่ยังมีปัจจยัลบท่ีเข้ามาชะลอการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่หลายปัจจัย ทั้งจ�านวนนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุนต่างชาติท่ียังอยู่ในระดับต�่าและการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน

ทัง้นีก้องทนุการเงนิระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ณ เดือนตุลาคม 2564 ประมาณการปรับลดการ
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงเหลือร้อยละ 
1.00 ในปี 2564

1.4 สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย
ธุรกิจผู้จ�าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการยี่ห้อฮอนด้า

เน่ืองจากในปี 2564 ยงัคงได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรม 
ยานยนต์อย่างต่อเนือ่ง การจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศมกีารชะลอ
ตวัเนือ่งจากก�าลงัซือ้ภายในประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวั อกีทัง้ยงัเกดิปัญหา
การขาดแคลนชิน้ส่วนการผลติ เช่น ปัญหาชปิขาดตลาด ด้วยเหตนุี้ 
ภาพรวมยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศตัง้แต่เดอืนมกราคม-
ธนัวาคม 2564 จงึลดลงเหลอือยูท่ี ่759,119 คนั หรอืลดลงร้อยละ 
4.20 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรถยนต์
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ในเดือนมกราคม 2565 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“ฮอนด้า”) ประกาศผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2564 ซึ่งสามารถครองอันดับ 1 ตลาดรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลปี 2564 ในประเทศไทย (มกราคม - ธันวาคม 2564) ด้วย
ยอดจ�าหน่ายสะสมรวม 88,692 คัน (ลดลงร้อยละ 4.60) ครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 27.90 และครองอนัดบั 1 ต่อเนือ่ง
อีกปี อีกทั้งเป็นผู้น�าใน 4 เซกเมนต์หลัก ตอกย�้าการเป็นแบรนด์
ยอดนิยมในประเทศไทย 

ปีท่ีผ่านมา ฮอนด้าได้น�าเสนอระบบการขับข่ีท่ีชาญฉลาด
และทรงพลังให้กับลูกค้าชาวไทย ด้วยยนตรกรรมฟูลไฮบริด 
อี:เอชอีวี ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ 
Honda SENSING ซ่ึงครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์ ได้แก่ 
ฮอนด้าเอชอาร์-วีอี:เอชอีวีใหม่  ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 
2564 รวมทั้ง ฮอนด้าซิตี้อี:เอชอีวี ฮอนด้าซิตี้แฮทช์แบ็กอี:เอช
อีวี และฮอนด้าแอคคอร์ดอี:เอชอีวี ส่งผลให้ยนตรกรรมอี:เอชอี
วี ฟูลไฮบริด ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น โดยสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลกูค้าได้ทัง้ด้านสมรรถนะการขบัขีท่ีท่รงพลงั 
ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย และให้อัตราการประหยัด
น�้ามันที่ดีเยี่ยม 

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) มีบทบาท
ส�าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ในวงการยานยนต์โลก และวงการยานยนต์
ไทย ด้วยยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง โดยกรมขนส่งทางบก เปิด
เผยข้อมูลจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 100.00 ที่จดทะเบียนใน
ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,994 คัน  อีกทั้งยังรายงานสถิติจ�านวนรถ
ใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จ�าแนก
ตามยี่ห้อรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) 
ทั่วประเทศ ประจ�าปี 2564 พบว่ามียอดจดทะเบียนรถยนต์ใช ้
เชื้อเพลิงไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,935 คันอีกด้วย

ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)
จากสถติขิองกรมการขนส่งทางบก มจี�านวนรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van และ Pick 
Up) รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลเกนิ 7 คน (Microbus และ Passenger 
Van) ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกันไม่
น้อยกว่า 18 ล้านคนั  ท�าให้จ�านวนการเข้าใช้บรกิารศนูย์บรกิาร
รถยนต์ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดย
เฉพาะภายหลังจากที่รถหมดระยะรับประกันที่ค่ายรถยนต์ส่วน
ใหญ่ให้ระยะรับประกันเพียง 3 ปี 

ในปี 2564 ออโตคลิกถือเป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาในวงการ 
Fast fit เพยีง 1 ปี แต่กม็บีรกิารต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเปลีย่น
ยางรถยนต์ เปลีย่นแบตเตอรี ่เปลีย่นน�า้มนัเครือ่ง เชก็ระยะ ไม่แพ้
ค่าย Fast fit ระดับต้นๆ 

2. แนวโน้มปี 2565 
2.1 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับ
ปัจจัยท่ีอาจท�าให้เกิดการชะลอตัว ได้แก่ การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 สายพันธ์ุใหม่ท่ีส่งผลให้หลายประเทศต้อง
น�ามาตรการควบคุมทางสาธารณสุขกลับมาบังคับใช้ และ 
อตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัเพิม่สงูขึน้ในหลายประเทศ  ทัง้นีก้องทนุการ
เงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
ฉบับล่าสุดลงเหลือร้อยละ 4.40 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว
ได้ร้อยละ 4.90 ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวจากในปี 2564 
ที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ร้อยละ 5.90 

นอกจากนี้ IMF ยังปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียในปี 2565 นี้ด้วย โดยระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ (“Fed”) อาจท�าให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจเอเชียเป็นไปอย่างล่าช้า และยังคงกดดันให้บรรดา
ธนาคารกลางในเอเชยีใช้มาตรการเพือ่ป้องกันความเสีย่งทีเ่มด็
เงินทุนจะไหลออกจากภูมิภาค โดย IMF คาดว่า เศรษฐกิจเอเชีย
ในปี 2565 มีแนวโน้มชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 5.90 จากตัวเลข
คาดการณ์เดิมที่ระดับร้อยละ 6.30

2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกยังคงทยอยฟื้น

ตัวจากปัจจัยบวกทางด้านสภาพเศรฐกิจที่ปรับตัวดีข้ึนหลัง
จากบอบช�้าจากการระบาดของ COVID-19 มาตรการของ
ภาครัฐในประเทศต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครนได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สร้างผลกระ
ทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โลกเป็นวงกว้างท้ังจากการเพิ่ม
ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีมีอยู่เดิม เน่ืองจากทั้ง
รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหลายตัวส�าหรับการผลิต
ชปิอเิลก็ทรอนกิส์และแบตเตอรีร่ถยนต์ไฟฟ้า ขณะทีอ่กีด้านหนึง่
มาตรการคว�่าบาตรรสัเซยีได้เร่งปัญหาภาวะเงนิเฟ้อโลกให้เพ่ิม
ขึน้ส่งผลให้ก�าลงัซือ้ผูบ้รโิภคโดยรวมลดลง ซึง่ย่อมจะกระทบต่อ
ความต้องการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างรถยนต์ตามมา 

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด แม้ราคา
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในปัจจุบันจะยังสูงกว่า
รถยนต์ใช้น�้ามัน (เครื่องยนต์สันดาป) แต่แนวโน้มของความ
นิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากหลาย
ปัจจยั ไม่ว่าจะป็นการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมและมลพษิ การสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เหตุผลด้านเศรษฐกิจและ
ที่มาของแหล่งพลังงาน และเหตุผลทางด้านความคุ้มค่าในการ
ใช้งาน
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2.3 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2564 จากอุปสงค์ทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ถึงแม้ว่าในช่วงคร่ึงปีแรกจะได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน 
แต่ก็คาดว่าผลกระทบน่าจะเบากว่าสายพันธุ์เดลต้า เนื่องจาก
อัตราการกระจายวัคซีนเพิ่มมากข้ึนและประชาชนเรียนรู้ที่จะ
อยู่กับ COVID-19 ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน มากไปกว่านั้นความ
กดดันด้านเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่ยังฉุดร้ังการใช้จ่าย
ในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคกับภาคเอกชน ขณะเดียวกัน
คาดว่าสถานการณ์จะปรบัตวัดขีึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั เนือ่งจากแรง
หนนุของภาคการท่องเทีย่วและการส่งออก ทัง้นี ้IMF ได้ปรบัลด
คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2565 ลงเหลือร้อยละ 
4.10 จากเดิมที่คาดเอาไว้ที่ร้อยละ 4.50  

2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย
ธุรกิจผู้จ�าหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการยี่ห้อฮอนด้า

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยประมาณ
การการผลิตรถยนต์ในปี 2565 ประมาณ 1,800,000 คัน 
มากกว่าปี 2564 ซึง่มจี�านวน 1,685,705 คนั เพิม่ขึน้ 114,295 คนั 
คิดเป็นร้อยละ 6.78 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก
ประมาณ 1,000,000 คนั เท่ากบัร้อยละ 55.56 ของยอดการผลติ
ทั้งหมด และผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศประมาณ 800,000 คัน 
เท่ากับร้อยละ 44.44 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้แนวโน้มยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2565 คาดว่า
จะทยอยฟื้นตัวแต่อาจจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติก่อนที่จะ 
มีสถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆ 
ทีค่่ายรถยนต์น�าเสนอต่อผู้บรโิภค เช่น ระบบประหยดัพลงังาน 
ระบบการขบัขีด้่วยความปลอดภยั ระบบการถอยจอดอตัโนมตัิ 
รวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้ง Hybrid และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
แบตเตอรี ่ (BEV) รวมถงึปัญหาขาดแคลนชิน้ส่วนส�าคญัส�าหรบั
การผลิตรถยนต์ โดยคาดว่าจะคลี่คลายช่วงคร่ึงปีหลัง 2565 
เป็นต้นไป ซึง่ปัจจยัเหล่านีจ้ะส่งผลท�าให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศ 
ค่อยๆ ปรบัตัวดขีึน้ในปี 2565

ส�าหรับศูนย์ซ่อมบ�ารุงและจ�าหน่ายอะไหล่มีแนวโน้มหดตัว
ตามการลดลงของจ�านวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมทีม่อีายนุ้อย
กว่า 5 ปี  แม้จะมีความต้องการซ่อมบ�ารุงรถยนต์ตามอายุหรือ
ระยะทางก็ตาม

การพฒันารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีดขีึน้จาก
การสนับสนุนของภาครัฐ ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติรับทราบแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 เพี่อส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิต การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การผลติและการใช้ยานยนต์ไร้มลพษิ (Zero Emission Vehicle: 
ZEV) ของยานยนต์ทุกประเภท อย่างไรก็ตามการพัฒนายังคง
ล่าช้าด้วยหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นมลูค่าการลงทนุทีส่งูท�าให้การ
ตอบรับจากผู้ผลิตรายส�าคัญในไทยล่าช้า ผลกระทบรุนแรงต่อ
ห่วงโซ่อปุทานยานยนต์  เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าแม้ EV จะก�าลงัเตบิโต 
แต่ก็ยังไม่ใช่ตลาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้

ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)
จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก มีจ�านวนรถที่จด

ทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนรวม 42.31 
ล้านคนั แบ่งเป็นรถยนต์ท่ีอยู่ในท้องถนนไม่น้อยกว่า 18 ล้านคนั 
ในจ�านวนนีเ้ป็นรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลไม่เกนิ 7 คนจ�านวน 10.85 
ล้านคัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van และ Pick Up) จ�านวน 
6.98 ล้านคัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus และ 
Passenger Van) จ�านวน 0.44 ล้านคัน  โดยมีปริมาณรถยนต์
ที่หมดระยะรับประกันจากศูนย์ไม่น้อยกว่า 12-14 ล้านคันและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 7-8 แสนคันต่อปี ท�าให้ตลาด
ซ่อมบ�ารุงรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วนมีแนวโน้มที่จะเติบโต
และขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามปริมาณรถยนต์ในตลาด 

10 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ส่วนที่ 1

โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
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1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ความเป็นมา

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ�ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2558 โดยกลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ต่อมา 
ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ�ากัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ�ากัด 
(มหาชน)” (“บรษิทั” หรอื “ACG”) ประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 
(Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายและให้บริการใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก 
(“IPO”) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ�านวน 156.00 ล้านหุ้น 
ราคาหุ้นละ 1.44 บาท และหลังจากนั้นได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) 
ฮอนด้ามะลิวัลย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535 

โดยนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ทีจ่งัหวดัสรุนิทร์เป็นแห่งแรก 
ซึง่ประกอบธรุกจิเป็นผูจ้�าหน่าย และศนูย์บรกิารรถยนต์ย่ีห้อ
ฮอนด้า และผลิตภัณฑ์หลักของฮอนด้ามะลิวัลย์ คือ รถยนต์ 
ยี่ห้อฮอนด้า โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“ฮอนด้า”) จะเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้า รวมทัง้คดัเลอืกผูจ้�าหน่าย ก�าหนดนโยบายด้านราคา
และจดัรายการส่งเสรมิการขาย ตลอดจนเป็นผูส่้งสนิค้าตาม
ค�าสัง่ซือ้ของผูจ้�าหน่าย ทัง้นี ้ฮอนด้านบัว่าเป็นหนึง่ในผูผ้ลติ
รถยนต์นั่งรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการครองอันดับ 
1 ในส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดรถยนต์นั่ง โดยมีส่วน
แบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 27.90 ในปี 2564 

นอกเหนือจากการจ�าหน่ายรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งและ
อะไหล่รถยนต์ ฮอนด้ามะลิวัลย์ยังมีศูนย์บริการซ่อมบ�ารุง
ทั่วไป และซ่อมตัวถังและสี ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย 
รวมทั้งมีการแนะน�าจัดหาสินเชื่อเช่าซื้อ (“ไฟแนนซ์”) และ
การท�าประกันภัยรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างครบวงจร โดยบริษัทถือหุ้นในฮอนด้ามะลิวัลย์
ร้อยละ 99.74

2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด (“ออโตคลิก”) 
ออโตคลิก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2563 

ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกย่ีห้อประเภท 
เร่งด่วน (Fast Fit) โดยผลติภณัฑ์และการให้บรกิารหลกัๆ คอื
การเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง ยางรถยนต์ ซ่อมบ�ารงุระบบเบรก
แบตเตอรี ่โช้คอพั ช่วงล่าง รวมถงึระบบแอร์รถยนต์ ตลอดจน 
แนะน�า การท�าประกนัภยัรถยนต์เพือ่ให้บรกิารรถยนต์แบบครบ
วงจร โดยเปิดด�าเนนิการสาขาแห่งแรกเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
ทีจ่งัหวดัภเูกต็ โดยบรษิทัถอืหุน้ในออโตคลกิร้อยละ 99.00

 
(ซึง่ต่อไปนีจ้ะรวมเรยีกฮอนด้ามะลวิลัย์และออโตคลกิว่า “บรษิทั
ย่อย” และส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่ม
บรษิทั”) 

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมุ ่งเน้นไปที่ธุรกิจการให้บริการ
ซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษารถยนต์ทกุยีห้่อประเภทเร่งด่วน (Fast 
Fit) มากขึน้ เพือ่ขยายฐานลกูค้า พร้อมมุง่มัน่ทีจ่ะขยายสาขา
ต่อไปในจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กลุ่มบริษัท
วิสัยทัศน์

บรษิทัจะก้าวเป็นบรษิทัชัน้น�าด้านการลงทุนในธรุกจิยานยนต์

พันธกิจ
มุง่มัน่บรหิารงานด้วยความซือ่ตรงและสร้างผลตอบแทน

สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ด้วยการสร้างความไว้วางใจ
และความน่าเชือ่ถอืมากท่ีสดุจากการจ�าหน่ายและให้บรกิาร
ทีม่คีณุภาพเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า

12 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้องค์กรอย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกฝ่าย 
โดยตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการจ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าและการให้บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อของประเทศไทย รวม
ถึงการขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคโดยมุ่งเน้นไปใน
จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการ

ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
เพือ่ความพงึพอใจของลกูค้า นอกจากนี ้บรษิทัยงัให้ความส�าคญั
กับการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ 
ความสามารถ โดยให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งยังมีกระบวนการและระบบข้อมูล
สารสนเทศ (IT) ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจในอนาคต 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562

มกราคม • เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ฮอนด้ามะลิวัลย์เปิดด�าเนินการโชว์รูมและศูนย์บริการสาขากระบี่ จังหวัดกระบ่ี 

(แห่งที่เก้าของฮอนด้ามะลิวัลย์) 

มิถุนายน • วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยอยู่ในกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ และใช้ชื่อย่อว่า “ACG” ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จ�านวน 156 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1.44 บาท

สิงหาคม • ฮอนด้ามะลิวัลย์ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 337 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตุลาคม • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ฮอนด้ามะลิวัลย์เปิดด�าเนินการศูนย์บริการสาขาเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่

(แห่งที่สิบของฮอนด้ามะลิวัลย์) 

ปี 2563

มกราคม • เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ฮอนด้ามะลิวัลย์เปิดด�าเนินการโชว์รูมของสาขาเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่

(แห่งที่สิบของฮอนด้ามะลิวัลย์)

มีนาคม-เมษายน • เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และการปฏบิตัติามมาตรการการควบคมุ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั จึงหยดุเดนิสายการประกอบรถยนต์

ชั่วคราวของโรงงานทั้ง 2 แห่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม จนถึงวันที่ 

30 เมษายน 2563 ทางฮอนด้ามะลิวัลย์ สามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดังกล่าวไปได้ เน่ืองจากมีสินค้าคงเหลือ

ประเภทรถยนต์ส�าหรับจัดจ�าหน่ายให้ลูกค้าอย่างเพียงพอ สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามปกติ

เมษายน • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการมีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ของบริษัทออก

ไปอย่างไม่มกี�าหนด ดังนัน้ คณะกรรมการจึงมมีตจ่ิายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 

เป็นจ�านวนเงิน 24 ล้านบาท ส�าหรับผลประกอบการปี 2562 (อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น) และก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้รับทราบการลาออกของ

กรรมการจ�านวน 1 ท่าน คือ นายภูธิป วาทิน โดยได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

ต�าแหน่งอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563
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กรกฎาคม • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยอยู่ในกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ และใช้ชื่อย่อว่า “ACG” เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วยทุนจดทะเบียน 

300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

• บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี 

จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งประกอบ

ธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.00

กันยายน • ฮอนด้ามะลวิลัย์ สาขากระบี ่จงัหวดักระบ่ี (แห่งท่ีเก้าของฮอนด้ามะลิวลัย์) ได้ปิดด�าเนนิการในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ซึง่สาขากระบีน่ัน้เป็นสาขาทีเ่ปิดด�าเนนิการชัว่คราวเพื่อไว้ส�าหรบัรองรบัการให้บริการลกูค้าระหว่างรอการก่อสร้าง

โชว์รูมและศูนย์บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ สาขาเมืองกระบี่ (แห่งที่สิบของฮอนด้ามะลิวัลย์) ซึ่งสาขาเมืองกระ 

บี่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ดังนั้น การปิดสาขาดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานของฮอนด้ามะลิวัลย์

ปี 2564

มีนาคม • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ออโตคลิกเปิดด�าเนินการศูนย์บริการ สาขาเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต 

(แห่งแรกของออโตคลิก) 

พฤษภาคม • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ออโตคลิกเปิดด�าเนินการศูนย์บริการ สาขาโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

(แห่งที่สองของออโตคลิก)

พฤศจิกายน • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ออโตคลิกเปิดด�าเนินการศูนย์บริการ สาขาโลตัส อ่อนนุช 80 กรุงเทพฯ 

(แห่งที่สามของออโตคลิก)

ธันวาคม • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ออโตคลิกเปิดด�าเนินการศูนย์บริการ สาขาบิ๊กซี กัลปพฤกษ์กรุงเทพฯ 

(แห่งที่สี่ของออโตคลิก)
• เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ออโตคลิกเปิดด�าเนินการศูนย์บริการ สาขาบ๊ิกซี มหาชัย 2 จังหวัดสมุทรสาคร 

(แห่งที่ห้าของออโตคลิก)

1.1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน
บรษิทัขายหุน้สามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชน (“IPO”) จ�านวน 156,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุน้ละ 

1.44 บาท รวมเป็นเงนิ 224,640,000.00 บาท ซึง่หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย์แล้ว คงเหลอื 215,109,509.10 บาท 
โดยเงิน IPO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

หน่วย: บาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน จ�านวนเงินที่ได้รับ

จ�านวนเงินที่ใช้ไป

จนถึงธันวาคม 2564 จ�านวนเงินคงเหลือ

1. ใช้ในการขยายสาขาศูนย์จัดจ�าหน่ายและศูนย์บริการ 200,000,000.00 111,991,961.26 88,008,038.74

2.  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 15,109,509.10 15,109,509.10 -

215,109,509.10 127,101,470.36 88,008,038.74 (1)

หมายเหต ุ(1) ตามหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั มแีผนทีจ่ะขยายสาขาในปี 2564 จ�านวน 2 แห่งแต่เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
สายพันธุ์ใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้น บริษัทจึงชะลอแผนการขยายสาขาดังกล่าวออกไปก่อน โดยการชะลอแผนการขยายสาขาทั้ง 2 แห่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ แผนการขยายสาขาที่เลื่อนออกไปได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัท
คาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้เมื่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น โดยบริษัทจะเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

1.1.4 ข้อผูกผันที่บริษัทให้ค�ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
- บริษัทไม่มีข้อผูกพันทางการเงินส�าหรับตราสารทุน และ/หรือหุ้นกู้

14 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้

หน่วย: พันบาท

ส่วนงาน

ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ

ปี 2563 

รายได้ ร้อยละ

ปี 2564 

รายได้ ร้อยละ

รายได้จากส่วนงานจ�าหน่าย รถยนต์

และอุปกรณ์ตกแต่ง 2,650,102 84.84 1,604,261 77.29 1,275,066 73.79

รายได้จากส่วนงานบริการและ 

จ�าหน่ายอะไหล่ 377,771 12.09 393,205 18.95 388,469 22.48

รายได้ค่านายหน้า 77,498 2.48 60,916 2.93 49,491 2.87

รายได้อื่น 18,353 0.59 17,144 0.83 14,917 0.86

รวม 3,123,724 100.00 2,075,526 100.00 1,727,943 100.00

1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/การจัดหา/จัดจ�าหน่าย

(1) ฮอนด้ามะลิวัลย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
ฮอนด้ามะลิวัลย์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้จ�าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจจากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง แบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 ก.จ�าหน่ายรถยนต์ 
 ข. จ�าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
2. ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจ�าหน่ายอะไหล่ 
3. ธุรกิจจากการน�าเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัยรถยนต์ 
4. การให้บริการหลังการขาย
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1 ธุรกิจจากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง
   ก. การจ�าหน่ายรถยนต์ 

ธุรกิจหลักของฮอนด้ามะลิวัลย์ คือ เป็นผู้จ�าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 9 แห่ง 
โดยแบ่งเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการ 8 แห่งและศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้  

ล�าดับ โชว์รูมและศูนย์บริการ* จังหวัด ที่ตั้ง

ปีที่เริ่มให้

บริการ

พื้นที่โชว์รูม

(ตร.เมตร)

พื้นที่ศูนย์

บริการ

(ตร.เมตร)

1 สาขาสุรินทร์ สุรินทร์ เลขที่ 274 หมู่ 9 ถนนปัทมานนท์ 

ต�าบลแสลงพันธ์ อ�าเภอเมือง

2535 525 3,260

2 สาขาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เลขที่ 65 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต�าบล 

อิสาณ อ�าเภอเมือง

2537 650 1,820

3 สาขานางรอง บุรีรัมย์ เลขที่ 123 หมู่ 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม 

ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง

2555 625 1,400

4 สาขาประชาสโมสร ขอนแก่น เลขที่ 345 หมู่ 6 ถนนประชาสโมสร 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

2557 370 360

5 ส�านักงานใหญ่ ขอนแก่น เลขที่ 1111 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์ 

ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมือง

2559 2,400 8,200

6 สาขาวีรวัฒน์โยธิน** สุรินทร์ เลขที่ 783 หมู่ 20 ต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมือง 2560 240 ไม่มี

7 สาขาภูเก็ต ภูเก็ต เลขที่ 3/17 หมู่ 3 ถนนเทพกระษัตรี 

ต�าบลรัษฏา อ�าเภอเมือง

2561 316 312

8 สาขานาคา ภูเก็ต เลขที่ 36/3 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก 

ต�าบลวิชิต อ�าเภอเมือง

2561 920 1,840

9 สาขาเมืองกระบี่ กระบี่ เลขที่ 328 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม 

ต�าบลกระบี่น้อย อ�าเภอเมืองกระบี่

2562 1,000 1,600

หมายเหตุ

* โชว์รูมเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และศูนย์บริการเปิดให้บริการจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เฉพาะศูนย์บริการส�านักงานใหญ่และสาขานาคา 
ที่เปิดวันอาทิตย์ด้วย)

 ** สาขาวีรวัฒน์โยธิน เป็นศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) และไม่มีศูนย์บริการ

16 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต�

จังหวัดขอนแก�น
สำนักงานใหญ�

ประชาสโมสร

จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต

นาคา

จังหวัดกระบี่
เมืองกระบี่

จังหวัดบุร�รัมย�
บุร�รัมย�

นางรอง

จังหวัดสุร�นทร�
สุร�นทร�

ว�รวัฒน�โยธิน

ธรุกจิหลกัของฮอนด้ามะลวิลัย์ คอื เป็นผูจ้�าหน่ายและศนูย์บรกิารรถยนต์ยีห้่อฮอนด้า โดยปัจจบุนัมสีาขาทัง้หมด 9 แห่ง โดยแบ่งเป็น 
โชว์รูมและศูนย์บริการ 8 แห่งและศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้
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สาขาสุร�นทร�
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2535

ที่ตั้ง : เลขที่ 274 ม.9 ถ.แสลงพันธ�

อ.เมือง จ.สุร�นทร�

พ�้นที่โชว�รูม : 525 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 3,260 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

งานซ�อมสีและตัวถัง

เบอร�โทรศัพท� : 0-4451-4075-8

สาขาว�รวัฒน�โยธิน
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2560

ที่ตั้ง : เลขที่ 783 ม.20 ถ.นอกเมือง

อ.เมือง จ.สุร�นทร�

พ�้นที่โชว�รูม : 240 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : ไม�มี

เบอร�โทรศัพท� : 0-4451-4666

สาขาบุร�รัมย�
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2537

ที่ตั้ง : เลขที่ 65 ม.9 ถ.บุร�รัมย� - นางรอง

ต.อิสาณ  อ.เมือง จ.บุร�รัมย�

พ�้นที่โชว�รูม : 650 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 1,820 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

งานซ�อมสีและตัวถัง

เบอร�โทรศัพท� : 0-4460-2333

สาขานางรอง
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2555

ที่ตั้ง : เลขที่ 123 ม.6 ถ.โชคชัย - เดชอุดม

ต.ถนนหัก  อ.นางรอง จ.บุร�รัมย�

พ�้นที่โชว�รูม : 625 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 1,400 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

งานซ�อมสีและตัวถัง

เบอร�โทรศัพท� : 0-4466-6044

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานใหญ�
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2559

ที่ตั้ง : เลขที่ 1111 ม.1 ถ.มะลิวัลย�

ต.บ�านทุ�ม อ.เมือง จ.ขอนแก�น

พ�้นที่โชว�รูม : 2,400 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 8,200 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

งานซ�อมสีและตัวถัง

เบอร�โทรศัพท� : 0-4330-6444

สาขาประชาสโมสร
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2557

ที่ตั้ง : เลขที่ 345 ม.6 ถ.ประชาสโมสร

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก�น

พ�้นที่โชว�รูม : 370 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 360 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

เบอร�โทรศัพท� : 0-4346-6555

18 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ภาคใต�

สาขาภูเก็ต
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2561

ที่ตั้ง : เลขที่ 3/17 ม.3 ถ.เทพกระษัตร�

ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

พ�้นที่โชว�รูม : 316 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 312 ตารางเมตร

บร�การ : งานเช็กระยะ

เบอร�โทรศัพท�: 0-7660-6888

สาขานาคา
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2561

ที่ตั้ง : เลขที่ 36/3 ม.4 ถ.เจ�าฟ�าตะวันตก

ต.ว�ชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต

พ�้นที่โชว�รูม : 920 ตารางเมตร

พ�้นที่ศูนย�บร�การ : 1,840 ตารางเมตร

บร�การ :  งานเช็กระยะ

งานซ�อมสีและตัวถัง

เบอร�โทรศัพท�: 0-7660-5999

จังหวัดภูเก็ต

สาขาเมืองกระบี่
ป�ที่ให�เร��มบร�การ : 2562

ที่ตั้ง : เลขที่ 328 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่น�อย

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

พ�้นที่โชว�รูม :  1,000 ตารางเมตร

พ�่นที่ศูนย�บร�การ : 1,600 ตารางเมตร 

บร�การ : งานเช็กระยะ

งานซ�อมสี และตัวถัง

เบอร�โทรศัพท�: 0-7585-5888

จังหวัดกระบี่
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ผลิตภัณฑ์หลักจากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์ของฮอนด้ามะลิวัลย์ คือ รถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า ซึ่งแบ่งกลุ่มประเภทรถยนต์ ได้
เป็น 5 กลุ่ม ได้ดังนี้ 
1. กลุ่ม Subcompact รถยนต์ขนาดเล็กที่มีเคร่ืองยนต์ขนาด 1,000 และ 1,500 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซิตี้ (City) รุ่นซิตี้ อี-เอชอีวี 

(City e:HEV) รุ่นซิตี้ แฮทช์แบ็ก (City Hatchback) รุ่นซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี-เอชอีวี (City Hatchback e:HEV) และรุ่นแจ๊ส (Jazz) 

2. กลุ่ม Compact รถยนต์ขนาดกลางที่มีเคร่ืองยนต์ขนาด 1,500 ซีซี. ได้แก่ รุ่นซีวิค (Civic) และรุ่นซีวิค แฮทช์แบ็ก อี-เอชอีวี 
(Civic Hatchback e:HEV)

20 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



3. กลุ่ม SEDAN รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 – 2,000 ซีซี. ได้แก่ รุ่นแอคคอร์ด (Accord) 
 

4. กลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500-2,000 ซีซี. ได้แก่ รุ่นบี
อาร์-วี (BR-V) รุ่นเอชอาร์-วี (HR-V) และรุ่นซีอาร์-วี (CR-V)

5. กลุ่ม MUV (Multi Utility Vehicle) รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่งส�าหรับรถครอบครัวที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,500 
ซีซี. ได้แก่ รุ่นโมบิลิโอ (Mobilio)

ฮอนด้ามกีารพฒันาด้านผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาดรถยนต์น่ังตลอดมาเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้รโิภคและสร้างการ
เติบโตของสนิค้ารถยนต์ฮอนด้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย โดยการพฒันาผลติภณัฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 กลุม่หลกั ดงัน้ี 
1. New Model คือ รถรุ่นที่ไม่เคยวางตลาดมาก่อน 
2. Full Model Change คือ รถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แล้วและมีการปรับโฉมใหม่ 
3. Minor Model Change คือรถรุ่นที่มีวางตลาดอยู่แล้วและมีการปรับรูปแบบหรือลักษณะรถเพียงบางส่วน
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จุดเด่นของรถยนต์ฮอนด้า
บรษิทั ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั (“ฮอนด้า”) เป็น 

ผู้ผลติรถยนต์ยีห้่อฮอนด้าในประเทศไทย ซึง่ฮอนด้ามุง่ม่ันน�าเสนอ 
ยนตรกรรมใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคเสมอมา รวมทั้งผลิตสินค้าท่ี
มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความนิยมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคได้อย่างทัว่ถงึ ทัง้นี ้ จากการทีฮ่อนด้าได้ครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 และ/หรอื 2 ของตลาดรถยนต์น่ังใน
ประเทศไทยมาโดยตลอด จะเหน็ได้ว่าฮอนด้าได้รบัความเชือ่ม่ัน
และไว้วางใจในผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคมาก โดยอาจกล่าวได้ว่า 
จดุเด่นของรถยนต์ฮอนด้า มดีงัต่อไปนี้
- ดีไซน์หรูหราทุกรายละเอียด ทันสมัย เหมาะสมกับทุกกลุ่ม

เป้าหมาย
- มขีนาดห้องโดยสารทีก่ว้างขวาง สะดวกสบาย ครบครนัด้วย

มาตรฐานความปลอดภัย
- ราคาคุม้ค่ากบัคณุภาพความปลอดภยัและเทคโนโลยีท่ีล�า้สมัย 
- จ�านวนศนูย์บรกิารทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศ และการให้บรกิาร

ภายใต้มาตรฐานฮอนด้า อกีทัง้บรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนินอก
สถานที่ 24 ชั่วโมง ที่จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ ใช้รถยนต์
ทุกคน

- มรีถให้เลอืกหลากหลายรุน่เหมาะกบัลกูค้าทกุกลุม่เป้าหมาย 
ตั้งแต่รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ ่
ตลอดจนรถยนต์อเนกประสงค์ทัง้ SUV และ MPV โดยในแต่ละ
รุ่นก็จะมีหลายแบบให้เลือก ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นสูงสุด 
(รุ่น TOP) อีกทั้งมีสีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ
และรสนิยมของลูกค้า

ข. การจ�าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง
ฮอนด้ามะลิวลัย์ยังมีรายได้จากการจ�าหน่ายอปุกรณ์

ตกแต่ง ส�าหรับอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นของแท้ จะสั่งซื้อจาก
ฮอนด้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ฮอนด้าไม่สามารถจัดหา
ให้ฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้ รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งท่ีเป็นของ
เทียบเคียง จะสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่ายรายอ่ืนอย่างน้อย 2 
รายเพื่อคัดเลือกและพิจารณาให้เหมาะสมทั้งด ้าน
คุณภาพและราคา ทั้งนี้ อุปกรณ์ตกแต่งประกอบด้วย 
ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง เช ่น สเกิร ์ต เบาะหนัง เป็นต้น 
รวมไปถึงพ่นกันสนิม เคลือบสีรถ ฟิล์มกรองแสง และ
เคลือบเซรามิค เป็นต้น 

2. ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจ�าหน่ายอะไหล่
ฮอนด้ามะลิวัลย์มีศูนย์บริการท่ีทันสมัยและปลอดภัยตาม

มาตรฐานของฮอนด้า เพื่อให้บริการดูแลหลังการขาย เช่น 
เช็กระยะ บริการซ่อมบ�ารุงทั่วไป ซ่อมตัวถังและสี ตลอดจนการ
จ�าหน่ายอะไหล่ โดยมุ่งเน้นการบริการท่ีมีคุณภาพและรวดเร็ว 
เหมาะสมส�าหรับลูกค้า มีการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อ
สร้างความพงึพอใจสงูสดุส�าหรบัลกูค้าทีน่�ารถมาเข้ารบับรกิาร 
ทั้งนี้ การให้บริการไม่เพียงแต่ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์จาก
ฮอนด้ามะลิวัลย์เท่านั้น แต่รวมถึงที่ซื้อจากผู้จ�าหน่ายรถยนต์ยี่
ห้อฮอนด้ารายอ่ืนด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทการซ่อมได้ดงันี้
1. การบ�ารุงรักษาตามก�าหนด (PM: Periodical Main-

tenance) เพื่อให้ผู ้ ใช้รถเกิดความม่ันใจและเพื่อยืดอายุ
การใช้งานของรถยนต์ จึงต้องเข ้าตรวจเช็กตามระยะ 
ที่ก�าหนดตามคู่มือการใช้งาน โดยเงื่อนไขการรับประกันเป็น
ไปตามที่แจ้งไว้ในสมุดรับประกัน

2. การซ่อมทัว่ไป (GR: General Repair) เช่น ระบบเครือ่งยนต์ 
ระบบขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง ระบบแอร์ และระบบไฟฟ้า 
เป็นต้น โดยช่างผูช้�านาญการท่ีมปีระสบการณ์อย่างยาวนาน
จะตรวจวเิคราะห์ปัญหาด้วยเครือ่งมอืทีท่นัสมยั ซ่อมแซมและ
ต้ังค่าเครื่องยนต์ เพื่อแก้ ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า โดยหากต้อง
มีการเปลี่ยนอะไหล่ ทางศูนย์บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
และตกลงก่อนท่ีจะด�าเนินการ อีกท้ังมีการรับประกันอะไหล่
ท่ีเปลี่ยนแทน ซึ่งอายุการรับประกันข้ึนอยู่กับอะไหล่แต่ละ
ประเภท เช่น ยางรับประกัน 1 ปี เป็นต้น 

3. การให้บริการซ่อมตัวถังและสี (BP: Body and Paint) 
เพื่อให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่ารถจะคืนสู ่สภาพเดิมได้อย่างที่
ต้องการและสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามราวกับรถใหม ่
ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานบริการซ่อม
ตัวถังและสีของช่างผู ้ช�านาญการที่ผ ่านการฝึกอบรม
อย ่างดี เยี่ยมตามมาตรฐานการบริการที่ เน ้นความ
ปราณีตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน 
รวมท้ังมีการใช้นวัตกรรมใหม่ของสีซ่อมรถยนต์ด้วยสีสูตร
น�้า (Waterborne) ที่ให้สีสันเงางามเรียบสม�่าเสมอ และ 
ยึดติดคงทนในทุกสภาวะ รวมท้ังเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมด้วย 

ซึ่งทางศูนย์บริการจะอ�านวยความสะดวกเรื่องการเคลม
ประกันให้กับลกูค้า โดยให้ความเชือ่ม่ันได้ว่ารถยนต์จะได้รบัการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และคุณภาพของงานท่ีออกมาเป็นไป
ตามมาตรฐาน หากมีค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือการเคลมประกัน 
ทางฮอนด้ามะลิวัลย์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและตกลงก่อนด�าเนิน
การทุกครั้ง 
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ทัง้นี ้การให้บรกิารซ่อมรถยนต์ทัง้สามประเภทข้างต้น กล่าวคอื 
1. การบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดจะรบัประกนังานเชก็ระยะ 10,000 
กิโลเมตร หรือ 6 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน 
2. งานซ่อมทัว่ไปตามอายรุบัประกนัอะไหล่ และ 3. งานบรกิารซ่อม
ตวัถงัและส ีจะรบัประกนัอยูท่ี ่ 1 ปี เพือ่ให้ลกูค้ามัน่ใจในคณุภาพ
ของสนิค้าและการบรกิาร

3. ธุรกิจจากการน�าเสนอบริการสินเชื่อเช่าซื้อและประกันภัย
รถยนต์ 

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเช่าซื้อรถยนต์ ฮอนด้า 
มะลิวัลย์จะน�าเสนอสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ (“สถาบันการเงิน” หรือ “บริษัทไฟแนนซ์”) ให้แก่ลูกค้า
ในการซือ้รถใหม่ และเมือ่มคีวามประสงค์จะท�าประกนัภยัรถยนต์ 
ทางฮอนด้ามะลิวัลย์จะน�าเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกัน
ภัยหรือบริษัทประกันภัย (“บริษัทประกันภัย”) ให้แก่ลูกค้าท้ังท่ี
ซือ้รถใหม่และลกูค้าเดมิของฮอนด้า โดยฮอนด้ามะลวิลัย์จะได้รบั 
ผลตอบแทนจากการด�าเนินการดังกล่าว 

ฮอนด้ามะลิวัลย์มีนโยบายคัดเลือกบริษัทไฟแนนซ์และบริษัท
ประกนัภยัทีจ่ะแนะน�าให้แก่ลกูค้า ซึง่มกีารพจิารณาเงือ่นไขและการ
ให้บริการของบริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทประกันภัยแต่ละรายเป็น
ประจ�าทกุเดอืนโดยคณะกรรมการคดัเลอืกสนิเชือ่และประกนัภยั

4. การให้บริการหลังการขาย
ฮอนด้ามะลิวัลย์ให้ความส�าคัญกับการให้บริการลูกค้ามา

โดยตลอด จงึมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัการให้บรกิารอย่างเตม็ที ่พร้อม
กันนี้ยังมีช่างผู้ช�านาญการท่ีทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้คุณภาพ 
มาตรฐานของฮอนด้า เพื่อมอบความสะดวกสบายและสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยการให้บรกิารหลงัการขาย
ของฮอนด้ามะลิวัลย์นั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

Super Fast Tech 
การให้บริการด่วน “ซุปเปอร์ฟาสต์เทค” (Super Fast Tech) 

ซึง่เป็นบรกิารเชก็ระยะเร่งด่วนทกุๆ 10,000 กโิลเมตร ทีใ่ห้ความ
สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ภายใต้
สโลแกน “เร็วถูกใจ นัดเมื่อไร เราพร้อมบริการ” โดยไม่มีค่า
บริการเพิ่มเติม

Honda Ultimate Care
ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มความม่ันใจให้กับลูกค้าด้วยบริการรับ

ประกันคุณภาพรถยนต์ “ฮอนด้า อัลติเมทแคร์” เพื่อให้ลูกค้า
ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอะไหล่และค่าแรง
ในการซ่อมบ�ารุงท่ีอาจจะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดระยะการรับ
ประกัน โดยเพิ่มระยะเวลาการรับประกันอีก 2 ปี หรือระยะทาง 
40,000 กิโลเมตร ต่อจากระยะเวลาการรับประกันเดิม 3 ปีหรือ 
ระยะทาง 100,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะที่ฮอนด้ารับประกันอยู่
แล้วทั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาที่ก�าหนดไว้ 

Honda Paysave แพ็กเกจเช็กระยะ
ฮอนด้ามะลิวัลย์ให้ความส�าคัญกับการบ�ารุงรักษารถยนต์

อย่างต่อเน่ืองด้วยแพก็เกจเชก็ระยะ “ฮอนด้า เพย์เซฟ” เป็นการ
เสนอโปรแกรมเช็กระยะตั้งแต่ระยะที่ 10,000 กิโลเมตรจนถึง 
200,000 กโิลเมตร ที่ได้รบัส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ร้อยละ 15 
ส�าหรบัการซือ้แพก็เกจ 4 ระยะและส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ร้อยละ 
10 ส�าหรับการซื้อแพ็กเกจ 2 ระยะ โดยระยะเวลาของแพ็กเกจ 
จะมอีายกุารใช้งาน 24 เดอืน และ 12 เดอืน ตามล�าดบั 

Honda Connect 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มความม่ันใจในด้านความปลอดภัยและ 

ขับขี่รถยนต์ รวมถึงมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า 
โดยฟังก์ชันการท�างานหลักๆ คือ การติดต่อเพื่อให้การช่วย
เหลือฉุกเฉิน การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย การแจ้งเตือน
ความผิดปกติของรถยนต์ การก�าหนดขอบเขตการขับขี่ บันทึก
ข้อมูลการขับขี่ รวมไปถึงฟังก์ชัน FIND MY CAR จอดรถที่ไหน 
ก็หาเจอ นอกจากน้ียังสามารถแสดงประวัติและก�าหนดการ
เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ และการนัดหมายล่วงหน้า รวมทั้ง
การแสดงพิกัดรถยนต์บนแอปพลิเคชั่นและสั่งการท�างานของ
รถยนต์ เช่น การล็อคและปลดล็อค เปิดสัญญาณไฟ สตาร์ท
และดับเครื่องยนต์ เป็นต้น

Honda 24 hr Roadside Assistance
ฮอนด้ามะลิวัลย์พร้อมที่จะสร้างความมั่นใจด้านความ

ปลอดภัยให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอก
สถานที่ 24 ชั่วโมง (Honda 24 hr Roadside Assistance) 
ซึ่งเป็นบริการส�าหรับผู้ ใช้รถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ที่จะได้รับสิทธิ
พิเศษฟรีในการเป็นสมาชิกในระยะเวลารับประกัน 3 ปี หรือ 
100,000 กิโลเมตร 

24 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



หลักการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการตามมาตรฐาน
ฮอนด้ามะลิวัลย์ 

เนื่องจากฮอนด้ามะลิวัลย์ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นหลัก ดังนั้น การบริหารสาขาที่กระจายอยู่
หลายจังหวัดให้ประสบความส�าเร็จต้องก�าหนดนโยบายธุรกิจ
การบริการของแต่ละสาขาให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดยีวกนั ฮอนด้ามะลวิลัย์จงึใช้วธิกีารบรหิารงานจากส่วนกลาง 
เพื่อส่งต่อนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน จากส�านักงานใหญ่ไป
ยังสาขาทั้ง 8 แห่ง 

ทั้งนี้ ฮอนด้ามะลิวัลย์มีมาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าหลากหลายด้าน ตั้งแต่การอบรมพนักงานให้
มีศักยภาพและปลูกฝังการต้อนรับและบริการลูกค้าด้วยใจ 
(Service Mind) การส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ 
เนือ่งจากจ�านวนสาขาทีม่ากท�าให้ฮอนด้ามะลิวลัย์สามารถบรหิาร
จัดการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกเหนือ 
จากการบริการ ฮอนด้ามะลิวัลย์ยังมีการออกแบบโชว์รูมและ
ศนูย์บรกิารให้ทนัสมยัและใส่ใจสิง่แวดล้อม มพีืน้ทีร่บัรองลกูค้าที่
หรหูราเพือ่ให้ลกูค้าได้สมัผสักบับรรยากาศทีท่�าให้การรอคอืการ
พกัผ่อน ไม่ว่าจะเป็นห้องชมภาพยนต์ สนามเดก็เล่น มุมกาแฟและ
มมุพกัผ่อนอืน่ๆ รวมถงึการน�าเทคโนโลยต่ีางๆ มาปรบัใช้เพือ่ให้
ลกูค้าเกดิความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ 

นอกจากการบริการต่างๆ ที่มอบแก่ลูกค้าแล้ว ฮอนด้ามะ
ลิวัลย์ยังให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้ความส�าคัญกับ
พนักงานด้วยการมอบสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

การประเมินผลงานฮอนด้ามะลิวัลย์โดยฮอนด้า 
ในแต่ละปี ฮอนด้าจะมีการประเมินผลการด�าเนินงานของ 

ผู้จ�าหน่าย ด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
1. มาตรฐานการด�าเนนิงานของผูจ้�าหน่าย (Dealer Standard) 

ได้แก่ การจดัสถานที ่ความสะอาด ความครบถ้วนของเครือ่ง
มือ ความสามารถในการให้บริการทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการ 
รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลกับทางฮอนด้า

2. คะแนนความพงึพอใจของลกูค้าด้านการขายและบรกิาร (CSI 
Survey) เป็นการส�ารวจความพึงพอใจกบัลกูค้าโดยตรง โดย
จะสอบถามด้านการขายและบรกิาร เช่น ความพงึพอใจในตัว
พนักงาน ความกระตือรืนร้นในการขาย การให้ข้อมูลของ 
ผูจ้�าหน่ายเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร ด้านสถานที ่การส่งมอบ
รถยนต์ ตลอดจนการให้บริการ

3. ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของผู ้จ�าหน่าย (KPI) ได้แก่ 
เรือ่งผลการด�าเนินงานทัง้ด้านยอดขายและศนูย์บรกิาร (Per-
formance) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ฮอนด้าก�าหนดหรือไม่

โดยหลักเกณฑ์ทั้งหมด ฮอนด้าจะน�าไปเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาแผนการด�าเนินธุรกิจ และผลตอบแทนที่แต ่ละ 
ผู้จ�าหน่ายจะได้รับ ที่ผ่านมา ฮอนด้ามะลิวัลย์ได้รับการประเมิน
ผลงานในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด และได้รับเงินรางวัลจากผลการ
ประเมินการด�าเนินงานของผู้จ�าหน่ายท่ีมีผลการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของ
ฮอนด้า

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์
ด้านการจัดซื้อ

ฮอนด้ามะลิวัลย์สั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากฮอนด้า ซึ่งเป็น 
ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่าย (Supplier) รายเดยีวในประเทศไทย โดยขัน้
ตอนการสั่งซื้อรถยนต์อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งไปจนถึงการ
จ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 

ประมาณการความต�องการสินค�าของลูกค�าทุกสาขา

คัดเลือกรุ�นรถยนต� ปร�มาณ สีรถยนต�ของแต�ละรุ�น

สั่งซื้อผ�านระบบไปยังฮอนด�า

รับสินค�าเข�าคลัง แยกตามขาสา

ส�าหรบัการสัง่ซือ้รถยนต์ ฮอนด้ามะลวิลัย์จะต้องส่งแผนการ
สัง่ซือ้รถยนต์ล่วงหน้า  3  เดอืนให้ฮอนด้า โดยรุน่และสขีองรถยนต์
จะเลอืกได้ล่วงหน้า  1  เดอืน หลงัจากฮอนด้าได้รบัข้อมลูการสัง่ซือ้
แล้ว ฮอนด้าจะยืนยันปริมาณรถยนต์ที่ฮอนด้ามะลิวัลย์จะได้รับ 
ซึ่งอาจจะได้ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ ก่อนการส่งมอบรถยนต์ใน
แต่ละเดือน ฮอนด้าจะแจ้งปริมาณรถยนต์ที่จะส่งมอบให้ฮอนด้า 
มะลิวัลย์ทราบก่อนทุกครั้ง
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ส�าหรับการสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นของแท้ 
ต้องสั่งซื้อจากฮอนด้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ฮอนด้าไม่สามารถ
จัดหาให้ฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้ รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นของ
เทียบเคียง จะสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่ายรายอื่น โดยจะต้องมีการ
เปรียบเทียบราคาจากผู้จ�าหน่ายอย่างน้อย 2 ราย หรือคัด
เลอืกจากผูจ้�าหน่ายทีอ่ยูใ่นรายชือ่ผูจ้�าหน่ายที่ได้รบัการอนมุตัิ
แล้ว (Approved Vendor List) ทั้งนี้ พนักงานควบคุมอะไหล่จะ
ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง (Stock) ขั้นต�่าของอะไหล่บางตัว
ที่ใช้ประจ�า เช่น น�้ามันเครื่อง หัวเทียน จานเบรก เป็นต้น เพื่อให้
ฝ่ายจดัซือ้เป็นผูด้�าเนนิการสัง่ซือ้ผ่านระบบ โดยกรณปีกตจิะได้
รบัอะไหล่และอปุกรณ์ตกแต่งภายใน 7 วนัหลงัจากการสัง่ซือ้ และ
กรณีเร่งด่วนจะได้รับภายใน 3 วัน 

ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง
ฮอนด้ามะลิวัลย์มีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณ

สินค้าคงคลังประเภทรถยนต์ อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งท่ีต้อง
มีส�ารองไว้ ให้อยู่ในจ�านวนที่เหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการ
จ�าหน่ายและส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อมีการสั่งซื้อและไม่ก่อให้เกิด
ภาระทางการเงินต่อฮอนด้ามะลิวัลย์ โดยฮอนด้ามะลิวัลย์จะ
วิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนการสั่งซื้อสินค้ารุ่น
ต่างๆ ส�าหรบัสนิค้าทีม่กีารหมนุเวยีนเรว็ และมกีารประสานงาน
กบัฝ่ายจดัซือ้ในการสัง่ซือ้สนิค้าเพือ่ไม่ให้ระดบัสนิค้าคงคลงัอยู่
ต�่ากว่าระดับสินค้าคงคลังข้ันต�่า (Safety Stock) ซ่ึงโดยเฉลี่ย
ระดบัสนิค้าคงคลงัขัน้ต�า่ของรถยนต์จะคงไว้ส�าหรับการจ�าหน่าย
ประมาณ 15 วัน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งประมาณ 7 วัน 

ฮอนด้ามะลิวัลย์มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อ
พสิจูน์ความมอียูจ่รงิ ความครบถ้วนและความถกูต้องของสนิค้า
คงคลัง รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวิธีการ
ตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นดังนี้ ส�าหรับสินค้าประเภทรถยนต์
จะตรวจนบัทกุรายการและทกุเดอืน ส�าหรบัสนิค้าประเภทอะไหล่
และอุปกรณ์ตกแต่งจะสุ่มนับเป็นรายไตรมาส และตรวจนับทุก
รายการปีละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้ฮอนด้ามะลวิลัย์ยงัมกีารก�าหนด
ปริมาณอะไหล่และอปุกรณ์ตกแต่งให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม เพือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือ
น�ารถเข้ามารับบริการ

ด้านการจัดหาตัวแทนขาย
ฮอนด้ามะลิวลัย์มนีโยบายการบรหิารงานขายโดยมผีูจ้ดัการ

ฝ่ายขายดูแลแต่ละสาขา และมีการจ้างตัวแทนขายโดยมีสัญญา
แต่งต้ังตัวแทนขาย (เรียกว่า “ท่ีปรึกษาการขาย”) โดยจะมีระยะ
เวลาก�าหนด 1 ปี และสามารถต่อไปได้อีกหากไม่มีการแจ้ง
ยกเลิก ท่ีปรึกษาการขายมีหน้าท่ีในการเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าและอุปกรณ์ตกแต่ง และต้องสรุปยอดจองซื้อรถยนต์ 
รวมถึงปริมาณการขายและรายงานความคืบหน้าให้แก่ฮอนด้า 
มะลิวัลย์ทุกวัน 

ฮอนด้ามะลิวัลย์มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คดัเลอืกท่ีปรกึษาการขาย โดยการสมัภาษณ์ของผูจ้ดัการฝ่าย
ขาย และอนุมัติโดยผู้จัดการส่วนงานขาย เกณฑ์การคัดเลือก 
อาทิ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และ
ทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งฮอนด้ามะลิวัลย์จะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการขาย เป็นส�าคัญ และที่ผ่า
นมาฮอนด้ามะลิวัลย์สามารถจัดหาที่ปรึกษาการขายส�าหรับ
แต่ละสาขาได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฮอนด้ามะลิวัลย์มีที่ปรึกษาการ
ขายท้ัง 9 สาขา จ�านวน 56 คน โดยมีหัวหน้าทีม 5 คน ซึ่งที่
ปรึกษาการขายจะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดการฝ่ายขาย
แต่ละสาขาซึ่งเป็นพนักงานประจ�าของฮอนด้ามะลิวัลย์

ด้านการจัดจ้างงาน (Sub contractor)
ศูนย์บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ ส่วนใหญ่จะมีการจัดจ้างบ

ริษัทรับเหมาจากภายนอก (“Sub Contractor”) เพื่อท�างาน
ด้านการซ่อมตัวถังและสี ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์การซ่อมมายาวนาน โดยฮอนด้ามะลิวัลย์มีข้ัน
ตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก Sub Contractor 
อาทิ ประสบการณ์การท�างาน ฝีมือของทีมงาน ความน่าเชื่อ
ถือ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เหตุผลท่ีฮอนด้ามะลิวัลย์เลือก
การจ้าง Sub Contractor เนื่องจากสามารถวัดผลส�าเร็จของ
งานได้ชัดเจน มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได้มากกว่าการจ้าง
พนักงานของตัวเอง เน่ืองจากการวัดผลงานจะพิจารณาจาก
ผลงานและการส่งมอบงานท่ีรวดเร็ว ก่อนท่ีจะพิจารณาเลือก
สั่งจ้างงาน โดยมีสัญญาจ้างปีต่อปี ท้ังน้ี ฮอนด้ามะลิวัลย์จะมี
การประเมินผลงานของ Sub Contractor เป็นประจ�าทุกปี โดย
จะมีแบบฟอร์มในการประเมินและหัวข้อการประเมินที่เหมาะสม 
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ปัจจบุนั ฮอนด้ามะลวิลัย์จ้าง Sub Contractor ในการรบัเหมา
ส�าหรับงานซ่อมตัวถังและสี ทั้งหมด 3 บริษัท ส�าหรับ 6 ศูนย์
บรกิารทีม่กีารซ่อมตวัถงัและส ี (ศนูย์บรกิารอกี 3 แห่งไม่มกีารให้
บริการซ่อมตัวถังและสีอยู่แล้ว) โดยใช้พื้นที่ของฮอนด้ามะลิวัลย์
เองเป็นพื้นที่การให้บริการส�าหรับงานซ่อมตัวถังและสีทั้งหมด 

2. มูลค่าการจัดหาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าประเภทรถยนต์จะสั่งซ้ือจากฮอนด้าเท่านั้น ส�าหรับ

อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากฮอนด้าเช่นกัน 
เพือ่ให้ราคาสนิค้ามมีาตรฐานเดยีวกนั ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ฮอน
ด้ามะลวิลัย์มกีารพึง่พาจากฮอนด้าซึง่เป็นผูจ้�าหน่าย (Supplier) 
รายเดียวในการจัดจ�าหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง 
อย่างไรก็ตาม ฮอนด้ามะลิวัลย์มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจ
จากฮอนด้าต่อไป เนื่องด้วยฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้รับคะแนนการ
ประเมินและได้รับรางวัลผลการประเมินจากฮอนด้าในระดับท่ี
ดีมาโดยตลอด รวมถึงได้รับการต่อสัญญาตัวแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ากับฮอนด้ามาเป็นเวลากว่า 29 ปีแล้ว

3. พื้นที่การให้บริการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการมีทั้งหมด 9 สาขา

ใน 5 จงัหวดั โดยแต่ละศนูย์บรกิารของฮอนด้ามะลวิลัย์จะมพีืน้ที่
ส�าหรับการรบัรถเข้าบรกิารตรวจเชก็ตามระยะและรถเข้าบรกิาร
ซ่อมท้ังซ่อมท่ัวไปและซ่อมตัวถังและสี รวมถึงพื้นท่ีส�าหรับเก็บ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด โชว์รูมและศูนย์บริการ

พื้นที่ศูนย์บริการ

(ตร.เมตร)

ช่องบริการซ่อม

(ช่องซ่อม)

จ�านวนห้องพ่น 

(ห้อง)

พื้นที่คลังสินค้า

(ตร.เมตร/จ�านวนคัน)

ขอนแก่น ส�านักงานใหญ่ 8,200 139 6 2,400 ตรม.

เก็บรถเต็มพื้นที่ 159 คัน

สาขาประชาสโมสร 360 6 ไม่มี ไม่มี

สุรินทร์ สาขาสุรินทร์ 3,260 42 3 250 ตรม.

เก็บรถเต็มพื้นที่ 20 คัน

สาขาวีรวัฒน์โยธิน (เฉพาะโชว์รูม) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

บุรีรัมย์ สาขาบุรีรัมย์ 1,820 33 2 ไม่มี

สาขานางรอง 1,400 21 2 2,200 ตรม. 

เก็บรถเต็มพื้นที่ 132 คัน

ภูเก็ต สาขาภูเก็ต 312 4 ไม่มี ไม่มี

สาขานาคา 1,840 47 4 1,200 ตรม. 

เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน

กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ 1,600 28 3 3,025 ตรม. 

เก็บรถเต็มพื้นที่ 80 คัน
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(2) ออโตคลิก
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

ออโตคลิก ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อ
ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) โดยมลีกัษณะการประกอบธรุกจิ ดงันี้
1. ธุรกิจจากส่วนงานบริการซ่อมและจ�าหน่ายอะไหล่ 
2. ธุรกิจจากการน�าเสนอบริการประกันภัยรถยนต์ 

1. ธุรกิจส่วนงานบริการซ่อมและจ�าหน่ายอะไหล่
ออโตคลกิมศีนูย์บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทกุสาขา ซึง่

มคีวามสวยงามและทนัสมยั พร้อมด้วยเครือ่งมอืที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมไปถึงมีพื้นที่
รบัรองลกูค้าทีส่ะอาดและมสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั โดย
ออโตคลิกนั้นมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับรองรับการให้บริการผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารตั้งแต่ขั้นตอนการรับรถจนถึงการรับช�าระเงิน 
รวมทั้งการออกใบก�ากับภาษีและใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เพื่อลดการใช้
กระดาษ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่น�ารถมา
เข้ารับบริการ โดยผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลัก คือ การ
เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง การเปลี่ยนยางรถยนต์ การซ่อมบ�ารุง
ระบบเบรก แบตเตอรี่ โช้คอัพ ช่วงล่าง รวมถึงระบบแอร์รถยนต์ 

2. ธุรกิจจากการน�าเสนอบริการประกันภัยรถยนต์ 
ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะท�าประกันภัยรถยนต์ ทาง

ออโตคลิกจะน�าเสนอบริษัทนายหน้าตัวแทนประกันภัยหรือ
บรษิทัประกนัภยั (“บรษิทัประกนัภยั”) ให้แก่ลกูค้า โดยออโตคลกิ
จะได้รับผลตอบแทนจากการด�าเนินการดังกล่าว 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
1. การจัดหาผลิตภัณฑ์
ด้านการจัดซื้อ

ออโตคลิกมีนโยบายการคัดเลือกผู ้จ�าหน่ายสินค้าท่ีมี
ศกัยภาพ โดยบรษิทัจะคดัเลอืกและเปรยีบเทยีบผูจ้�าหน่ายแต่ละ
ราย โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านราคา (Unit Price)
2. ปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า (Quality)
3. ปัจจัยด้านท�าเลที่ตั้ง (Location)
4. ปัจจัยด้านระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า 

(Lead Time Ordering)
5. ปัจจัยด้านการให้บริการ (Service)

ออโตคลิกมีการพิจารณาวิเคราะห์ผู้จ�าหน่ายในปัจจุบันและ
พิจารณาเปรียบเทียบคัดเลือกผู้จ�าหน่ายรายใหม่ในทุกๆ เดือน 
เพือ่พฒันาปรบัปรงุกระบวนการจดัซือ้จดัหาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือ
ให้มั่นใจได้ว่าออโตคลิกจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้จ�าหน่าย 
ที่มีศักยภาพสูงในราคาต้นทุนที่เหมาะสม

ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง
ออโตคลิกมีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อพิสูจน์

ความมีอยู ่จริง ความครบถ้วนและความถูกต้องของสินค้า
คงคลัง รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยออโต
คลิกจะตรวจนับทุกรายการทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี 
ซึ่งก�าหนดให้ตรวจนับปีละ 2 ครั้งร่วมกับแผนกบัญชีหรือแผนก
ที่ได้รับมอบหมาย

2. มูลค่าการจัดหาผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ของออโตคลิกเป็นสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ 

อาท ิยาง แบตเตอรี ่น�า้มนัเครือ่ง เบรก โช้คอพั เป็นต้น โดยในการ
สั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ออโตคลิกจะจัดหาสินค้าจากผู้จ�าหน่าย
อย่างน้อย 2 รายเพื่อเปรียบเทียบราคา หรือคัดเลือกสินค้า
จากผู้จ�าหน่ายท่ีมีอยู่ในรายชื่อผู้จ�าหน่ายท่ีได้รับการอนุมัติ
แล้ว (Approved Vendor List) ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่
มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม รวมท้ังให้ลูกค้ามีทางเลือกและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ออโตคลิกจึง
คดัสรรผลติภณัฑ์จากหลากหลายแบรนด์ นอกจากนี ้ออโตคลกิ 
มุ่งม่ันและไม่หยุดท่ีจะค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถน�า
เสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยให้ครอบคลุมลูกค้า
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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สาขาโรงเร�ยนสตร�ภูเก็ต
วันที่เร��มให�บร�การ: 21 พฤษภาคม 2564

ที่ตั้ง: 2/3 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ�

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

พ�้นที่ศูนย�บร�การ: 448 ตารางเมตร

พ�้นที่ทั้งหมด: 704 ตารางเมตร

เบอร�โทรศัพท�: 076-681089

สาขาเทพกระษัตร�
วันที่เร��มให�บร�การ: 1 มีนาคม 2564

ที่ตั้ง: 41/90 หมู� 6 ถนนเทพกระษัตร� ตำบลรัษฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

พ�้นที่ศูนย�บร�การ: 322 ตารางเมตร

พ�้นที่ทั้งหมด: 516 ตารางเมตร

เบอร�โทรศัพท�: 076-681088

สาขาบิ�กซี กัลปพฤกษ�
วันที่เร��มให�บร�การ: 19 ธันวาคม 2564

ที่ตั้ง: 25/1 ถนนกัลปพฤกษ� แขวงคลองบางพราน

เบตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

พ�้นที่ศูนย�บร�การ: 448 ตารางเมตร

พ�้นที่ทั้งหมด: 605 ตารางเมตร

เบอร�โทรศัพท�: 02-0278868

สาขาโลตัส อ�อนนุช 80
วันที่เร��มให�บร�การ: 30 พฤศจ�กายน 2564

ที่ตั้ง: 172/7 ถนนอ�อนนุช แขวงประเวศ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

พ�้นที่ศูนย�บร�การ: 275 ตารางเมตร

พ�้นที่ทั้งหมด: 368 ตารางเมตร

เบอร�โทรศัพท�: 02-0278867

สาขาบิ�กซี มหาชัย 2
วันที่เร��มให�บร�การ: 26 ธันวาคม 2564

ที่ตั้ง: 67/535 หมู� 4 ตำบลโคกขาม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

พ�้นที่ศูนย�บร�การ: 308 ตารางเมตร

พ�้นที่ทั้งหมด: 423 ตารางเมตร

เบอร�โทรศัพท�: 02-0278869
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3. พื้นที่การให้บริการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริการมีทั้งหมด 5 สาขาใน 3 จังหวัด โดยแต่ละศูนย์บริการของออโตคลิกจะมีพื้นที่ส�าหรับ

การรับรถเข้าบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัด ศูนย์บริการ ที่ตั้ง

วันที่เริ่มให้

บริการ

พื้นที่ศูนย์

บริการ

(ตร.เมตร)

พื้นที่

ทั้งหมด

(ตร.เมตร)

ช่องบริการ

ซ่อม

(ช่องซ่อม)

ภูเก็ต สาขาเทพกระษัตรี* 41/90 หมู ่6 ถนนเทพกระษตัรี ต�าบลรษัฎา 

อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 

เบอร์โทร 076-681088

1 มีนาคม

2564

322 516 4

สาขาโรงเรียนสตรีภูเก็ต* 2/3 ถนนด�ารง ต�าบลตลาดใหญ่ อ�าเภอ

เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เบอร์โทร 076-681089

21 พฤษภาคม 

2564

448 704 6

กรุงเทพมหานคร สาขาโลตัส อ่อนนุช 80 172/7 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ 

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทร 02-0278867

30 พฤศจิกายน

2564

275 368 5

สาขาบิ๊กซี กัลปพฤกษ์ 25/1 ถนนกลัปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน 

เบตบางบอน กรงุเทพมหานคร 10150

เบอร์โทร 02-0278868

19 ธันวาคม 

2564

448 605 7

สมุทรสาคร สาขาบิ๊กซี มหาชัย 2 67/535 หมู ่4 ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทร 02-0278869

26 ธันวาคม 

2564

308 423 5

หมายเหตุ

ออโตคลกิ เปิดให้บรกิารทกุวนั ไม่เว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตัง้แต่เวลา 08.00 - 21.00 น. *เฉพาะสาขาเทพกระษตัรแีละโรงเรยีนสตรภีเูกต็ เปิด ให้บรกิารตัง้แต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
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1.2.3 
(1) ฮอนด้ามะลิวัลย์
1. กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
พฤติกรรมผู้บริโภค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
ผู้คนหันมาสนใจการใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ ผู้บริโภคจึงให้ความส�าคัญและใช้เวลาอย่าง
พิถีพิถันในการเลือกซื้อรถยนต์ ซึ่งเหตุผลล�าดับต้นๆ ที่ใช้ ใน
การตัดสินใจของผู้บริโภค มีหลักๆ ดังนี้
• ราคารถยนต์ เป็นปัจจยัทีส่�าคัญทีส่ดุ เนือ่งด้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้รายได้ของ
ประชาชนลดลง ผู้บริโภคจึงค่อนข้างใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 
ดังนั้น ราคารถยนต์จึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์มาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในราคา
ของอะไหล่และค่าบ�ารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ผู้บริโภค
จะค�านึงถึงอีกด้วย

• ความปลอดภยั ถอืเป็นปัจจยัหลกัของการตดัสนิใจใช้รถยนต์ 
โดยปัจจุบันฮอนด้าได้มุ่งเน้นให้รถยนต์รุ่นใหม่มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับข่ีของ 
ผู้บริโภคว่าจะมีความปลอดภัยสูงขึ้น

• ความประหยัดน�้ามัน เนื่องจากราคาน�้ามันมีความผันผวน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังใน
การเลือกซื้อรถยนต์ โดยการเลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัด
น�้ามัน ทั้งนี้ รถยนต์ระบบไฮบริดได้รับความนิยมค่อนข้าง
มาก อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค 

• การออกแบบทั้งภายในและภายนอกรวมถึงขนาดของ
รถยนต์ ปัจจัยเรื่องการออกแบบที่สวย ล�้าสมัยโดนใจ 
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกของทัง้ผูข้บัขีแ่ละผู้โดยสารครบ
ครัน วัสดุภายในมีคุณภาพ งานประกอบละเอียดเรียบร้อย 
เกบ็เสยีงจากภายนอกได้ด ีสิง่เหล่านีล้้วนแต่เข้ามามอีทิธพิล
ในการตัดสินใจซื้อรถของคนในยุคนี้ทั้งสิ้น

ปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์เริ่มเปล่ียนไปจาก
อดีต จากการตรงไปยังโชว์รูมเพื่อต้องการเห็น สัมผัสรถยนต์
ที่ต้องการและข้อมูลต่างๆ เช่น สเปคเครื่องยนต์ ระบบผ่อนช�าระ 
หรือรายละเอียดอื่นๆ นั้น โดยภาพรวมจะลดน้อยลง เนื่องจาก
ภาวะการแพรระบาดของ COVID-19 รวมถึงผู้บริโภคสามารถ
หาข้อมูลและ/สั่งจองรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว 

กลุ่มลูกค้า
กลุ ่มลูกค ้าและกลุ ่ม เป ้าหมายของฮอนด ้ามะลิวัลย ์ 

คือ ผู้บริโภคทุกระดับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ท่ีมีรายได้และมีก�าลังซื้อเพียงพอส�าหรับการซื้อรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้า รวมไปถึงผู้บริโภคทุกรายท่ีใช้รถยนต์ย่ีห้อฮอนด้าที่จะ
น�ารถมารับบริการในศูนย์บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการเช็กระยะ การซ่อมบ�ารุงทั่วไป และการซ่อมตัวถังและสี 

ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ฮอนด้ามะลวิลัย์ไม่มกีารจ�าหน่ายสนิค้า
ให้แก่ลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม เน่ืองจากลกูค้า
ส่วนใหญ่ของฮอนด้ามะลิวัลย์เป็นลูกค้ารายย่อย

กลุ่มคู่ค้าประเภทบริษัทไฟแนนซ์ และบริษัทประกันภัย
ฮอนด้ามะลวิลัย์ มลีกูค้าทีข่อสนิเชือ่เช่าซือ้จากบรษิทัไฟแนนซ์

กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เงินสดในสัดส่วน 90 ต่อ 10 
ท้ังน้ี ในปี 2564 ฮอนด้ามะลิวัลย์มีบริษัทคู ่ค ้าที่ เป ็น

บริษัทไฟแนนซ์จ�านวน 1 ราย ซึ่งมีรายได้เกินร้อยละ 30 
อย่างไรก็ตาม ฮอนด้ามะลิวัลย์ยังมีบริษัทไฟแนนซ์อื่นๆ 
ซึ่งมีสัดส่วนรายได้เช่าซื้อรองลงมา โดยฮอนด้ามะลิวัลย์ 
สามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนั้น ฮอนด้ามะลิวัลย์จึงไม่มีความ
เสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากคู่ค้ารายใหญ่รายนี้ แต่ถือว่า
เป็นการได้ประโยชน์ทั้งฮอนด้ามะลิวัลย์ และบริษัทไฟแนนซ์ 

ส�าหรับรายได้ค่านายหน้าจากการน�าเสนอบริษัทประกันภัย
รถยนต์มสีดัส่วนเพยีงเลก็น้อยคอืไม่เกนิร้อยละ 3 ของยอดราย
ได้รวม ถงึอย่างไรกต็ามรายได้ค่านายหน้าในปี 2564 ลดลงจาก
ปี 2563 เท่ากับ 11.42 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.76 โดยปี 
2563 มมีลูค่าเท่ากบั 60.92 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
2.26 ของรายได้รวม และปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 49.49 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.86 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวโน้มปริมาณการขายรถที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา 

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ช่องทางการจ�าหน่ายของฮอนด้ามะลิวัลย์เป็นการจ�าหน่าย

ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านฝ่ายขาย โดยปัจจุบันมีโชว์รูมและ
ศูนย์บริการทั้งหมด 8 แห่ง และศูนย์แสดงสินค้า (โชว์รูม) 1 แห่ง 
รวมทัง้สิน้ 9 แห่ง ที่ได้ระบไุว้ในส่วน “ธรุกจิจากส่วนงานจ�าหน่าย
รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง”
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โดยฮอนด้ามะลิวัลย์มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายผ่านสาขา ดังนี้
1) การขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยพิจารณา

จากปัจจัยส�าคัญต่างๆ เช่น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ความ
หนาแน่นของประชากรทีอ่ยูอ่าศยั สภาพเศรษฐกจิชมุชนหรอื
เมืองเป้าหมาย ก�าลังซื้อของพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ฮอนด้า 
มะลิวัลย์มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในอนาคตไปยังพื้นที่ที่มี
ศักยภาพสูงในทุกภูมิภาค 

2) ปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้า และ 

3) เพิ่มการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายการจ�าหน่าย
สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ฮอนด้ามะลิวัลย์ ไม่เพียงแต่จัดแสดงรถยนต์ใหม่ในบริเวณ

โชว์รูมจ�าหน่ายรถยนต์ทั้ง 9 แห ่ง แต ่ยังมีการจัดแสดง
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดงานอีเวนท์ (Event) ในห้างสรรพ
สินค้า หรอืแหล่งชมุชน เพือ่น�าเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆ หรอืการจดั
รายการส่งเสริมการขายประจ�าเดือนให้แก่ลูกค้าทั่วไป 

 
2. กลยุทธ์ทางการตลาด

ฮอนด้ามะลิวัลย์มีการก�าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อ
ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจน
เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลยุทธ์การขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การขยายสาขาเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายธุรกิจของฮอน
ด้ามะลิวัลย์ เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ และยังตอบโจทย์
ในการที่จะเป็นผู้จ�าหน่ายและให้บริการที่ลูกค้านึกถึงเป็นเจ้า
แรกเมื่อต้องการสินค้าและบริการของฮอนด้า และการได้มาซึ่ง
ท�าเลที่มีศักยภาพสูง ฮอนด้ามะลิวัลย์มีการท�าแผนงานศึกษา
โครงการในอนาคต (Feasibility Study) ในการขยายสาขาเพื่อ
เสนอต่อฮอนด้าส�าหรับการขออนุมัติการลงทุนในสาขาใหม่ 
ถึงแม้ว่าฮอนด้ามะลิวัลย์ จะเริ่มต้นธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื แต่ฮอนด้ามะลวิลัย์ไม่หยดุนิง่ทีจ่ะขยายสาขาไปยงัภูมิภาค 
อื่นๆ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีสาขาในภาคใต้แล้วถึง 3 สาขาใน 2 
จังหวัด ทั้งนี้ ฮอนด้ามะลิวัลย์ยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ อีกต่อไปด้วย
2.2 ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ

เหตุผลอนัดบัต้นๆ ทีล่กูค้าใช้ในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรอืเข้า
รับบริการ คือ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการมอบ
สินค้าหรือให้บริการ แม้ว่าการน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
จะมีความสมบูรณ์แบบมากเพียงใด แต่หากไม่สามารถส่งมอบ
ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือที่ให้สัญญาไว้กับลูกค้าก็
ไม่มีความหมายใดๆ ฮอนด้ามะลิวัลย์ตระหนักถึงความส�าคัญ

ในเรือ่งนีม้าโดยตลอดจนเกดิเป็นแนวปฏบิตัใินการวางแผนการ
สัง่ซือ้สนิค้าเพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ 
โดยทีผ่่านมาฮอนด้ามะลวิลัย์สามารถส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้า
ได้เพยีงพอต่อความต้องการและสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า
เสมอมา มากไปกว่านั้น ด้วยจ�านวนสาขาที่ครอบคลุม เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยหลักที่ท�าให้ฮอนด้ามะลิวัลย์ สามารถบริหารจัดการ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างตามมาตรฐานฮอนด้า 
มะลิวัลย์

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผู้จ�าหน่ายรถยนต์ที่
อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใกล้เคียง ฮอนด้ามะลิวัลย์จึงวางแผน
กลยทุธ์การตลาดโดยการสร้างโชว์รมูและศนูย์บรกิารรถยนต์ที่
จงัหวดัขอนแก่นซึง่ถอืเป็นเมืองหลกัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ให้เป็นโชว์รูมและศูนย์บริการท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ภายใต้
แนวคดิการออกแบบทีห่รหูรา โอ่โถง ทนัสมยั ลดการใช้พลงังาน
และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม บนพืน้ทีข่นาดใหญ่กว่า 25 ไร่ ซึง่แบ่ง
เป็นพืน้ทีอ่าคารใช้สอยกว่า 11,000 ตร.ม. พืน้ทีจ่ดัแสดงรถใหม่
กว่า 1,200 ตร.ม. สามารถโชว์รถได้มากกว่า 30 คัน และศูนย์
บริการท่ีมีขนาดใหญ่ถึง 9,000 ตร.ม. รองรับได้มากถึง 139 
ช่องซ่อม สามารถรองรับลูกค้าและให้บริการซ่อมทั่วไปและซ่อม
บ�ารุงรักษาตามก�าหนดได้ถึงเดือนละ 4,350 คัน และให้บริการ
ซ่อมตัวถังและสีได้มากถึงเดือนละ 720 คัน ถือเป็นโชว์รูมและ
ศูนย์บริการแบบครบวงจร และสามารถรองรับการให้บริการได้
มากที่สุดในประเทศไทย 

ฮอนด้ามะลิวัลย์มีเจตนารมณ์ในการสร้างเอกลักษณ์ของ
ศูนย์บริการด้วยมาตรฐานฮอนด้ามะลิวัลย์ โดยน�าโชว์รูมและ
ศูนย์บริการของส�านักงานใหญ่เป็นต้นแบบหรือมาตรฐาน
ส�าหรับสาขาต่อๆ ไป โดยฮอนด้ามะลิวัลย์น้ันมุ่งม่ันท่ีจะดูแล
ลกูค้าทีเ่ข้ามารบับรกิารให้ได้สมัผสักบับรกิารอนัแสนอบอุน่ และ
พรัง่พร้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ อาท ิการให้บรกิาร 
Wi-Fi ฟรี มุมเล่น iPad อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายคัด
สรรเฉพาะวตัถดุบิทีม่คีณุภาพในระดบัพรเีมยีม ไม่ว่าจะเป็นบดัส์
ไอศครมี (Bud’s Ice cream) อาหารว่าง ขนมต่างๆ ทีส่บัเปลีย่น
หมนุเวยีนเพือ่ความหลากหลาย รวมทัง้เครือ่งดืม่ร้อนเยน็ระดบั
พรีเมียมนานาชนิด เช่น กาแฟสด นอกจากนั้นยังมีห้องรับรอง 
(Maliwan Club) และห้องชมภาพยนตร์ (Maliwan Theater) ท่ีมี
การออกแบบขึน้เป็นพเิศษเพือ่ให้ความบนัเทงิและท�าให้ช่วงเวลา
การรอคอยเปลีย่นเป็นช่วงเวลาท่ีแสนพเิศษ  นอกเหนือจากการ
บริการส�าหรับผู้ ใหญ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่น (Kid’s land) สีสัน
สดใสที่สร้างเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ ให้กับเด็กๆ โดยเน้นถึง
ความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นส�าคัญ 
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2.4 การให้บริการก่อนและหลังการขายที่ดีเลิศ
เนื่องจากสินค้าของฮอนด้ามะลิวัลย์เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน

มาจากฮอนด้า และไม่ได้มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เปรียบ
เทียบกับศูนย์จัดจ�าหน่ายอ่ืน ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตก
ต่างให้กับฮอนด้ามะลิวัลย์คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการขายให้แก่ลูกค้าโดย
• การรู้จักและท�าความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นอายุ 

การศกึษา พฤตกิรรม รายได้ และความต้องการอย่างละเอยีด 
โดยไม่มองข้ามข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ลูกค้ามี

• ให้ความรูท้ีค่รบถ้วนในตวัผลติภณัฑ์เพือ่เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของลูกค้า รวมถึงการเสนอทางเลือกต่างๆ ที่ท�าให้
ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดและ

• การให้บริการโดยพนักงานที่มีความรู้  มีหัวใจบริการด้วย
รอยยิ้มที่สุภาพ อ่อนน้อมและแสดงความเป็นมิตร
สิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าความใส่ใจในความต้องการของ
ลูกค้าก่อนการขาย คือ การบริการหลังการขาย (After 
sale services)  นอกจากบริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ไม่ว่า
จะเป็นโปรแกรมการดูแลต่างๆ แล้ว อีกบทบาทที่ส�าคัญ คือ 
การเข้าติดตามหรือแก้ ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็น
อย่างมาก 

• มกีารสือ่สารกบัลกูค้าและเน้นการสร้างระบบป้องกนัปัญหา
ล่วงหน้า เช่น การตดิตามสอบถามกบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ
และไม่เพียงแค่ภายหลังจากการรับสินค้าไม่กี่วัน แต่หมาย
ถึงการดูแลตลอดอายุการใช้งานของสินค้านั้น รวมถึงการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายก็เป็นสิ่งท่ีจะ
ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

• เน้นความรวดเร็วในการเข้าแก้ ไขปัญหา ไม่ละเลยต่อปัญหา
ของลูกค้าที่ฮอนด้ามะลิวัลย์สามารถแก้ไขได้ เมื่อลูกค้าเกิด
ปัญหาจากการใช้งาน ฮอนด้ามะลวิลัย์มช่ีองทางการรบัเรือ่ง
ที่สะดวกและทันเวลา พร้อมทั้งการเข้าแก้ ไขในส่วนท่ีฮอนด้า 
มะลิวัลย์สามารถท�าได้โดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกของ
ลูกค้าและไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา

เมื่อฮอนด้ามะลิวัลย์มีเป้าหมายการบริการคือความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้า ดังนั้น การอบรมพนักงานให้มีหัวใจใน
การบริการนั้นจึงเป็นสิ่งที่ฮอนด้ามะลิวัลย์ให้ความส�าคัญมาก
เป็นพิเศษ ฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้จัดให้มีการอบรมที่เข้มข้นและ
ทดสอบการปฏิบัติงานของพนักงานหรือบุคลากรท่ีมีโอกาสได้
พบหรอืสือ่สารกบัลกูค้าโดยตรงอย่างสม�า่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่รกัษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทัง้นี ้ทัง้ฮอนด้ามะลวิลัย์และฮอนด้ายงัมกีารประเมนิผลความ
พงึพอใจของลกูค้าทีม่าใช้บรกิารจากแบบสอบถามและมกีารเกบ็
ข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อน�าไปใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์ท้ังส่วนของโชว์รูม
จ�าหน่ายรถยนต์และส่วนของศูนย์บริการอีกด้วย

2.5 ประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากร
ผูบ้รหิารนัน้มคีวามส�าคญัเป็นอย่างมากส�าหรบัองค์กรทัง้ยงั

มบีทบาทในการขบัเคลือ่นทศิทางของกลุม่บรษิทั โดยกว่า 29 ปีใน
การด�าเนินธรุกจิการเป็นผูจ้�าหน่ายและศนูย์บรกิารของฮอนด้า 
มะลิวัลย์ ท�าให้ผู้บริหารและบุคลากรมีประสบการณ์และเข้าใจ
ความต้องการของลกูค้า เข้าใจในลกัษณะของธรุกจิ การด�าเนนิ
งานรวมถึงการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี  และ
สามารถน�าประสบการณ์หรือปัญหาท่ีเคยพบมาปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้อกีด้วย

3. นโยบายการก�าหนดราคา
การก�าหนดราคาของฮอนด้ามะลิวัลย์ เป็นไปตามราคาที่

ฮอนด้าก�าหนด ซึ่งเป็นราคาขายท่ัวประเทศท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ผู้บริหารจะสามารถก�าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
ท่ีแตกต่างจากท่ีฮอนด้าก�าหนดได้ เพื่อจูงใจลูกค้า ส่วนสินค้า
ประเภทอืน่ๆ เช่น อปุกรณ์ตกแต่ง เบาะหนงั ตลอดจนการเคลอืบ 
เซรามิก ฮอนด้ามะลิวัลย์มีนโยบายก�าหนดราคาจากราคา
ต้นทุนบวกก�าไรขั้นต้น พร้อมกับพิจารณาราคาตลาดด้วย

4. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึท�า

ให้ฮอนด้ามะลวิลัย์มนีโยบายการใช้สือ่โฆษณาและประชาสมัพันธ์
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนี้ 
1. การแนะน�ารถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โชว์รูม

ของฮอนด้ามะลิวัลย์ให้เป็นท่ีรู้จัก จะมีการน�าเสนอผ่านการ
ถ่ายทอดสด (live) ผ่านทาง Facebook Fanpage 

2. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) อาทิเช่น โปรโมชั่นประจ�าเดือน คอนเทนต์ให้ความรู้ 
ต่างๆ ในรูปแบบงานภาพนิ่ง (Artwork) และ วิดีโอ (Video) 
เป็นต้น

3. จัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล ผ่านทาง Facebook 
Fanpage อยูเ่ป็นประจ�า เพือ่เพิม่ช่องทางการรบัรูข้องลกูค้า
และส่งผลให้ฮอนด้ามะลิวัลย์ เป็นที่จดจ�าหรือพบเห็นอยู่เป็น
ประจ�า 

4. ผลติสินค้าส�าหรบัส่งเสรมิการขายเฉพาะของยีห้่อบรษิทั เช่น 
หมอนรองคอ สายหุม้เขม็ขดันริภยั กระบอกน�า้เก็บความเยน็ 
ถุงผ้าพับได้ และข้าวสาร เป็นต้น
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5. ให้การสนบัสนนุงานกจิกรรมต่างๆ เพือ่ท�าให้ฮอนด้ามะลวิลัย์
เป็นที่รู้จัก เช่น มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน  
สนับสนุนช่องยูทูป (Youtube Channel) รวมถึง Tiktok 
เป็นต้น

ภาวะการแข่งขัน 
ในปี 2564 ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต์อย่างต่อเนือ่ง การจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศมกีารชะลอตัว 
เนื่องจากก�าลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื ้นตัว อีกทั้งยังเกิด
ปัญหาการขาดแคลนชิน้ส่วนการผลติ เช่น ปัญหาชปิขาดตลาด 
ด้วยเหตุนี้ ภาพรวมยอดขายรถยนต์รวมภายในประเทศต้ังแต่
เดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2564 จงึลดลงเหลอือยูท่ี ่759,119 คนั 
หรือลดลงร้อยละ 4.20 เมื่อเทียบกับปี 2563 

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) มีบทบาท
ส�าคญัมากขึน้เรือ่ยๆ ในวงการยานยนต์โลก และวงการยานยนต์
ไทย ด้วยยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง โดยกรมขนส่งทางบก เปิด
เผยข้อมูลจ�านวนรถยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 100.00 ที่จดทะเบียนใน
ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 3,994 คัน  อีกทั้งยังรายงานสถิติจ�านวน
รถใหม่ป้ายแดงท่ีจดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จ�าแนกตามยีห้่อรถ ประเภทรถนัง่ส่วนบคุคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 
ทัว่ประเทศ ประจ�าปี 2564 พบว่ามยีอดจดทะเบยีนรถยนต์ใช้เชือ้
เพลิงไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,935 คันอีกด้วย

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ 
จากข้อมลูเวปไซต์ www.headlightmag.com ซึง่ได้รวบรวม

จากสมาคมผู ้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ ่นในประเทศไทย (JAMA) 
ท�าหน้าทีร่วบรวมตัวเลขจากทกุค่ายแลกเปลีย่นกนัเข้ามาทีส่่วน
กลาง โดยแบ่งเซกเมนต์ (“Segment”) ตลาดรถยนต์ออกเป็น 
13 segment ได้แก่ 

1. Eco Car 8. C-SUV

2. B-Segment 9. Pick-up

3. C-Segment 10. PPV

4. D-Segment 11. Van (6-7 Seats)

5. Mini MPV 12. Van (11 Seats+)

6. MPV 13. Commercial Van

7. B-SUV/Crossover

ท้ังน้ี ประเภทรุ ่นของรถยนต์ฮอนด้าท่ีมีขายอยู่ในตลาด
ประเทศไทย จะมีทั้งหมด 6 Segment ได้แก่ 
1) B-Segment หรือ Subcompact ได้แก่ City, Jazz
2) C- Segment หรือ Compact คือ Civic 
3) D- Segment หรือ Sedan คือ Accord
4) Mini MPV คือ Mobilio
5) B-SUV หรือ รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ได้แก่ HR-V 

และ BR-V
6) MUV คือ CR-V

ทั้งน้ี ฮอนด้ามียอดจ�าหน่ายรถยนต์ ในประเทศไทยของ
ปี 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 88,692 คัน ซึ่งลดลงร้อยละ 4.70 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดอยูท่ีร้่อยละ 
11.70 ของตลาดรถยนต์รวม ท้ังน้ี ส�าหรบัตลาดรถยนต์น่ัง ฮอนด้า 
ยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดได้ล�าดบัที ่1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด
อยูท่ีร้่อยละ 27.90

ในส่วนของข้อมลูผูจ้�าหน่ายของฮอนด้าในประเทศไทย จ�านวน
สาขาในผู้จ�าหน่ายของฮอนด้ามีจ�านวนทั้งหมด 229 แห่งท่ัว
ประเทศไทย ซึ่งฮอนด้ามะลิวัลย์ นับว่าเป็นผู้จ�าหน่ายที่มีจ�านวน
สาขามากที่สุด (ประมาณการโดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัท) โดย
ฮอนด้ามะลิวัลย์ มีจ�านวนสาขาอยู่ทั้งหมด 9 สาขาใน 5 จังหวัด 
อกีทัง้ยงัเป็นผูจ้�าหน่ายรถยนต์ย่ีห้อฮอนด้าแต่เพยีงรายเดยีวใน
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ภูเก็ต และกระบ่ีอีกด้วย ส่วนในจังหวัด
ขอนแก่นนั้นมีผู้จ�าหน่ายรายอื่นอีก 4 แห่ง 

(2) ออโตคลิก
1. กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย
พฤติกรรมผู้บริโภค

แม้ว่าตลาดรถยนต์ในไทยจะเริ่มเติบโตแบบช้าๆ แต่ด้วย
จ�านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถเอนกประสงค์
ในปี 2564 รวมกันไม่น้อยกว่า 18 ล้านคัน (สถิติจากกรมการ
ขนส่งทางบก) ท�าให้จ�านวนการเข้าใช้บรกิารศนูย์บรกิารรถยนต์
ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) เพิม่มากขึน้ตามไปด้วย โดยเฉพาะภาย
หลงัจากท่ีรถหมดระยะรบัประกันท่ีค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ให้ระยะ
รับประกันเพียง 3 ปี โดยเหตุผลล�าดับต้นๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการ มีหลักๆ ดังนี้
• ด้านราคา ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัของการตัดสนิใจในการเข้ามา

รบับรกิาร โดยปัจจบุนัออโตคลกิได้มุง่เน้นการให้บรกิารที่ได้
มาตรฐานเทียบเท่ากับศนูย์บรกิาร ด้วยความต้ังใจของออโตคลกิ 
ทีว่่า “จ่ายหลกัร้อย รบับรกิารแบบหลกัหมืน่”
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• ด้านคณุภาพงานซ่อม ถอืเป็นปัจจยัหลกัของการตดัสนิใจใน
การเข้ามารับบรกิาร เนือ่งจากลกูค้ามคีวามต้องการทีจ่ะรบั
บรกิารงานซ่อมทีม่คีณุภาพ ดงันัน้ ความเชือ่มัน่ของลกูค้าใน
คณุภาพงานซ่อมและการรบัประกนังานซ่อมจงึเป็นสิง่ส�าคญั
ที่สุด 

• ด้านผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ถือเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อและใช้บริการ เน่ืองจาก
ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

• ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจาก
โปรแกรมการส่งเสริมการตลาดจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจใช้
บริการได้ง่ายขึ้น เช่น การผ่อนช�าระ รวมถึงท�าให้ลูกค้ารู้จัก
ออโตคลิกในวงกว้าง

กลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของออโตคลิก คือ ผู้ ใช้รถยนต์

ทกุยีห้่อทีจ่ะน�ารถเข้ามารบับรกิารในศนูย์บรกิาร FAST-FIT ของ
ออโตคลิก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็กช่วงล่าง ระบบเบรก การ
เปลี่ยนแบตเตอรี และยางรถยนต์ ฯลฯ 

ในปีที่ผ่านมา ออโตคลิกไม่มีการจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
รายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่
ของออโตคลิกเป็นลูกค้ารายย่อย

การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
ช่องทางการจ�าหน่ายของออโตคลิกเป็นการจ�าหน่ายและ 

ให้บริการโดยช่าง หัวหน้าช่างและผู้จัดการศูนย์บริการ โดย ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ศนูย์บรกิาร FAST-FIT ของออโตคลกิมี
ทัง้หมด 5 แห่ง ที่ได้ระบไุว้ในส่วน “หวัข้อ 3.พืน้ทีก่ารให้บรกิาร”

2. กลยุทธ์ทางการตลาด
ออโตคลิกมีการก�าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มส่วน

แบ่งทางการตลาด ดังนี้
2.1 กลยุทธ์การขยายสาขาตามหัวเมืองเศรษฐกิจ

การขยายสาขาเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายธุรกิจของ
ออโตคลิก เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ และขยายฐาน
ลูกค้า โดยออโตคลิกจะจัดหาและเลือกท�าเลที่มีศักยภาพสูง
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการท�าแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต 
(Feasibility Study) ในการขยายสาขาเพื่อประเมินศักยภาพ 
การคืนทุนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
การลงทุนในสาขาใหม่ โดย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ออโตคลิก
มีสาขาทั้งหมด 6 สาขาใน 3 จังหวัด

2.2 ประสบการณ์ของผู้บริหาร
กว่า 29 ปีในการด�าเนินธุรกิจการเป็นผู้จ�าหน่ายและศูนย์

บรกิารรถยนต์ของผูบ้รหิาร ท�าให้ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์ด้าน
ศูนย์บริการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการ
ปฏิบัติงานในส่วนของคุณภาพงานซ่อมและมาตรฐานการให้
บรกิาร ซึง่ท�าให้ออโตคลกิมคีณุภาพงานซ่อมและมาตรฐานการ
ให้บริการลูกค้าเทียบเท่ากับศูนย์บริการ ด้วยความต้ังใจที่ว่า 
“จ่ายหลกัร้อย รบับรกิารแบบหลกัหมืน่” รวมถงึผูบ้รหิารมคีวาม
เข้าใจในความต้องการของลกูค้า เข้าใจในลกัษณะของธรุกจิ การ
ด�าเนินงานและการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี  
และสามารถน�าประสบการณ์หรือปัญหาท่ีเคยพบมาปรับปรุง
และพฒันากระบวนการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

2.3 เทคโนโลยี
ผู้บริหารได้ ให้ความส�าคัญถึงความปลอดภัยของข้อมูล

และความสะดวกในการรับบริการของลูกค้า โดยได้พัฒนา
แอพพลิเคชันเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ
รถยนต์ แจ้งสถานะงานซ่อมแบบทันทีผ่านแอพพลิเคชันไลน์
หรือ SMS จนถึงส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าบน ipad รวมถึง 
ออโตคลิกได้ใช้ระบบ e-Tax invoice และ e-Receipt เพ่ือลด
การใช้กระดาษ 

2.4 กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างตามมาตรฐานออโตคลกิ
ออโตคลิกมีเจตนารมณ์ในการสร้างเอกลักษณ์ของห้อง

รับรอง โดยมุ่งม่ันท่ีจะดูแลลูกค้าท่ีเข้ามารับบริการให้ ได้สัมผัส
กบับรกิารทีท่นัสมยั และพรัง่พร้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวก
ต่างๆ อาท ิการให้บรกิาร Wi-Fi ฟร ีอาหารและเครือ่งดืม่ทีห่ลาก
หลายคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ออโตคลิก
ยงัมจีอแสดงข้อมลูของยางรถยนต์เพือ่ให้ข้อมลูทีม่ปีระโยชน์กบั
ลูกค้า 

3. นโยบายการก�าหนดราคา
การก�าหนดราคาของออโตคลิก มีนโยบายก�าหนดราคา

จากราคาต้นทุนบวกก�าไรข้ันต้น พร้อมกับพิจารณาราคา
ตลาดด้วย
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1.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิ

การใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยโดยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าสุทธิ ดังนี้ 
หน่วย: พันบาท

อสังริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน

ที่ดินและส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

เครื่องมือและ

อุปกรณ์ ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง

สินทรัพย์สิทธิ

การใช้

สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน รวม

มูลค่าสุทธิ 69,597 283,093 342,228 13,373 29,301 29,588 9,604 132,731 7,396 847,314

ภาระผูกพัน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5,482 ไม่มี ไม่มี 5,482

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนของบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ

กิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัท ให้มีผลประกอบ
การทีด่ขีึน้ หรอืเอือ้ประโยชน์ให้กบับรษิทั โดยบรษิทัจะพจิารณา
การลงทุนในโครงการที่เป็นระยะยาวด้วยสัดส่วนข้ันต�่าที่ท�าให้
บริษัทสามารถมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและติดตาม
ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทที่ลงทุน รวมถึงจะไม่ลงทุน
ในโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดีของสังคม

1.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี -

1.2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงได้ติดตามตรวจวัดคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม โดยน�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 
มาใช้ภายในโชว์รมูและศนูย์บรกิารของฮอนด้ามะลวิลัย์ ซึง่ฮอนด้า 
มะลิวัลย์ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

4. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ออโตคลิกมีนโยบายการใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

ดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทออกงานอีเวนท์ (Event) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์

บรกิารของออโตคลกิ โดยจะใช้สถานทีช่มุชน เช่น ตลาด ห้าง
สรรพสินค้า เป็นต้น เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์

2. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) อาทิเช่น โปรโมชั่นประจ�าเดือน คอนเทนต์ให้ความ
รู้ต่างๆ ในรูปแบบงานภาพนิ่ง (Artwork) และ วิดีโอ (Video) 
เป็นต้น

3. จัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล ผ่านทาง Facebook 
Fanpage อยูเ่ป็นประจ�า เพือ่เพิม่ช่องทางการรบัรูข้องลกูค้า
และท�าให้ออโตคลิกเป็นที่จดจ�าหรือพบเห็นอยู่เป็นประจ�า 

4. ผลติสนิค้าส�าหรบัส่งเสรมิการขายเฉพาะของยีห้่อบรษิทั เช่น 
ร่ม ถุงผ้าพับได้ ข้าวสาร แผ่นน�้าหอม สเปรย์แอลกอฮอล์ 
เสื้อ และผ้ากันเปื้อน เป็นต้น

5. ให้การสนบัสนนุงานกจิกรรมต่างๆ เพือ่ท�าให้ออโตคลิกเป็นท่ี
รูจ้กั เช่น สนบัสนนุช่องยทูปู (Youtube Channel) งาน Grand 
Opening กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

6. มีการสร้างเว็บไซต์ของออโตคลิก คือ www.autoclikfastfit.
com  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 

ภาวะการแข่งขัน 
จากสถติขิองกรมการขนส่งทางบก มจี�านวนรถยนต์นัง่ส่วน

บุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Van และ Pick 
Up) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน 7 คน (Microbus และ Passenger 
Van) ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมกันไม่
น้อยกว่า 18 ล้านคนั  ท�าให้จ�านวนการเข้าใช้บรกิารศนูย์บรกิาร
รถยนต์ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดย
เฉพาะภายหลังจากท่ีรถหมดระยะรับประกันท่ีค่ายรถยนต์ส่วน
ใหญ่ให้ระยะรับประกันเพียง 3 ปี 

ในปี 2564 ออโตคลิกถือเป็นน้องใหม่ ท่ีเพิ่งเข้ามาในวงการ 
Fast fit เพยีง 1 ปี แต่กม็บีรกิารต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเปลีย่น
ยางรถยนต์ เปลีย่นแบตเตอรี ่เปลีย่นน�า้มันเครือ่ง เชก็ระยะ ไม่แพ้
ค่าย Fast fit ระดับต้นๆ 
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การพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมถงึเรือ่งการขายและการบรกิาร โดยได้รบัการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นประจ�า
ทกุปี กล่าวคอื ฮอนด้ามะลวิลัย์ได้รบัการรบัรองครบทกุสาขาส�าหรบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแล้ว แต่ส�าหรบัสาขาภาคใต้อยูร่ะหว่าง
การด�าเนนิการซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี 2565

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีประวัติกระท�าความผิดตามกฎระเบียบเร่ือง 
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บรษิทัประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding company) ท่ีประกอบธรุกิจจ�าหน่ายและให้บรกิารในอตุสาหกรรมรถยนต์ และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัดและบริษัท ออโตคลิกบาย 
เอซีจี จ�ากัด ซึ่งมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บจ. ออโตคลิกบายเอซีจ� 99.00%บจ. ฮอนด�ามะลิวัลย� 99.74%

ประชาชนทั่วไป 26.00%กลุ�มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน� 74.00%

บมจ. ออโตคอร�ป โฮลดิ�ง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”)

วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2535)

2. บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ�ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537)

3. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

โดยจดส�านักงานสาขาทั้งหมด 9 แห่ง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้จ�าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

ทุนจดทะเบียน/ช�าระแล้ว : 550.00 ล้านบาท

กรรมการบริษัท : 1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

3. นางสุกใส โภคทรัพย์

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามตาม

หนังสือรับรอง

: นายภานุมาศ รงัคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรตัน์ รังคกูลนุวฒัน์ ลงลายมอืชื่อร่วมกับ นางสุกใส โภคทรพัย์ 

หรือ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ รวมเป็นสองคน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจ�านวน 5,486,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.74 ของทุนจดทะเบียนของฮอนด้า 

มะลิวัลย์ และกลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ถือหุ้นจ�านวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26

ความสัมพันธ์กับบริษัท : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน ์

นางสุกใส โภคทรัพย์ และนางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด (“ออโตคลิก”)

วันที่ก่อตั้ง : วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต�าบลบ้านทุ่ม อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)

ทุนจดทะเบียน/ช�าระแล้ว : 1.00 ล้านบาท

กรรมการบริษัท : 1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

3. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม

4. นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม

5. นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามตาม

หนังสือรับรอง

: นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ หรือ นางหทัยรตัน์ รงัคกลูนุวฒัน์ ลงลายมอืชือ่ร่วมกบั นางสาวสนุทรี จิตต์ธรรม 

หรือ นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม หรือ นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล รวมเป็นสองคน โดยมิต้องมีตราประทับ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นจ�านวน 9,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.00 ของทุนจดทะเบียนของออโตคลิก

ความสัมพันธ์กับบริษัท : มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มี –

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นใดที่มีการพึ่งพิงหรือสนับสนุนกับกลุ่มบริษัท 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวน(หุ้น) ร้อยละ

1. กลุ่มครอบครัวรังคกูลนุวัฒน์

 นาย ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ์1 402,799,000 67.13

 นาง วิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 22,200,000 3.70

 นาง หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 1 15,000,000 2.50

 ด.ญ. นิตา รังคกูลนุวัฒน์ 1 2,000,000 0.33

 ด.ช. รุจ รังคกูลนุวัฒน์ 1 2,000,000 0.33

 นาย อัธยา รังคกูลนุวัฒน์ 1,000 0.00

2. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ 16,700,000 2.78

3. นางสาว กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 7,350,000 1.23

4. นาย เอกรินทร์ ลิ้มถวิล 6,808,000 1.13

5. นาย สิทธิเดช โบว์วงศ์ประเสริฐ 6,000,000 1.00
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ล�าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ�านวน(หุ้น) ร้อยละ

6. นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี 5,500,300 0.92

7. นาย อุเทน ลิ้มถวิล 3,744,000 0.62

8. นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ 3,501,400 0.58

9. นาง น�า้ทิพย์ สุวรรณกิจบริหาร 3,000,000 0.50

10. นาย สุเทพ ศิริจันทโรภาส 2,740,000 0.46

รวม 499,343,700 83.22

ผู้ถือหุ้นอื่น 100,656,300 16.78

จ�านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 600,000,000 100.00

หมายเหตุ 

1 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ (คู่สมรส) รวมถึงด.ญ. นิตา รังคกูลนุวัฒน์ และด.ช. รุจ รังคกูลนุวัฒน์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นกลุ่มบุคคลที่
กระท�าการร่วมกัน (acting in concert) ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการ
ตามมาตรา 246 และมาตรา 247

การกระจายการถือหุ้นของบริษัท
การกระจายการถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

จำนวนหุ�นของผู�ถือหุ�นสัญชาติไทยคิดเป�น % จำนวนหุ�นของผู�ถือหุ�นสัญชาติต�างด�าวคิดเป�น %

99.88%

0.12%

สัดส�วนการกระจายการถือหุ�นของบร�ษัท

จ�านวนราย จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,638 599,300,000 99.88

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1 700,000 0.12

รวมทั้งสิ้น 1,639 600,000,000 100.00
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สัดส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (“ฮอนด้ามะลิวัลย์”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ฮอนด้ามะลวิลัย์ ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มทีนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว 550,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มลูค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น แสดงได้ดังนี้ 

บร�ษัท ออโตคอร�ป โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน) 99.74 %

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน� 0.19 %

นางหทัยรัตน� รังคกูลนุวัฒน� 0.01 %

นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน� 0.03 %

นางว�ลาวัณย� รังคกูลนุวัฒน� 0.03 %

เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน� 0.00 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จ�านวน (หุ้น) ร้อยละ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 5,486,000 99.74

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 10,492 0.19

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 502 0.01

นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน์ 1,500 0.03

นางวิลาวัณย์ รังคกูลนุวัฒน์ 1,500 0.03

เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน์ 3 -

เด็กชายรุจ รังคกูลนุวัฒน์ 3 -

รวม 5,500,000 100.00
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สัดส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด (“ออโตคลิก”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ออโตคลกิบายเอซจี ีซึง่เป็นบรษิทัย่อยอกีแห่งหนึง่ มทีนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น แสดงได้ดังนี้ 

บร�ษัท ออโตคอร�ป โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน) 99.00 %

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน� 0.97 %

นางหทัยรัตน� รังคกูลนุวัฒน� 0.01 %

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 0.01 %

นางสุกใส โภคทรัพย� 0.01 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จ�านวน (หุ้น) ร้อยละ

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 9,900 99.00

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 97 0.97

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 1 0.01

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 1 0.01

นางสุกใส โภคทรัพย์ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

(1.4) จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุกที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น 

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่ง
เป็นคนต่างด้าว
- ไม่มี -

(1.5) การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

- ไม่มี -

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
- ไม่มี -
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(1.6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40.00 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และส�ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส�ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ส�าหรับ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล 
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ 
สภาพคล่อง ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่าย
เงนิปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท
มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น 
(Holding Company) โดยมสีนิทรพัย์หลกั คอื เงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึง
ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อยเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล

ของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ
เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของแต่ละบรษิทัพจิารณาอนมุตัใินแต่ละ
ปี โดยการจ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธติามงบการเงนิของบรษิทั
ย่อยหลงัหกัภาษ ีทนุส�ารองเงินตามทีก่ฎหมายก�าหนด และภาระ
ผกูพนัตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกูแ้ล้ว อย่างไรกต็าม การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทนุ สภาพคล่อง ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคตของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
อ�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรกต็าม การพจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 
และเงนิปันผลระหว่างกาล (หากม)ี ของบรษิทัย่อยต้องได้รบัการ
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็น
กรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวนรวมท้ังปีไม่ต�่ากว่า
ที่ก�าหนดไว้ในงบประมาณรวมประจ�าปี ของแต่ละบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.04 0.04 0.0133

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสทุธติามงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั 17.57 0.28 361.99

วันที่จ่ายเงินปันผล พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2565
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

เพือ่เป็นการสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากับดแูล
การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรอย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงานขององค์กรอย่าง
เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนมา โดยในปี 2564 มีการ
ด�าเนนิงานดงัต่อไปนี้
1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้อง

กับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้น
บริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการ
เงิน และความเสี่ยงด้านกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Emerging 
Risk)

2. พิจารณาความเส่ียงที่ส�าคัญระดับองค์กร รวมถึงมีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท�าสรุปความเสี่ยง
ระดบัองค์กร (Corporate Risk Profile) โดยพจิารณาถงึการ
เปลีย่นแปลงภายนอกด้านเศรษฐกจิ สงัคม สภาพ ภูมิอากาศ 
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
ด�าเนนิชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึการแข่งขนัทัง้
จากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่ 
และก�าหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator) เพือ่ใช้
เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และก�ากับดูแลให้มีแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วยส่ง

เสริมให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดท�าและประกาศ
ใช้นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้ง
องค์กรอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) หรือ ERM COSO (2017) และมีการด�าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นและตระหนักในการบริหารจัดการ
ความเสีย่งซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรให้มกีารเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ โดยค�านงึถงึ
ผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์
ของกลุ่มบริษัทอยู่เสมอ

ในปี 2564 สภาวะเศรษฐกจิโลกและไทยได้รบัผลกระทบอย่าง
หนกัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งกลุ ่มบริษัทได้มีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบอย่าง
ระมดัระวงั เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิต่อไปได้ และเพือ่ให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ
ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนตามแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk) และความเสีย่งทีด้่านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk)

กรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่งของกลุม่บรษิทั
กลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักการ

บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM 
(Integrated Framework) ซึง่เป็นกรอบการบรหิารความเสีย่งที่
เป็นไปอย่างมรีะบบและด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร 
โดยมีขั้นตอนส�าคัญ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัส�าหรบักรอบการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มี
อทิธพิลต่อการก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายขององค์กร การ
ก�าหนดกจิกรรม การบ่งชี ้ประเมนิ และการจดัการความเสีย่ง
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2. การก�าหนดวตัถปุระสงค์ องค์กรมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่
ก�าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

3. การระบุความเส่ียง เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรในทุกด้าน 
โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ ว่ามีเหตุการณ์
อะไรทีจ่ะท�าให้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และภารกจิหลกัขององค์กร

4. การประเมินความเส่ียง คือการวิเคราะห์ และประเมินระดับ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ภารกิจหลักขององค์กร โดยพิจารณาจากระดับผลกระทบ 
(Impact) และโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น (Likelihood) เป็น
ค่าความเสี่ยงโดยรวม เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญในการ
บริหารความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้จะน�ารายการ
ความเสีย่งทัง้หมดมาพจิารณาเพือ่ประเมนิระดบัความเสีย่ง
ต่อไป

5. การตอบสนองความเส่ียง ในการจัดการความเสี่ยงจะต้อง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อน�าไป
สู ่การหามาตรการจดัการกบัปัจจยัความเสีย่งให้ตรงจดุและ
จัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม

6. การก�าหนดกิจกรรมควบคุม เมื่อได้ระบุความเสี่ยงที่
ส�าคญัๆ คดัเลอืกความเสีย่งทีจ่ะน�ามาบริหารจดัการ ประเมนิ
โอกาสและผลกระทบรวมทั้งทางเลือกในการตอบสนองแล้ว 
จากนั้นจึงพิจารณาจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงนโยบาย
แนวทางหรือขึ้นตอนปฏิบัติต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นเป็นกิจกรรม
การควบคมุเพือ่จดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
และท�าให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร องค์กรมีระบบสารสนเทศและ
การติดต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะเป็นพืน้ฐานส�าคญั
ที่จะน�าไปพิจารณาด�าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก�าหนด

8. การตดิตามประเมนิผล เพือ่ให้มัน่ใจว่าการจดัการความเสีย่ง
มคีณุภาพและมคีวามเหมาะสม และการได้น�าไปประยกุต์ใช้ใน
ทกุระดบัขององค์กร ความเสีย่งทัง้หมดทีม่ผีลกระทบส�าคญั
ต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององค์กรได้รายงานต่อผูบ้รหิาร
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
กลุ่มบริษัทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงแนวโนมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม คูแ่ข่ง และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดปัจจยัความ
เสี่ยงระดับองค์กร โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
1.1 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ได้แก่ความเสีย่ง

จากการไม่ได้รบัการอนมุตัจิากฮอนด้าให้ขยายสาขาใหม่ 
และความเสีย่งจากการถกูยกเลกิสญัญาจากฮอนด้าซึง่มี
รายละเอยีด ดงันี้

ความเสีย่งจากการไม่ได้รับการอนมุตัจิากฮอนด้าให้ขยายสาขาใหม่

เน่ืองจากกลุ่มบริษัทยังต้องพึ่งพาการประกอบธุรกิจใน
การเป็นผู้จ�าหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยต้อง
ซื้อสินค้าจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(“ฮอนด้า”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่กลุ่มบริษัท เพียงรายเดียว
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย
และอนุมัติการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยฮอนด้าจะเป็น 
ผู ้พิจารณาการจัดสรรสินค้าซึ่งข้ึนอยู่กับเงื่อนไขทางการ
ตลาดและจ�านวนสินค้าท่ีมีอยู่ของฮอนด้า อีกท้ังฮอนด้าจะเป็น 
ผู้พิจารณาเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการขาย 
การให้บริการลูกค้ารวมไปถึงการจัดสรรสินค้าให้แก่ผู้จ�าหน่าย
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฮอนด้าในการจัดสรรให้ผู้จ�าหน่าย
แต่ละราย และฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายสาขา
ใหม่ในอนาคตของฮอนด้ามะลิวัลย์ รวมถึงอนุมัติการเปิดสาขา
ส�าหรับผูจ้�าหน่ายทุกราย โดยฮอนด้าจะพจิารณาจากผูส้มคัรที่
มีศกัยภาพและคณุสมบัติครบถ้วน ท้ังน้ีการคดัเลอืกผูจ้�าหน่าย
ไม่ได้มีข้อจ�ากัดเรื่องการเกิดคู่แข่งภายใต้แบรนด์เดียวกัน กล่าว
คือในแต่ละพื้นที่สามารถมีผู้จ�าหน่ายได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่
กับขนาดตลาดและปัจจัยต่างๆ ในช่วงขณะนั้น ซึ่งทั้งหมดถือ
เป็นความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ 
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ที่ผ่านมา ทางฮอนด้าจะมีการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนิน
งานของผู้จ�าหน่าย (“Dealer”) รวมทั้งการประเมินผลงานของ 
Dealer เพื่อวัดมาตรฐานการขายและการให้บริการของแต่ละ 
Dealer ทั้งในด้านความพึงพอใจในการให้บริการและการท�า
ตามแผนหรือเป้าหมายการตลาดที่ได้วางไว้ร่วมกัน นอกจากนี้ 
กลุ่มบริษัทยังมีการตั้งมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทเอง ซึ่งท�าให้กลุ ่มบริษัทได้รับคะแนนการประเมินจาก
ฮอนด้าในระดบัทีด่แีละได้รบัรางวลัจากผลการประเมนิดงักล่าว
มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ฮอนด้ามะลิวัลย์ยังได้รับความเห็นชอบจากฮอนด้าใน
การขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเพิ่มเติม โดยการขยายสาขา
ตามที่ได้รบัเหน็ชอบข้างต้น ทางกลุม่บรษิทัต้องเสนอต่อฮอนด้า
ตามขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้เนื่องจากรถยนต์ฮอนด้าเป็นสินค้าหลักของกลุ่ม
บริษัท ดังนั้น หากเกิดปัญหาจากสินค้า ที่ฮอนด้าอาจจะต้อง
เรียกคืน จะส่งกระทบต่อรายได้และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท แต่
จากประสบการณ์ของการเป็นผูจ้�าหน่ายและศูนย์บรกิารรถยนต์
ยีห้่อฮอนด้ามากกว่า 29 ปี ยงัไม่เคยมเีหตกุารณ์ดงักล่าวอนัเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบ

 
อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ทางฮอนด้าต้อง

ตัดสินใจยกเลิกการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทยจะส่ง
ผลกระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิในอนาคตอย่าง
มีนัยส�าคัญ แต่ทั้งนี้ทางฮอนด้าได้ก่อตั้งในประเทศไทยต้ังแต่ป ี
2526 และมีการเติบโตของยอดจ�าหน่ายมาโดยตลอด โดยทาง
ประเทศญี่ปุ่นได้พิจารณาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพทั้งด้านก�าลังการผลิตและก�าลังซื้อของผู้บริโภค จึงได้
ตัดสินใจสร้างฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย
เพื่อรองรับการเติบโตของผู้บริโภครถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งที่
จ�าหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ จึงไม่ได้มี
เหตผุลอย่างมสีาระส�าคญัทีจ่ะท�าให้ฮอนด้ายกเลกิการผลติและ
จ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาจากฮอนด้า 
ส�าหรบัความเสีย่งจากการไม่ได้ต่อสญัญาแต่งต้ังผูจ้�าหน่าย

และบริการรถยนต์ฮอนด้าหรือถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไข
ข้อตกลงของสัญญาแต่งตั้งผู ้จ�าหน่ายบริษัท ฮอนด้ามะลิ
วัลย์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญากับบริษัท ฮอนด้า 
ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยสญัญาแต่งตัง้ผูจ้�าหน่ายและ

บรกิารรถยนต์ฮอนด้า เป็นสญัญาปีต่อปี (สญัญาฉบับปัจจบุนั
หมดอาย ุ31 ธนัวาคม 2565) สญัญาทีม่อีายสุญัญาจ�ากดัอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับการต่อ
สัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา 
อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อได้

ทีผ่่านมากลุม่บรษัิทได้ด�าเนินธรุกิจภายใต้สญัญากับฮอนด้า
เป็นเวลานาน และมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ใน
การบริหารธุรกิจเป็นผู้จ�าหน่ายรถยนต์มายาวนาน ท�าให้กลุ่ม
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจ และมีความ
รู้ในเรือ่งของการด�าเนนิงาน ตัง้แต่การวางนโยบายการท�าธรุกจิ 
การอบรมพนักงาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเงื่อนไข
ตามสัญญาของฮอนด้าอย่างดีท่ีสุดมาโดยตลอด และได้รับ
รางวัลจากการประเมินผลการด�าเนินงานในฐานะผู้จ�าหน่ายรถ
ยนต์ฮอนด้าทีม่ผีลการด�าเนนิงานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพสอดคล้อง
กบัเป้าหมายและแนวทางของฮอนด้า ทัง้ด้านผลการด�าเนนิงาน
และความพึงพอใจของลูกค้า 

เนื่องจากฮอนด้าเป็นแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก และเป็นผู้น�าอัน
ดับต้นๆ ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ที่ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลลูกค้าอย่างมาก ท�าให้มีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือก 
Dealer ดังนั้นการจะเป็นผู้จ�าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าจะต้องได้รับ
การคัดเลือกอย่างดี

ถึงแม้ว่าอายุสัญญาจะเป็นลักษณะปีต่อปี เนื่องจากเป็น
นโยบายของฮอนด้าท่ีปฏิบัติกับผู้จ�าหน่ายทุกรายท้ังประเทศ 
กลุ ่มบริษัทเชื่อม่ันว่ายังคงจะได้รับการต่อสัญญาต่อไปใน
อนาคต เน่ืองจากไม่ได้ปฏิบัติขัดต่อสัญญาท่ีจะเป็นเหตุให้ถูก
ยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จ�าหน่ายและบริการดังกล่าว

ในปี 2564 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่ง
ผลให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในและต่างประเทศ 
อีกท้ังการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้ก�าลังซื้อของภาค
ประชาชนลดลงอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์น้ีเองท่ีทางกลุ่มบริษัทได้
มองเห็นถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยเพียงธุรกิจ
เดียว บริษัทจึงได้มีการมองหาโอกาสในธุรกิจอื่นเพื่อกระจาย
ความเสี่ยงนั้นอยู่เสมอ
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บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด เป็นบริษัท
ย่อยแห่งใหม่ ท่ีเริ่มก่อตั้งในช่วงปี 2563 และได้เปิดให้บริการ
ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยบริษัทย่อยแห่งใหม่นี้ประกอบธุรกิจ
จ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บรกิารซ่อมแซมบ�ารงุรกัษารถยนต์
ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มลูกค้า
ไปยังรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ซ่ึงการลงทุนในบริษัทย่อยนี้จะช่วย
ลดความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจากการมีบริษัทย่อย
เพียงแห่งเดียวอีกด้วย

1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ประกอบด้วย 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากผล
การด�าเนินงานของสาขาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และ ความ
เสี่ยงจากการด�าเนินงานของสาขาที่ไม่สามารถคืนทุนได้
ตามเวลาที่คาดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีการ

ชะลอตวัอนัมสีาเหตมุาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมี
ภาระหนี้สินที่เป็นระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดจ�านวน 359.75 
ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ประกอบ
ด้วย เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) มีอายุสัญญา 
3 เดอืน จ�านวน 300 ล้านบาท เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวน 16.20 ล้านบาท ซ่ึงจะครบก�าหนด
ช�าระในเดือนพฤษภาคม 2565 จ�านวน 6.75 ล้านบาทและเงิน
กู้ยืมระยะยาวคงเหลือจ�านวน 43.55 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 
0.84 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.95 
เท่า (กรณีคิดจากหนี้สินรวม) โดยในปี 2562 – 2564 บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงิน 27.82 ล้านบาท 25.79 ล้านบาท และ 17.25 
ล้านบาท ตามล�าดับ 

หากการประกอบธรุกจิโดยรายได้จากการขายและบรกิารไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ การพึง่พาแหล่งเงนิทนุจากสถาบนั
การเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน 
และความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียและเงินต้นจากการกู้เงิน
จากสถาบนัการเงนิ รวมทัง้การผดิเงือ่นไขบางประการซึง่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั อย่างมนียัส�าคญั 

นอกจากน้ี กลุม่บรษัิทมีสดัส่วนเงนิกู้ระยะสัน้ประมาณร้อยละ 
83 จากเงินกู้ยืมท้ังหมดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและการลงทุนใน
สาขาใหม่ ซึ่งหากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อวงเงินหรือธนาคาร
เรยีกคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ อาจส่งผลกระทบต่อกลุม่บรษิทัท�าให้ขาด
สภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับสถาบันทางการเงินท่ีมีอยู่มา
ตลอด และไม่เคยผดินัดช�าระดอกเบ้ีย ดงัน้ันกลุม่บรษัิทจงึเชือ่มัน่ 
ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่อไป นอกจากน้ี
กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินอื่น
ได้ หรือสามารถขอวงเงินกู้ระยะยาว เน่ืองจากยังมีท่ีดินท่ียังไม่
ติดภาระค�า้ประกันเหลืออยู่

ส�าหรับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในสัญญากู้ยืมเงิน
น้ัน เน่ืองจากบรษัิทย่อยมีเงนิกู้ยืมจากธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่ 
ตัง้แต่ปี 2563 โดยมเีงือ่นไขว่าบรษิทัย่อยต้องไม่ก่อข้อผกูพนั หนี้ 
หรอืภาระใดๆ จนท�าให้อตัราหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to 
Equity Ratio) ไว้เกิน 2.50 ส�าหรับปี 2563 เป็นต้นไป และต้อง
ด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service 
Coverage Ratio : DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า (โดยค�านวณ
จากก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตดัจ�าหน่าย ต่อส่วนของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึก�าหนดในงวดบญัชี
รวมดอกเบ้ียจ่ายท้ังหมด) โดยเงื่อนไขการติดตามอัตราส่วน
ทางการเงนิทางธนาคารจะอ้างองิกบังบการเงนิรายปีของบรษิทั

อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน DSCR เท่ากับ 0.95 เท่า 
และ 1.68 เท่า ตามล�าดบั ซึง่บรษิทัสามารถรกัษาอตัราส่วนตาม
เงื่อนไขของทางธนาคารได้เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัทไม่สามารถรักษาอัตราส่วน
ทางการเงิน ให้อยู่ในข้อก�าหนดนี้ได้ บริษัทย่อยเชื่อม่ันว่าทาง
สถาบนัการเงนิจะให้การผ่อนผนัในเรือ่งดงักล่าวอกีดงัเช่นทีผ่่าน
มา เนื่องจากบริษัทย่อยมิได้ผิดนัดช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น และ
ยังคงมีหลักประกันกับทางสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงจากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
กลุม่บรษิทัมแีผนการขยายธรุกจิ โดยการลงทนุในโชว์รมูและ

ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ตามกลยุทธ์การขยายสาขา
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูม
และศนูย์บรกิารแต่ละแห่ง ท�าให้กลุม่บรษิทั มคีวามเสีย่งจากผล
การด�าเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ได้ เช่น รายได้จาก
การขายและบรกิารไม่เป็นไปตามประมาณการทีก่ลุม่บรษิทัตัง้ไว้ 
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ในขณะทีก่ลุม่บรษิทัมต้ีนทนุค่าเช่าทีด่นิ ค่าเสือ่มราคา และต้นทนุ
ทางการเงนิคงที ่หากการด�าเนนิงานของสาขาทีจ่ะลงทนุต่อไปใน
อนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ลุม่บรษิทัวางไว้ อาจส่งผลกระทบ 
ให้ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั ทัง้ในส่วนของรายได้ และก�าไร
สุทธขิองกลุม่บรษิทัลดลง

ความเสีย่งจากการด�าเนินงานที่ไม่สามารถคนืทนุได้ตามเวลา
ที่คาดไว้

ส�าหรับความเสี่ยงจากการด�าเนินงานที่ไม่สามารถคืนทุน
ได้ตามเวลาที่คาดไว้ กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อประเด็น
ความเสี่ยงนี้ โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมีการ
ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Project Feasibility Study) 
เพื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท งบประมาณการ
ลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงระยะเวลาคืนทุน ซึ่ง
การคดัเลอืกท�าเลทีต่ัง้ของแต่ละสาขาจะพจิารณาถงึความเหมาะ
สมของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพและช่องว่างทางการ
ตลาด ท�าเลที่ตั้งของโชว์รูมและศูนย์บริการ รวมทั้งขนาดและ 
งบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละแห่ง

1.3 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน/ปฏิบัติงาน 
       (Operational Risk)
ความเสีย่งจากการถกูฟ้องร้องจากลกูค้าด้านงานขายและบรกิาร

ในการประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทันัน้มคีวามเสีย่งจากการ
ถกูฟ้องร้องจากลกูค้าด้านการขายและให้บรกิาร เช่น ความเสีย่ง
จากการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน 
หรือ ความเสี่ยงจากการที่พนักงานไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
ในการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
หรือถูกฟ้องร้องจากลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มี
มาตรการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าหากไม่สามารถท�าตามข้อตกลง
ได้ เช่น การส่งมอบรถยนต์ที่อาจล่าช้ากว่าก�าหนดเน่ืองจาก
ความล่าช้าอาจเกิดจากปัจจัยที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถควบคุม
ได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังมีการก�าหนดขั้นตอนการแก้ ไขปัญหา
หากมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า รวมถึงกรอบระยะเวลาการแก้ ไข
ปัญหาภายใน 1 วันท�าการ โดยผู้จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การแก้ปัญหา 

ความเสี่ยงจากการทุจริต
ส�าหรับความเสี่ยงจากการทุจริต กลุ่มบริษัทได้ ให้ความ

ส�าคัญต่อประเด็นความเสี่ยงนี้ โดยมีการจัดท�านโยบายต่อ
ต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งก�าหนดบทลงโทษ หากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมี

การสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนให้ทราบถึงกฎและข้อลงโทษ
อย่างชัดเจนเก่ียวกับการทุจริตอย่างชัดเจนและอย่างทั่วถึงทั้ง
บริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการสร้างช่องทางส�าหรับการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowers) ไปยังกรรมการตรวจ
สอบโดยตรง

1.4 ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบและข้อบงัคบั (Compliance Risk)
ความเสีย่งจากการถกูฟ้องร้องหรอืเรยีกค่าปรบัจากการท�าผิด
กฎระเบียบหรือข้อบังคับ

เน่ืองจากความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมายใน
ปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบและข้อบังคับ 
หรือกฎหมายท่ีส�าคัญ เช่น กฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Personal Data Protection) อาจส่งผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ต้องมีความรับผิดตามกฎหมายและอาจ
กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การด�า
เนินธรุกจิของกลุม่บรษิทัเป็นไปด้วยความถกูต้องสอดคล้องกบั
กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย กลุ่มบริษัทจึงมีการติดตาม 
ตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ และค�าส่ังของภาครฐัทีม่ผีลผูกพัน
ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงนโยบาย
ของภาครัฐและการบัญญัติกฎหมายใหม่อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน รวมถึงสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

นอกจากนัน้กลุม่บรษิทัยงัเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรับพระ
ราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล โดยการแต่งตัง้คุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection Officer) ตัง้แต่ปี 2564 เพือ่
ก�ากับดูแล และก�าหนดทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลส่วน
บคุคล ให้สอดคล้องกบักฎหมายพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมั่นใจในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ด้วยการด�าเนิน
การต่างๆ เช่น จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง “พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการปฏิบัติงานในองค์กร” ให้กับ
พนักงานปัจจุบันทุกระดับ มีการสื่อสารให้ความรู้และค�าแนะน�า
แก่บุคลากรภายในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) 
บริษัทได ้ออกมาตรการเพื่อป ้องกันการแพร่ระบาดของ 
(COVID-19) ในองค์กร ดังนี้
• ก�าหนดให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่

เชื้อ และน�้ายาฆ่าเชื้อเพื่อท�าความสะอาดพื้นที่ท�างาน พื้นที่
บริการลูกค้า อีกทั้งยังมีการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจก
จ่ายให้กับพนักงาน ลูกค้าและสถานพยาบาล

• ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกบริษัท 
โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ไม่ให้เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส หากไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้าบริษัท

• แบ่งแยกพื้นที่ท�างานของพนักงานในออฟฟิศ เพื่อเว้นระยะ
ห่างทางสังคมและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดกรณี
พนักงานติดเชื้อไวรัส 

• ประชาสัมพันธ์และออกประกาศ ให้ความรู้ความเข้าใจ และ
แนวทางการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยแก่
พนักงาน

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อี�านาจก�าหนด
นโยบายการบริหาร 

ปัจจบุนัครอบครวัรงัคกลูนวุฒัน์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท
คดิเป็นร้อยละ 74 ของทนุช�าระแล้วนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ 
และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ยังคงสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งต้ัง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วน
หรือทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เสนอได้

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้กรรมการ
อิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 
3 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทจ�านวน 1 ท่าน จาก
จ�านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมในการประชุมคณะ
กรรมการเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการท�างานของ
คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณาอนุมัติ

รายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี เพื่อให้
เกิดความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่าการบริหารงานภายในบริษัทจะ
เป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทได้มีการพึ่งพิงนายภานุมาศ รังคกูล
นุวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทและบริหารกิจการมาโดยตลอด หากกลุ่มบริษัทสูญ
เสียผู้บริหารหลักไปอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบริษัทได้ 
อย่างไรก็ตาม นายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน์และครอบครวัมีฐานะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจึงคาดว่าบริษัทจะยังสามารถ
รักษาผู้บริหารดังกล่าวให้อยู่กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) โดยปัจจุบันมีการลงทุนในบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
จ�ากัด ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายและการให้บรกิารในอตุสาหกรรม
รถยนต์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 
และในปลายปี 2563 ได้มกีารลงทนุในบรษิทั ออโตคลกิบายเอซจีี 
จ�ากัด ฃึง่ประกอบธรุกจิเป็นศนูย์บรกิารรถยนต์ ทกุยีห้่อประเภท
เร่งด่วน (Fast Fit) ในสัดส่วนร้อยละ 99.00 

การที่บริษัทไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจอื่นใดด้วยตนเอง ส่งผล
ให้ผลประกอบการของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยทั้งหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังนั้น
หากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานที่ดีจะส่งผลให้บริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากบริษัท
ย่อยมีผลการด�าเนินงานท่ีไม่ดีจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
บริษัท เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะท�าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และพจิารณาถงึศกัยภาพของโครงการในอนาคต รวมทัง้ปัจจยั
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสาขาใหม่ๆ และน�าเสนอแผนการ
ลงทุนของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึง
ให้ค�าแนะน�าการลดความเสีย่งของการลงทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ และ
ในการก�ากับดแูลบรษิทัย่อย บรษิทัจะส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เพ่ือ
ก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและควบคมุการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั
ย่อยดังกล่าว
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยัง่ยนื
กลุ ่มบริษัทมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินงานและสร ้างการเติบโต 

ที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจภายใต้มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
เพือ่ยกระดบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบาย
การพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
และการด�าเนินงานขององค์กรด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
โดยมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ 
1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ความส�าคัญและ 
ความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู ่ค้า 
คู่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ
ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน สร้างจิตส�านึก
และส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ 
มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาความย่ังยืนองค์กร จนเป็นวัฒนธรรม
ด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะ
พัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม 
สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมถงึส่งเสรมิการด�าเนินงาน
ที่รับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

4. มุง่มัน่พฒันาบคุลากรและน�าความรูค้วามเชีย่วชาญในธรุกจิ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชนอย่าง
ยั่งยืน

ท้ังน้ีเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลุ ่มบริษัทจึง 
ได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ ่ม
บรษิทั พร้อมก�าหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยัง่ยนื
ครอบคลุมการด�าเนินงานในปี 2564 ดังนี้

กลยุทธ์ ค�าอธิบาย

การพัฒนาและดูแลรักษา

ทรัพยากรบุคคล

บริษทัจะปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ใส่ใจดแูลด้านชวีอนามยัและความปลอดภยัในการ

ท�างาน การสร้างสมดลุชวีิตท�างาน (Work-Life Balance) พร้อมทัง้พฒันาทกัษะของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง

การบริการจัดการความเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

ธรรมาภิบาล

บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ

ภาครัฐโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรงและของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ บริษัทสนับสนุนการเข้าถึงบริการ ทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเชิงพาณิชย์ และลูกค้าองค์กรอย่างทั่วถึง 

เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ

การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารจรรยาบรรณของบริษัทไปยัง 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ ่มบริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่
คุณค ่าของธุรกิจ  ตั้ ง แต ่ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ ์ 
การกระจายสนิค้า การตลาดและการขาย ตลอดจนการให้บรกิาร
หลังการขายโดยมุ่งตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

และเพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิประสบความส�าเร็จและสอดคล้อง
กับพันธกิจของกลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทจะวิเคราะห์
กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร และท�าการรวบรวมความคาดหวงัและ

ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อน�ามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
และน�าไปสู่การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม

โดยได้จดัแบ่งผูม้ส่ีวนได้เสยี 7 กลุม่หลกัตามผลการวเิคราะห์
ห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ภายในองค์กรในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ ่มอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงมุมมองและ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด�าเนินธุรกิจ

แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

สถาบันการเง�น ผูถือหุน/นักลงทุน

พนักงาน

คูคา/เจาหนี้/คูแขง

ชุมชนและสังคม/สิ่งแวดลอม
ลูกคา

บร�ษัท

การใหกูยืม/การลงทุน

ผ
ล
ต
อ
บ
แท
น

ผ
ล
ต
อ
บ
แท
น

ค
ว
าม
รู/ค

ว
าม
เช�่ย

ว
ชาญ
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ก
ระท

บ

ผ
ล
ิต
ภ
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การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทควบคู่

ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกลุ ่มบริษัทมีนโยบาย
ในการด�าเนินธุรกิจภายใต ้มาตรฐานรักษาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะมุ่งให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ควบคุมและป้องกันการด�าเนินงานมิให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ ติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ง รวมถงึการดแูลและสร้างสมัพนัธ์กบัชมุชนใกล้เคยีงโดย

สนับสนุนการท�ากิจกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสิง่แวดล้อม เพือ่การพฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยนื

และด้วยปัญหาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตุ
ให้เกดิภาวะโลกร้อนและการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศโลก ดงันัน้
กลุม่บรษิทัจะด�าเนนิการสอบทานและจ�าแนกกจิกรรมด�าเนินงาน
ในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เป็นสาเหตุหลักของการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกและก�าหนดมาตรการเพ่ือลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบทางลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นอกจากนัน้ยงัได้น�าระบบบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001  มาประยกุต์ใช้พร้อมทัง้จดัท�าฐานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุม ลดผลกระทบ และ
รกัษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมทีด่คีวบคูไ่ปกบัการเตบิโตของธรุกจิอย่าง
ยั่งยืนซึ่งครอบคลุมประเด็นการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินงานภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อย่างเป็นระบบและจัดให้มีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงมีหน่วยงานตรวจสอบความสอดคล้อง (Compliance 
Unit) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานประเมิน
ความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ ตลอดจนพัฒนาเคร่ืองมือหรือระบบบริหารจัดการ 
ทีจ่ะสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยในปี 
2564 จากการตรวจสอบโดยสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
อตุสาหกรรม (สรอ.) กลุม่บรษิทัไม่มข้ีอบกพร่องหลกัทีเ่กดิจาก
การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
กลุ่มบริษัทยึดมั่นมาตลอดว่าการที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้

ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
โดยค�านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
พร้อมทั้งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค 
เป็นธรรม ค�านึงถึงและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการประกาศนโยบาย การประเมิน
ความเสีย่ง การก�าหนดมาตรการเพือ่ควบคมุและลดผลกระทบ 
การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและการปรับปรุงเพื่อ
การพัฒนา ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตส�านึกให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต พากเพียร อดทนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อสร้างความสมดุลและยกระดับสังคมโดยรวม

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ 
ต่อเศรษฐกจิและสงัคม ยดึมัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและ
ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วนโดย
กลุ่มบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ
ชวีติของสงัคมและชมุชนอนัเป็นทีก่ลุม่บรษิทัตัง้อยูใ่ห้มคีณุภาพ

ดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของกลุ่มบริษัทและด�าเนินธุรกิจโดย
เคารพสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม และประเทศชาติ

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัย
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการ

ดแูลเรือ่งความปลอดภยั สขุอนามยัและสิง่แวดล้อม โดยให้ความ
ส�าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยชุมชนและสังคมโดยรอบ 
ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วม
ก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
สบืไป กลุม่บรษัิทจงึได้ด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 
(1) มุ่งมั่นสนับสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่มบริษทัควบคู่

ไปกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ความปลอดภยัและข้อก�าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่รับผิด
ชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

(3) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตนเป็นแบบ
อย่างท่ีดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งานด้วยความปลอดภัย

(4) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของ
ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็น
ส�าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

(5) ก�าหนดให้พนักงานทกุคนต้องดแูล ท�าความสะอาด และความ
เป็นระเบยีบเรยีบร้อยในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิานของตนเองอยูเ่สมอ

(6) มุ่งม่ันสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยท่ีช่วยกระตุน้ส่ง
เสรมิและพฒันาจติส�านกึของพนักงานให้เกิดความปลอดภยั
ในการท�างาน

(7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

(8) มุ่งม่ันหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยการ
ตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการระบายออกของ
มลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตราย
เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
ป้องกันมลภาวะทางน�้า อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ 
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ให้ส่งผลกระทบน้อย
ที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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ด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ 

ด้วยตระหนักดีว่ากลุ่มบริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม 
ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืนสืบไป กลุ่มบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดทุกกระบวนการ (Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู ่
ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ดังนี้
(1) มนีโยบายในการประกอบธรุกจิโดยค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อม

เป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้อยูอ่ย่างเคร่งครดั

(2) มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

(3) ส่งเสรมิให้พนกังานของกลุม่บรษิทัมจีติส�านกึและความรบัผดิ
ชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม

(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่นในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

(5) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่มี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทัง้ทีด่�าเนนิการเองและร่วมมอืกบัหน่วย
งานของภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชน

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยรอบในพื้น 
ที่ที่กลุ่มบริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

(7) ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน ตลอด
จนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที ่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน 
อนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั โดยให้ความร่วม
มอือย่างเตม็ทีก่บัเจ้าหน้าทีภ่าครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

3.3 ภาพรวมการด�าเนินการและการจัดการประเด็น
ส�าคัญด้านความยั่งยืน
โอกาสและความท้าทาย

กลุ ่มบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาปัจจัยหลัก 
ท่ีส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจาก
นี้กลุ ่มบริษัทยังคงลงทุนทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ เพื่อขับ
เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์กรให้ความส�าคัญ 

สร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมและชุมชนอย่างสมดุล โดยพิจารณา
ความคุ้มค่าของการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานสูงสุดพร้อมปรับการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ท้าทายใหม่และบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ติดตาม
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึง
การดูแลและสร้างสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงโดยสนับสนุนการ
ท�ากจิกรรมทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
1. โครงการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU

กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานด้านงานบริการซ่อมรถยนต์ จึงได้มีการลงนามบัน
ทึกความเข้าใจหรือ Memorandum Of Agreement (MOU) 
กบัสถานศกึษาหลายแห่ง ในการรบันกัศกึษาฝึกงาน เพือ่ส่ง
เสรมิและสนับสนุนการฝึกอบรม ให้นักศกึษาฝึกงานมีความรู ้
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ มากไปกว่าน้ียังได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและมีโอกาสท่ีจะได้รับ
การพิจารณาเข้าเป็นพนักงานประจ�าของกลุ่มบริษัทด้วย 

ส�าหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้า 
ใจกับสถานศึกษาท้ังสิ้น 3 แห่ง ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความภูมิใจ 
ท่ีได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศด้วยการพัฒนา
บุคลากรอันมีค่า มีศักยภาพ และเป็นแรงงานส�าคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
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2. โครงการบริจาคยาง
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการบริจาคยางรถยนต์เก่าที่เหลือ

จากการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้กับลูกค้าข้ึน โดยได้รวบรวมยาง
รถยนต์เก่าจากศนูย์บรกิารรถยนต์ทกุสาขาของกลุม่บรษิทัแล้ว
น�าไปบริจาคให้กับชุมชนต่อไป

โดยในปี 2564 กลุม่บรษิทัได้ส่งมอบยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วให้
กบัวดั โรงเรยีน อนามยั และบ้านเรอืนบรเิวณใกล้เคยีงทีจ่งัหวดั
บรุรีมัย์ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ โดยการน�าไปประยกุต์เป็นอปุกรณ์ 
ภาชนะ หรอืเครือ่งใช้ต่างๆ เช่น ถงัขยะไว้ใช้งาน กระถางปลกูต้นไม้ 
หรือภาชนะใส ่น�้ า ด่ืมของสัตว ์ เลี้ยงภายในวัด เป ็นต ้น 
ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยลดขยะที่ต้องก�าจัดและ
เป็นการตอบแทนสูส่งัคมอกีทางหนึง่

3. การลดการใช้กระดาษ
กลุม่บรษิทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของธรุกจิ

ให้สามารถรองรับการเติบโตและการเพิ่มขีดความสามารถทาง
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังค�านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นรองรับการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัท โดยลดการใช้กระดาษต้ังแต่ขั้นตอนการรับรถ
ไปจนถึงกระบวนการรับช�าระเงิน มีการออกใบก�ากับภาษีและ 
ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & 
e-Receipt) ซึง่ถอืเป็นการลดการใช้ทรพัยากรและคาร์บอนฟตุ
พริน้ท์ (Carbon Footprint) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของก๊าซเรอืนกระจก 
โดยกลุ่มบริษัทเห็นว่าการลดการใช้กระดาษถือเป็นส่วนส�าคัญ
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ก๊าซเรือนกระจก
จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบุว่าถึงแม้จะมีเป้าหมายการ
ลดการปลอยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อตกลงปารีสแล้ว แต่ยัง
ไม่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศา
เซลเซียสได้ ดังนั้นจึงเรียกร้องให้แต่ละประเทศก�าหนดเป้าหมาย
ท่ีท้าทายกว่าเดิมโดยประเทศไทยได้แสดงจุดยืนด้านนโยบาย
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยผล
จากการขับเคลื่อนและผลักดันการด�าเนินงานด้านการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคพลังงานและภาคการขนส่ง  
ส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่
ตัง้ ไว้ ร้อยละ 7 - 20 ภายในปี 2563 ได้ส�าเร็จและอาจมีการปรับ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้ท้าทายมากขึน้ใน
อนาคต ท้ังน้ีกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าวและ
คาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเตรียมพร้อมรับมือกับ
ความท้าทาย และมุ่งมั่นด�าเนินการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของกลุม่บรษิทัโดยกลุม่บรษิทัจะด�าเนินการสอบทานและจ�าแนก
กิจกรรมด�าเนินงานในห่วงโซ่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เป็นสาเหตุ
หลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก�าหนดมาตรการเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายท่ีจะลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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4.1 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2564
ภาพรวม

บรษิทัประกอบธรุกจิถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ ซึง่ปัจจบุนัมบีรษิทัย่อย 
2 แห่ง คอื ฮอนด้ามะลวิลัย์ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.74 
ซึง่ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่ง งานบรกิาร
ซ่อมและจ�าหน่ายอะไหล่ยีห้่อฮอนด้า รวมทัง้นายหน้าสนิเชือ่เช่าซือ้
และประกนัภยัรถยนต์ โดยฮอนด้ามะลวิลัย์เป็นหนึง่ในผูป้ระกอบ
ธุรกิจผู้จ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซึ่งมีจ�านวนโชว์รูมและ 
ศนูย์บรกิารมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยปัจจบุนัมจี�านวนท้ังหมด 
9 สาขาใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืและภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ขอนแก่น บรุรีมัย์ สรุนิทร์ 
ภเูกต็ และกระบี่ 

บริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่ง คือ ออโตคลิก ซึ่งจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 
8 กรกฎาคม 2563 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.00 
ซึ่งประกอบธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซม
บ�ารุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) ท้ังน้ี 
ออโตคลิกได้มีการเปิดด�าเนินการสาขาแรกเมื่อเดือนมีนาคม 
2564 โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนทั้งหมด 5 สาขา 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 2 สาขา กรุงเทพและปริมณฑล 3 สาขา

ภาพรวมผลการด�าเนินงานกลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 28.22 ล้านบาท 
ลดลง 6.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.76 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งโดยรวมเกิดจากผลการด�าเนินงาน
ออโตคลิก ท่ีเพิ่งเริ่มเปิดด�าเนินการ ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ 
เตรยีมความพร้อมตอนเริม่การเปิดศนูย์บรกิาร ซึง่ค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่เกีย่วกบัการฝึกอบรมพนกังานโดยผูเ้ชีย่วชาญในงานด้าน
บรกิารยานยนต์ เพือ่สร้างมาตรฐานและคณุภาพงานบรกิาร และ
การจดัท�าแผนทางด้านการตลาด สือ่โฆษณา เพือ่ให้เป็นท่ีรูจ้กั 
และลกูค้าที่ได้เข้ามารบับรกิารได้รบัความพงึพอใจ แต่ในส่วนของ
ฮอนด้ามะลวิลัย์ มกี�าไรสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 19.34 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจากต้นทุนทางการ
เงนิทีล่ดลง จงึท�าให้มผีลการด�าเนนิงานทีด่ขีึน้

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน

โครงสร้างรายได้

2564 2563 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ +/(-)% 

รายได้จากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 1,275.07 73.79 1,604.26 77.29 (20.52%)

รายได้จากส่วนงานบรกิารซ่อมบ�ารงุ และจ�าหน่ายอะไหล่ 388.47 22.48 393.21 18.95 (1.21%)

รายได้ค่านายหน้า 49.49 2.87 60.92 2.93 (18.76%)

รวมรายได้หลัก 1,713.03 99.14 2,058.39 99.17 (16.78%)

รายได้อื่นๆ* 14.92 0.86 17.14 0.83 (12.95%)

รายได้รวมจากการด�าเนินธุรกิจ 1,727.95 100.00 2,075.53 100.00 (16.75%)
หมายเหตุ

* รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยเงินรางวัล ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
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1.1.1 รายได้จากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่ง
รายได้จากส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งในปี 

2564 มจี�านวน 1,275.07 ล้านบาท ลดลง 329.19 ล้านบาท หรอื
ร้อยละ 20.52 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 ซึง่โดยรวมเกิดจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว และปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์
ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่ออุตสากรรมยานยนต์ท�าให้การ
ผลิตและส่งมอบรถยนต์ฮอนด้าบางรุ่นให้กับผู้จ�าหน่ายล่าช้า 
ไม่ทันตามความต้องการของลกูค้า อตุสาหกรรมยานยนต์ภายใน
ประเทศที่ได้รับผลกระทบท�าให้ยอดขายภายในประเทศลดลง 
โดยฮอนด้ามะลิวัลย์มียอดขายรถยนต์ลดลงร้อยละ 21.13 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 

1.1.2 รายได้จากส่วนงานบรกิารซ่อมบ�ารงุและจ�าหน่ายอะไหล่
รายได้ส่วนงานบริการซ่อมบ�ารุงและจ�าหน่ายอะไหล่ในปี 

2564 มีจ�านวน 388.47 ล้านบาท ลดลง 4.74 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 1.21 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากผลกระทบ
จากยอดขายรถยนต์สะสมในปี 2563 ที่ลดลง ส่งผลให้กระทบ
ต่อจ�านวนรถยนต์ที่เข้ามารับบริการตามรอบก�าหนดลดลง 
ในส่วนของงานซ่อมบ�ารงุทัว่ไปรถเข้ารบับรกิารลดลงร้อยละ 10.05 
และในส่วนของงานซ่อมตวัถงัและสมีปีรมิาณรถเข้ารบับรกิารลดลง 
ร้อยละ 7.16

1.1.3 รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าในปี 2564 มจี�านวน  49.49  ล้านบาท ลดลง 

11.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2563 สาเหตุหลักเกิดจากจ�านวนยอดขายรถยนต์ท่ีลดลง 
อย่างไรกต็ามรายได้ค่านายหน้าลดลงในสดัส่วนทีน้่อยกว่ายอด
ขายทีล่ดลง เนือ่งจากฮอนด้ามะลวิลัย์ได้เงนิค่านายหน้าไฟแนนซ์
ต่อสัญญาเพิ่มขึ้น

1.2  ก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขั้นต้นในปี 2564 มีจ�านวนเงิน 168.12 ล้านบาท ลดลง 

7.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 
สาเหตหุลกัมาจากรายได้ส่วนงานจ�าหน่ายรถยนต์และอปุกรณ์
ตกแต่งลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ลดลง

1.3  ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ�าหน่าย มจี�านวนเงิน   53.36   ล้านบาท 

ลดลง 3.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2563 สาเหตุหลักเกิดจากค่านายหน้าจากกการขายรถยนต์
ลดลง จากปรมิาณยอดขายรถยนต์ทีล่ดลง และค่าจดักจิกรรม
ทางการตลาดทีล่ดลงในส่วนของฮอนด้ามะลวิลัย์

1.4  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจ�านวนเงิน 122.80 ล้านบาท 

ลดลง 3.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2563 เนื่องจากการด�าเนินการควบคุมค่าใช้จ่าย

1.5  ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุด 2564 เท่ากับ 28.22 ล้านบาท 

ลดลง 6.95 หรือร้อยละ 19.76 เมื่อเปรียบเทียบปีสิ้นสุด 2563 
สาเหตุหลักมาจากผลการด�าเนินงานของออโตคลิก เนื่องจาก
เพิ่งเริ่มด�าเนินกิจการในปี 2564 ท้ังหมด 5 สาขา จึงเกิดค่าใช้
จ่ายท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียว เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม
ตอนเริม่การเปิดศนูย์บรกิาร เช่น ค่าฝึกอบรมพนกังานช่างโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ค่าจัดกิจกรรมทางการตลาด สื่อโฆษณา ส�าหรับ
การเปิดสาขาใหม่ เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 
1,298.40 ล้านบาทลดลง  24.17 หรอืร้อยละ 1.83  จาก ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 ซึง่รายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงทีม่สีาระ
ส�าคัญมีดังนี้
- เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 

เท่ากบั  169.63  ล้านบาท เพิม่ขึน้  7.09  ล้านบาท หรอืร้อยละ 
4.36 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงานเพียงพอส�าหรับการลงทุน และการจ่ายช�าระ
เงินกู้ ดอกเบี้ย และเงินปันผล

- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 140.96 
ล้านบาท ลดลง 99.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.29 สาเหตุ
หลักเกิดจาก สินค้าประเภทรถยนต์ของฮอนด้ามะลิวัลย์
ลดลง 105.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.52 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือที่ดีขึ้น และมีการจ�าหน่ายรถยนต์มากในไตรมาส 4 
ปี 2564 อีกสาเหตุหนึ่งคือปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์
ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบรถยนต์
ฮอนด้าบางรุน่ให้กับผูจ้�าหน่ายล่าช้า โดยระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลี่ยเท่ากับ 49 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 25 วัน
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- ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 
707.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.25 
เนื่องจากมีการก่อสร้างและเปิดด�าเนินการออโตคลิกเพิ่ม
ทั้งหมด 4 สาขาในปี 2564 และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
2 สาขา 

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
132.73 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 26.52 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24.97 
สาเหตุหลกัเกดิจากการมสีญัญาเช่าทีด่นิของออโตคลกิเพิม่ขึน้ 
4 สาขาในปี 2564 

2.2 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 

631.12 ล้านบาท ลดลง 28.59 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.33 จาก 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง
ที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 300.00 ล้านบาท ลดลง 
20.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.25 จากการจ่ายช�าระคืนตั๋ว
สัญญาใช้เงิน จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือท่ีดีขึ้น
ของกลุ่มบริษัท

• เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 85.82 ล้าน
บาท ลดลง 21.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.94 สาเหตุหลัก
เกิดจากมีเจ้าหน้ีการค้ารถยนต์ของฮอนด้ามะลิวัลย์ท่ีถึงวัน
ครบก�าหนดช�าระจ�านวนมากช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 
จงึท�าให้มยีอดเจ้าหนีค้้างจ่ายทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระลดลงเมือ่
เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยระยะเวลาจ่ายช�าระหนี้เฉลี่ย
เท่ากับ 26 วัน ลดลงจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 6 วัน

• เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
34.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.57 
สาเหตุหลกัเกิดจาก เจ้าหน้ีค่าก่อสร้างของออโตคลกิเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากมี 2 สาขาที่สร้างเสร็จและเปิดด�าเนินการในเดือน
ธันวาคม 2564

• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เท่ากับ 59.75 ล้านบาท ลดลง 28.70 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 32.45 เนือ่งจากการจ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มืตามสญัญา

• หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
139.36 ล้านบาท ลดลง 28.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.27 
เนื่องจากออโตคลิกท�าสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น 4 สาขาในปี 
2564

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม

มูลค่า 667.28 ล้านบาท ลดลง 4.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 
0.67 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีก�าไรสุทธิระหว่างงวด 28.22 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 
24.00 ล้านบาท 

2.4 กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดจ�านวน 169.63 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ้น 7.09 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 2563 2564

EBITDA 113.49 97.01

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 261.01 60.10

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 374.50 157.11

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (10.90) (58.29)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (354.96) (91.73)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8.64 7.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาต้นงวด 153.90 162.54

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 162.54 169.63
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• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 157.11 
ล้านบาท เป็นเงินสดที่ได้จากก�าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 
ดอกเบีย้จ่ายและภาษ ี(EBITDA) จ�านวน   97.01 ล้านบาท และ 
กระแสเงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้
สินด�าเนินงานจ�านวน 60.10 ล้านบาท โดยรายการหลักที่
ท�าให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นประกอบด้วย สินค้าคงเหลือลดลง  
97.48 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 21.37 และจ่ายช�าระภาษี
เงินได้ 11.02 ล้านบาท

• กระแสเงนิสดจ่ายในกิจกรรมลงทนุจ�านวน 58.29 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่เป็นเงนิจ่ายส�าหรบัการลงทนุในการก่อสร้างออโตคลกิ 
5 สาขาทีเ่ปิดด�าเนนิการในปี 2564 และปัจจบุนัก�าลังด�าเนนิการ
ก่อสร้างออโตคลกิอกี 2 สาขาทีจ่ะเปิดด�าเนนิการในปี 2565

• กระแสเงินสดจ่ายในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 91.73 ล้าน
บาท เป็นเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จ�านวน 
1,350.00 ล้านบาท จ่ายช�าระคนืเงนิกูย้มื 1,398.70 ล้านบาท 
จ่ายเงนิปันผล 23.99 ล้านบาท จ่ายช�าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า 
6.45 ล้านบาท และจ่ายช�าระค่าดอกเบ้ีย 12.58 ล้านบาท

4.2 ปัจจยัทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานในอนาคต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 

2564 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีความ
ผันผวน และมีความสัมพันธ์ทางตรงกับก�าลังซ้ือของผู้บริโภค 
ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจโดยการลงทุนเปิด

โชว์รมูและศนูย์บรกิารรถยนต์ย่ีห้อฮอนด้าเพิม่ให้ครอบคลมุทกุ
ภูมิภาคของประเทศไทยตามกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มบริษัทได้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันและ 
เห็นว่าการการขยายสาขาโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้ามีเงินลงทุนค่อนข้างสูง จึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่ม
ขึ้น ปัจจุบันจึงยังไม่เหมาะสมกับการขยายสาขาของโชว์รูมและ 
ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีแผนลงทุนขยายสาขาออโตคลิก ซึ่ง
เป็นบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิเป็นศนูย์บรกิารรถยนต์ทุกย่ีห้อ
ประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) เนื่องจากการลงทุนเปิดสาขาออโต
คลิกใช้เงินลงทุนไม่มาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนขยายสาขา
เพิ่มมีความเสี่ยงท่ีผลการด�าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน
หรือการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีได้ท�าไว้ ในขณะท่ีกลุ่มบริษัทมี
ภาระด้านต้นทนุคงที ่ เช่น ต้นทนุค่าเช่าทีด่นิ ค่าเสือ่มราคา และ 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบับคุลากร หากการลงทนุขยายสาขาไม่เป็นไปตาม
แผนงานทีว่างไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานทัง้ราย 
ได้และก�าไรสทุธขิองกลุม่บรษิทัลดลงได้ แต่อย่างไรกต็ามทางกลุม่
บรษิทัจะมกีารวางแผน ศกึษารวบรวมข้อมลู เพือ่น�ามาใช้ในการ
พจิารณาตดัสนิใจในการลงทนุอย่างระมดัระวงั

4.3 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินและก�าไรต่อหุ้น หน่วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

เท่า

0.88

0.32

0.95

0.43

0.84

0.48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรสุทธิ* 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

6.43

1.70

3.85

8.78

1.68

2.43

10.11

1.62

2.15

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10.31 5.34 4.24

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย

เท่า

เท่า

1.40

3.45

1.00

2.75

0.95

3.27

หมายเหตุ

* อัตราก�าไรสุทธิ = ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / รายได้รวม
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1 ข้อมูลส�าคัญอื่น
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น: รายละเอียดตามหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2

การก�ากับดูแลกิจการ



6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติของการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีเจตนาที่จะส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อย
เป็นองค์กรทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนืภายใต้หลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความเชื่อ
มั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นหัวใจส�าคัญที่น�าองค์กร
ไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ รวม
ถึงสร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับ 
ผู ้ถือหุ ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
จึงได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการจะด�าเนินการในการก�ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้ ในนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 
รวมทัง้จะตดิตาม ปรบัปรงุ และทบทวนเนือ้หานโยบายนีใ้ห้เหมาะ
กับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสิทธิและ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

โดยหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัมเีนือ้หาแบ่งเป็น 
7 หมวด ได้แก่
1) คณะกรรมการบริษัท
2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ

บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนกังานผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.autocorpgroup.com 
เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัรบัทราบ
ถึงหลักการดังกล่าวและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อให้
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียน�าไปใช้ประโยชน์หรือน�าไปใช้อ้างอิง

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู ้ถือ

หุ ้นทั้งหมดของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัท
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญ 
ในการก�ากับดแูลการบรหิารงานของบรษิทั รวมถงึบรษิทั
ย่อย เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผู้บริหารของบริษัทได้มุ่งม่ันสู่การ
ด�าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงสภาวะ
ของความเสี่ยง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าทีใ่นการพจิารณาสรรหา
กรรมการ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทนั้น 
ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director 
Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการและจดัท�า Board Skill Matrix เพือ่ก�าหนด
คณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา โดยพจิารณา
จากทักษะจ�าเป ็นท่ียังขาดอยู ่ในคณะกรรมการและ 
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมี
กลยทุธ์ในการด�าเนินธรุกจิใหม่ทีน่อกเหนอืจากธรุกจิเดมิ
ทีด่�าเนินการอยู ่การสรรหากรรมการกจ็�าเป็นต้องสรรหา
ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่
บรษิทัจะด�าเนินการต่อไป เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณ ี
ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระระบุในกฎบัตรของคณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่า
ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) กล่าวคือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 
ด้วย รวมถึงต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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การก�าหนดค่าตอบแทน
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้

รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง โดยจะก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม และจูงใจพอที่
จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ค ่าตอบแทนที่ เป ็นตัวเงินและค ่าตอบแทนอื่นๆ 
จากนัน้จงึน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณา
ให้ความเหน็ชอบ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต ่อไป ส�าหรับกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น

ส�าหรับปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น
อตัราเดมิเท่ากบัปี 2563 ซึง่ได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ 
รายบุคคลไว้ ในหัวข้อ “8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท” 

 

หน่วย: บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 ปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

   เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 680,000 340,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

   เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 305,000 400,000

โบนัสกรรมการ -ไม่มี- -ไม่มี-

การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสาร
บริษัทได ้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 

การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเรื่องเข้าวาระ
การประชุมด้วยซึ่งวาระการประชุมหลักของการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ได้แก่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อ
พจิารณา/อนมุตั ิเป็นต้น และวาระการประชมุหลกัของการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นได้แก่ พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมาพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน 
พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิก�าไรและการจ่ายเงินปันผล พจิารณา
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี และกิจการ 
อืน่ๆ โดยบรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ โดย
ต้องมีกรรมการมาประชมุอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 4 
ครั้ง ซึ่งบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบ
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Meeting) เนือ่งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคลได้เปิดเผย
ไว้ในหัวข้อ “8.1.2 (1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท” นี้
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 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทมีหน ้าที่ แสดงบทบาทของ

ผู ้น�าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชมุผู้ถอืหุน้ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนบัสนนุ
ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน�า 
สอดส ่องดู แลและสนับสนุนการด�า เนินธุรกิจของฝ ่าย
บริหาร รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม 
การแสดงความคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัในด้านต่างๆ 
รวมถงึการร่วมพจิารณาอย่างรอบคอบในเรือ่งทีข่ดัแย้งทางผล
ประโยชน์เพือ่ให้มคีวามถกูต้องโปร่งใส 
การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

บรษิทัต้องจดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจาก 
นี้ควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบรษิทั เช่น คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ

บรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ทีค่ณะกรรมการต้องทราบและดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 แบบ ได้แก่
1. การประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการ

ชุดย่อย
2. การประเมินตนเอง 

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย

ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัทและส่วนงานเลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อประเมินผลงานประจ�าปี ซึ่งภายหลังท่ีคณะกรรมการแต่ละ
คนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อรวบรวมผล
ประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีและ
รายงานให้คณะกรรมการบรษิทัและ/คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละ 
คนรับทราบต่อไป ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจมีการพิจารณารูป
แบบและวิธีการท่ีเหมาะสมส�าหรับการประเมินคณะกรรมการ
โดยรูปแบบและวิธีการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละป ี
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2564 สรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน ปี 2564 (ร้อยละ)

ส่วนที่ 1: การประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 86.01

- คณะกรรมการตรวจสอบ 86.90

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 96.96

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 80.16

ส่วนที่ 2: การประเมินตนเอง 86.07

ทั้งนี้ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปีเท่ากับร้อยละ 86.01 ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์ดีมาก 
(เกณฑ์ระดับที่ร้อยละ 80.01-ร้อยละ 90)
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แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ในกรณทีีผู่บ้รหิารสงูสดุของบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ 

บรษิทัมแีผนสบืทอดงานในต�าแหน่งดงักล่าวโดยการให้ผูบ้รหิาร
ในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง
จนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ 
มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติให้ด�ารง
ต�าแหน่งแทน

การพัฒนากรรมการ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบถึง

ข้อบงัคบั กฎระเบยีบและข้อมลูทีเ่กีย่วกบัธรุกจิรวมทัง้ข้อมลูอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอก่อน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู ้อย ่างต่อเนื่องเพื่อช ่วยให้คณะกรรมการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยบรษิทัสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและบริหารกิจการ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตาม
หนังสือข ้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและ 
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก�าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ให้บรษิทั
สามารถก�ากบัดแูลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมี
การปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ ได้เสมือน
เป็นหน่วยงานของบรษิทัเอง   ทัง้นีใ้นหนงัสอืข้อบงัคบัของบรษิทั
ย่อยได้ก�าหนดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
ควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทใหญ่  รวมถึงกฎหมายบริษัท
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลัก
ทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ 
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจึงก�าหนด

นโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมไว้ รวมทั้งได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะต้อง
ลงนามรับทราบถึงนโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีที่นโยบายนี้ได้ก�าหนดให้การท�ารายการหรือการ
ด�าเนนิการใดๆ ซึง่มนียัส�าคญัหรอืมผีลต่อฐานะทางการเงนิและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้า 
ท่ีในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ 
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนมุตัเิรือ่งดงักล่าวก่อนทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะจดัประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท�ารายการหรือด�าเนินการใน
เรื่องน้ัน โดยในการน้ี ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ขออนมุตันิัน้ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน คณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ด้วยโดยอนโุลมด้วย (เท่าที่ไม่ขดัแย้ง) อย่างครบถ้วนและถกูต้อง

3.1 กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) 
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ก่อนบริษัทย่อยเข้าท�ารายการ
(1) การแต่งตัง้หรอืเสนอชือ่บุคคลเข้าเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ันๆ โดยให้
กรรมการที่บริษัท เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการ
พิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยหรอืบรษิทัร่วมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการท่ัวไป
และการด�าเนินธรุกิจตามปกติของบรษัิทย่อยหรอืบรษิทัร่วม
ได้ตามแต่ที่กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็น
สมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อยหรือ
บรษิทัร่วม (แล้วแต่กรณ)ี เว้นแต่เรือ่งทีน่โยบายฉบบันีก้�าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น
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 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการ
เสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน
ระบบข้อมลูรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีอ่อก
หลกัทรพัย์ (White List) และมคีณุสมบตั ิบทบาท หน้าที ่และ 
ความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ

 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่าด้วยการก�าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี และ
เงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น
กรณทีีบ่รษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผลเป็นจ�านวนรวมทัง้ปีไม่ต�า่
กว่าทีก่�าหนดไว้ในงบประมาณรวมประจ�าปีของแต่ละบรษัิท

(3) การแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัย่อย เว้นแต่เป็นกรณกีารแก้ไข
ข้อบังคับในเรื่องที่ส�าคัญตามข้อ 3.2(5) ซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปีรวมของบริษัท
ย่อย และกลุม่บรษิทัย่อยของบรษิทัทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ได้ก�าหนดไว้ในอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการ (Delegation 
of Authority) ของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการของบริษัทแล้ว

(5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและ
การจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ 
ทุนช�าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการ
ถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หรอืการด�าเนนิการอืน่ใดอนัจะเป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง
เกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนช�าระแล้วของบริษัทย่อย
หรือจ�านวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) 
นั้น รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึง (14) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามี
สาระส�าคัญ และหากเข้าท�ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัย่อย ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะมกีารประชมุคณะกรรมการของ
บรษิทัย่อย กรรมการซึง่บรษิทัใหญ่ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ในบริษัทจะเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย) และ 
ออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้อง
ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษิทั เกีย่วกบั
เรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณ
ขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ารายการเปรียบเทียบ
กับขนาดของบริษัท โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาด
ของรายการตามที่ก�าหนดไว้ ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว 
อยู ่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะ
กรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

(6) กรณทีีบ่รษัิทย่อยตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย 

(7) การโอนหรอืสละสิทธปิระโยชน์ รวมตลอดถงึการสละสทิธิ
เรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(8) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืแต่บาง
ส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(9) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่มาเป็นของบรษิทัย่อย
(10) การเข้าท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการ

ของบริษัทย่อยท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญการมอบ
หมายให้บุคคลอืน่เข้าจดัการธรุกิจของบรษัิทย่อยหรอืการ
รวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น 

(11) การเช่า หรอืให้เช่าซือ้กิจการหรอืทรพัย์สนิของบรษัิทย่อย
ทั้งหมดหรือส่วนที่ส�าคัญ

12) การกู้ยมืเงนิ การให้กูย้มืเงนิ การให้สนิเชือ่ การค�า้ประกนั 
การท�านิติกรรมผกูพนับรษัิทย่อยให้ต้องรบัภาระทางการ
เงินเพิ่มข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน
ลกัษณะอืน่ใดแก่บคุคลอืน่และมใิช่ธรุกจิปกตขิองบรษิทัย่อย  

(13) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
(14) รายการอืน่ใดท่ีไม่ใช่รายการธรุกิจปกติของบรษัิทย่อย และ

เป็นรายการทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่างมนียัส�าคญั

3.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้า
ท�ารายการ
(1) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลท่ี

เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการ
ท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเข้าท�ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาด
ของรายการตามท่ีก�าหนดไว้ ในประกาศท่ีเก่ียวข้อง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

64 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและ
การจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ 
ทุนช�าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วน
การถือหุ ้นเดิมของผู้ถือหุ ้น หรือการด�าเนินการอื่น
ใดในลักษณะเดียวกันอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่าสดัส่วน 
ที่ก�าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมี
ผลท�าให้บริษัท ไม่มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น 
ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณทีีเ่มือ่ค�านวณขนาดของรายการเปรยีบ
เทยีบกบัขนาดของบรษิทัแล้ว อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รบัการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย
น�าหลักเกณฑ์การค�านวณรายการตามที่ก�าหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่
กรณ)ี มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม

(3) การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย ทัง้นี ้เฉพาะเป็นกรณทีีเ่มือ่
ค�านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบ
เทยีบกบัขนาดของบรษิทั โดยน�าหลกัเกณฑ์การค�านวณ
ขนาดของรายการตามทีก่�าหนดไว้ในประกาศทีเ่กีย่วข้อง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ (แล้วแต่กรณ)ี มาบงัคบัใช้
โดยอนโุลมแล้ว อยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รบัการพจิารณาอนมุตัิ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 
และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส�าคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท�ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาด
ของรายการตามที่ก�าหนดไว้ ในประกาศที่เก่ียวข้อง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่
กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้
รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(5) การแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัย่อยในเรือ่งทีอ่าจส่งผลกระ
ทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะทางการเงนิ และผลด�าเนิน
งานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบรษิทัย่อยทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสทิธขิอง
บริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ 
หรือผู ้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ ้น

ของบริษัท ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของ
กรรมการที่บริษัท เสนอชื่อ และ/หรือแต่งตั้ง ในที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

3.3 บริษทัจะตดิตามดแูลให้กรรมการและผูบ้รหิารที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัท ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ 
ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (โดยอนโุลม) ปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั และนโยบายของบรษิทั

3.4 คณะกรรมการของบริษทั จะต้องด�าเนนิการให้บริษทัย่อย
มรีะบบควบคมุภายใน และระบบงานอืน่ๆ ทีจ่�าเป็น รวมทัง้
ก�าหนดมาตรการในการติดตามผลการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
รัดกุมเพียงพอที่ท�าให้ม่ันใจได้ว่าการด�าเนินการต่างๆ 
ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมเป ็นไปตามแผนงาน 
งบประมาณ นโยบายของบริษัท กฎหมายและประกาศ 
เรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
รวมถงึกฎหมายและประกาศ เร่ือง การก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงนิ 
และผลด�าเนินการ การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิทีม่นียัส�าคัญ และรายการ
ท่ีมีนัยส�าคัญอ่ืนใดต่อบริษัท และการด�าเนินการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการก�ากบัดแูลและการบรหิาร
จัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูก
ต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(ตามที่ได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)
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3.5 บรษิทัจะด�าเนนิการให้มกีรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้จาก
บรษัิท ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามทีบ่รษิทั โดยก�าหนดใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณา
วาระท่ีมีสาระส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทัย่อย
ทกุครัง้ และคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว

3.6 ให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยที่ได้รบัการเสนอ
ชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจน
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการ
ที่มีนัยส�าคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง 
และภายในก�าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท ก�าหนด

(2) กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผย
และน�าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือ
บริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของ
บริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ของบรษิทั ทราบภายในก�าหนดเวลาท่ีบรษิทัก�าหนดเพ่ือ
เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณา ตดัสนิ หรอือนมุตัใิดๆ 
ซึ่งการพิจารณานั้นจะค�านึงถึงประโยชน์โดยรวมของ
บริษัทย่อยและบริษัทเป็นส�าคัญ

 ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติ
ในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

 อนึ่ง การกระท�าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีพึง
ได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทได้รับ
ความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�าที่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

ก) การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข) การใช้ข้อมลูของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยทีล่่วงรูม้า เว้น
แต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 
หรือในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระท�า และ
เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตาม
ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

(3) กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงาน
แผนการประกอบธรุกจิ การขยายธรุกจิ โครงการลงทนุ
ขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการ
เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท 
ผ่านรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน และเข้า
ชีแ้จงและ/หรอืน�าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณ ี
ดงักล่าวในกรณทีีบ่รษิทั ร้องขอ

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/
หรือน�าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
งานให้แก่บรษัิท เม่ือได้รบัการร้องขอตามความเหมาะสม

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/
หรือน�าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัท 
ในกรณีที่บริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�าคัญใดๆ

(6) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยต้องดแูลรบัผดิชอบ
ให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร
ความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม 
มีประสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอท่ีท�าให้ม่ันใจได้ว่าการ
ด�าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศ
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จรงิ รวมทัง้
การจดัให้มรีะบบงานทีช่ดัเจน เพือ่แสดงได้ว่าบรษิทัย่อย
มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท�ารายการ 
ที่มีนัยส�าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดได้อย่างต่อ
เน่ืองและน่าเชื่อถือ และมีช ่องทางให้กรรมการและ 
ผู ้บริหารของบริษัท สามารถรับข ้อมูลของบริษัท
ย ่อยในการติดตามดู แลผลการด�า เ นินงานและ
ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น  ก า ร ท� า ร า ย ก า ร ร ะ ห ว ่ า ง บ ริ ษั ท
ย ่อยกับกรรมการและผู ้บริหารของบริ ษัทย ่อย 
และการท�ารายการท่ีมนียัส�าคญัของบรษิทัย่อยได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ

66 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบ
งานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบ
ภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้โดยตรง และให้มกีารรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัด
ท�าไว้อย่างสม�่าเสมอ

3.7 ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย พนกังาน 
ลกูจ้างหรอืผูร้บัมอบหมายของบรษิทัย่อย รวมถงึคูส่มรส
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าวใช้ข้อมลู
ภายในของบรษิทั และบรษิทัย่อย ทัง้ที่ได้มาจากการกระท�า
ตามหน้าทีห่รอืในทางอืน่ใด ทีม่หีรอือาจจะมผีลกระทบเป็น
นยัส�าคญัต่อบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย เพือ่ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะ 
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3.8 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องของบรษิทั
ย่อยจะกระท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย 
และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(แล้วแต่กรณ)ี ตามแต่ขนาดรายการทีค่�านวณได้ (โดยน�าหลกั
เกณฑ์การค�านวณรายการตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การท�ารายการ 
ท่ีเกีย่วโยงกนั มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการ
ท�าธรุกรรมทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบั
ท่ีวญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดยีวกนัด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล
ในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่ี
ความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณ ีและเป็นข้อตกลงทางการค้า 
ท่ีได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืเป็นไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษิทั อนมุตัิไว้แล้ว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและ 
ผู้บริหารในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีส่จ. 
12/2552 เรื่องการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และ
บทก�าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง 
ท่ีมีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมท้ังการรายงานการได้มา
หรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และ
บทก�าหนดลงโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีม่ี
การแก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท 
รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�า
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 และตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดท�าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้สอบบัญชี และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวัน
เดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัท
สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย 

3. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติ
งานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิด
เผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากท่ี
ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว 
และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคัญนัน้ต่อบคุคล
อืน่ทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ ท้ังน้ีหากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท�าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ ้น 
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ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหายโดยผู้กระท�าการเป็น
บุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม 
และหากผู้กระท�าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส�าหรับ 
ผูก้ระท�าผดินัน้ๆ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้

โดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนน สทิธใินการมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทน สทิธใินการแสดงความคดิ
เห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ สทิธใินการออกเสยีง
แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 
ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะจัดขึ้น
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจ�าปีบริษัท
จะก�าหนดวนั เวลาและสถานทีท่ีจ่ะจดัประชมุ ซึง่มคีวาม
พร้อมที่จะอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะไม่จัดประชุมในวัน
หยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์ 
จะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 นาฬิกา เปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทกุคนสามารถส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ
มายังบริษัท เพื่อรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุม
ในเขตกรุงเทพฯ หรือท้องที่อื่นๆโดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุม
ได้ง่ายและจะมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระ
การประชุม โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
หรอืในเอกสารแนบวาระการประชมุ โดยไม่มกีารจ�ากัด
โอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทั 
ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ 
หากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ความจ�าเป็นหรอืสมควร

 ส�าหรบัปี 2564 บรษิทัมกีารจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี 2564 เมือ่วนัจนัทร์ที ่19 เมษายน 2564 เวลา 

10.00 น. ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่เดมิจะจดัประชมุ 
ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ในประเทศไทยท่ีมีการแพร่ระบาดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
และกระจายในวงกว้างมากขึน้ บรษิทัจงึได้เปลีย่นแปลง
รปูแบบในการจดัประชมุเพือ่ความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้

 ทัง้นี ้แม้ว่าจะอยูภ่ายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 บรษิทัได้ปฏบิตัติามแนวทางของโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ ถือหุ ้น (AGM 
Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคม
บริษัทจดทะเบียน และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในปี 
2564 บริษัทได้รับคะแนนอยู่ที่ 98 คะแนน สะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งม่ันในการจัดประชุม ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
- 31 มกราคม 2564 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
ข้ันตอนท่ีชัดเจนท่ีเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้เปิด
เผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า
 ในปี 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 1/2564 

เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2564 มมีตใิห้จดัประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยได้เปิด
เผยมติการประชุม วันประชุม รวมถึงระเบียบวาระ
การประชุมและแจ ้งข ่าวประกาศบนเว็บไซต ์ของ 
ตลท. เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทราบล่วงหน้าในวันท่ีคณะ
กรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะเป็น 
ผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียด
วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่ส�าคัญและจ�าเป็น
ส�าหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมปีท่ีผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบ
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ถ้วน เอกสารที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะและวิธีการ
มอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที ่
29 มีนาคม 2564 และได ้ท�าการประกาศลงใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (วันที่ 29-31 มีนาคม 2564) 
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
เพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2564 
ของบริษัท ได้น�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564)

การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เลขาในที่ประชุม

จะแนะน�าคณะกรรมการ คณะผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และทีป่รกึษากฎหมาย ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นคนกลาง
และสักขีพยานให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกา
ทัง้หมด รวมถงึวธินีบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต้่องลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบงัคบัของบรษิทั รวมถงึการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 

 ประธานในที่ประชุม จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับ
วาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
พิจารณาวาระการประชุมอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ ใน
หนังสอืเชิญประชุมด้วยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด ทัง้นี ้ในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ของบริษัทไม่มีการ
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมอื่นนอกจาก 
ที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

 อนึ่ง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจัดบันทึกรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการ
ลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาท่ีใช้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
โดยก�าหนดการประชุมเวลา 10.00 น. และ ณ ตอน
เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 39 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย
และโดยการมอบฉันทะ 36 ราย รวมจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 
469,514,300 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 78.2524 ของจ�านวน
หุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทั โดยมผีูเ้ข้าร่วมการ
ประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

• กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมครบจ�านวน 9 ท่าน 
โดยประธานกรรมการท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ 
ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูจ้ดัการส่วนบญัชแีละ 
การเงนิ ทัง้นี ้กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจาก
ผูถ้อืหุน้รายย่อยด้วย

• ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี 
จ�ากัด คือ คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ 

• ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั ส�านักกฎหมายสากล 
สยามพรเีมยีร์ จ�ากดั คอื คณุพรรตัน์ อจัฉรยิหริญัชยั 
ท�าหน้าท่ีเป็นสกัขพียาน ตรวจสอบการนบัผลการ
ลงคะแนนเสยีง

 ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 11.10 น.)
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจ�านวนทั้งสิ้น 40 ราย 

รวมจ�านวนหุ้นทัง้สิน้ 469,515,300 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 
78.2526 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท

 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
 ในปี 2564 บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลท. และ ก.ล.ต. ผ่านเว็บไซต์
ของ ตลท. ภายหลงัจากการประชมุ หรอือย่างช้าในช่วง
เช้าของวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (จัดส่งวันที่ 19 
เมษายน 2564) และจดัส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ให้ 
ตลท. และ ก.ล.ต. ภายในก�าหนด 14 วัน (จัดส่งวันที่ 
5 พฤษภาคม 2564) รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษัท  

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและ 

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยและผูถ้อืหุ้นต่างชาติ โดยผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยจะได้รบั
การคุม้ครองสทิธจิากการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมของผูถ้อืหุน้ทีม่อี�านาจควบคมุ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้น
ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
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 การเสนอชือ่บคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั
 บรษิทัก�าหนดให้มกีระบวนการทีเ่หมาะสมทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้อมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและการให้ความยินยอมของ
ผู้ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนประชุม 
ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีกระบวนการที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
มั่นใจได้ว่าสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อ
ดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ คือ การพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัททุกคนจะต้องผ่านความเห็นชอบของ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
และผ่านการอนมุตัแิต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณี

 ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 บรษิทั
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั ระหว่างวนัที่ 
25 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 โดยได้
ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนที่เว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ 
เว็บไซต์ของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้น: การก�าหนดวาระการประชุม
 ก่อนการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การบรรจุวาระดังกล่าวในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุมต่อไป

 ทัง้นี ้บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชมุที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญทีผู่ถ้อืหุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 ส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 บรษิทั
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ ระหว่างวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 - 31 มกราคม 
2564 โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนทีช่ดัเจนที่
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และเว็บไซต์ของบริษัท

 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
บริษัทจะอ�านวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ระ 
บุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมท้ังค�าแนะน�า ขั้นตอน 
ในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้
อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ตนแบบหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง โดยกรอกเอกสารหนงัสอื
มอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ ในรายละเอียด 
วิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือ
นดัประชมุ ซึง่ไม่ได้ก�าหนดเง่ือนไขทียุ่ง่ยากต่อการมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ 
ข. และแบบค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บรษิทัเคารพในสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ และได้

ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบรษัิท เพือ่
ให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด 
ๆ ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู ้ถือหุ ้น พนักงาน 
ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน
และสังคมจะได้รับการดูแลและได้เสริมสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 
ตามบทบาทและหน้าท่ี ท้ังน้ี เพื่อให้กิจการของบริษัท
ด�าเนนิไปด้วยด ีมคีวามมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์
ทีเ่ป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย 

 การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ถือหุ้น: 
 บริษัทมุ่งม่ันเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะ

ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังนั้นในการ
ด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัจงึมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจสงูสดุ
ให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยค�านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมลูค่า
บริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง 
รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและ 
เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอด

จนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระ 
วังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ้นทุกราย 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบ
การ ฐานะข้อมลูทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอืน่ๆ 
โดยสม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ

(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนว
โน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ 
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูล
สนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อ
มลูใดๆ ของบรษิทัซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรอืด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร

(5) บรษิทัต้องปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม
กันในการประชุมผู้ถือหุ้น

 พนักงาน: 
 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัย

ส�าคัญสู่ความส�าเร็จ บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี รวมท้ังส่ง
เสรมิการท�างานเป็นทมี ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความ
สุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การ
ว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบน
พื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทถือปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ 
เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ

 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัมสีวสัดกิารของพนกังาน อาทิเช่น 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออม รวม
ทั้งพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะ 
สมในส่วนนีจ้ะขึน้อยูก่บัความสมคัรใจและอายุงานของ
พนักงาน ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตรา
เงินสมทบของบริษัทอยู่ระหว่างร้อยละ 3-7 กองทุน
ประกันสังคม ค่าอนุโมทนาอุปสมบท เงินช่วยเหลือ
ค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความเป็นส่วนตัว
 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครอง

ไม่ให้ถกูล่วงละเมดิจากการใช้ การเปิดเผย หรอืการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติ
สุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ 
ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ การล่วง
ละเมิดถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล และความผดิทางวนิยั เว้นแต่ได้กระท�าไป
ตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม

1.1 คุ ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ใน
ความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของ
บริษัท

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของ
พนกังานสูส่าธารณะจะท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัความ
เห็นชอบหรือความ ยินยอมจากพนักงานผู้นั้น

1.3 จ�ากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่จ�าเป็น

(2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม
2.1 บรษิทัจะปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเคารพใน

เกียรติและศักดิ์ศรี
2.2 บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารง

ต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึง
ถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิ
ทางการศกึษา ประสบการณ์และข้อก�าหนดอืน่ๆ 
ที่จ�าเป็นแก่งาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ 
เชื้อชาติ ศาสนา

2.3 บริษัทจะก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
เป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพ และ
ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความ
สามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น

2.4 บรษัิทจะสนบัสนนุให้พนกังานได้รบัการฝึกอบรม
และพฒันาเพือ่การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการ
ท�างาน และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้า
ในการท�างานต่อไป

2.5 บริษัทตระหนักว่า การสื่อสารที่ดีจะน�ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการ
ท�างานร่วมกนั โดยบรษิทัจะส่งเสรมิใหพ้นกังาน
ได้รบัแจ้งข่าวสารทีเ่กีย่วข้องอยูเ่สมอตามโอกาส
อันควรและเท่าที่จะท�าได้
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2.6 บริษัทจะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการ
สื่อสาร เสนอแนะและร ้องทุกข ์ ในเรื่องคับ
ข้องใจเกี่ยวกับการท�างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ 
จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�าหนด
วิธีการแก้ ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

(3) การล่วงละเมิด
3.1 ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินให้เป็นทีเ่คารพนับถอื

ของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆ 
อนัเป็นการไม่เคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา

3.2 พนกังานต้องไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ 
หรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระ
ท�าต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา 
อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
 บริษัทมีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงาน

ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่าง
สมบูรณ์ ครบถ้วนและยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อ
การเติบโตก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากร
สามารถใช้ศักยภาพในการท�างานได้อย่างเต็มความ
สามารถ อีกทั้งความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับน้ัน
ยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปกับพนักงาน ซึ่งสามารถน�า
ไปต่อยอดในการท�างานในอนาคตและหลงัจากเกษยีณ
อายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนัก
ว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ ้มค่ากับการลงทุน 
การที่บริษัทจะอยู ่ในใจลูกค้าได้ ไม่ได้เกิดจากการ
ด�าเนนิการของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร หรอืผูบ้รหิาร
เท่านั้น แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุก
คนของบริษัท

 นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน
 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน โดยมแีนวทางการจดัการด้านสทิธมินษุยชน 
ในการสรรหาว่าจ้าง บริษัทจะยึดหลักจริยธรรมใน
การสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติท้ังใน
เรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ หรอืเพศ โดยจะพจิารณา
ถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ 

ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ ์
หรือแรงงานบังคับ และบริษัทไม่อนุมัติให้ว ่าจ ้าง
พนกังานเข้าด�ารงต�าแหน่งใดๆ โดยทีผู่บ้งัคบับญัชาและ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยตรงมคีวามสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิ
หรอืสมาชกิในครอบครวั ท�าให้ทุกคนมโีอกาสเท่าเทยีม
กันในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท 
โดยมุ ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ต�าแหน่งงานน้ันๆ อกีทัง้บรษิทัยงัได้ปฏบิตัติามกฎหมาย
เรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วย
งานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้พิการได้มีงานท�า ในปีใดท่ีบริษัทไม่จัดจ้างพนักงาน
ผู้พิการ บริษัทจะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารต่อไป

 ลูกค้า: 
 บริษัทมุ ่งด�าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการ

สร้างสรรค์ น�าเสนอและบรหิารจดัการสนิค้าและบรกิาร
แก่ลกูค้าอย่างมมีาตรฐาน และมจีรยิธรรม ภายใต้หลกั
การด�าเนินงานดังนี้
1) ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพ ตรงตาม

มาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุ่งม่ันที่จะ
ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั 
รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อ
เท็จจริง

2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้
ลกูค้ามข้ีอมลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ โดยไม่มกีาร
กล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือใน
การสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้
ลกูค้าเกดิความเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ 
หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ 
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) รกัษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น�าข้อมูล
ไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบังคับของ
กฎหมาย
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 คู่แข่ง:
 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความ

ส�าเร็จอย่างยั่งยืน และด�ารงความเป็นบริษัทชั้นน�า
ในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 
ไม่ผูกขาด และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า 
โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่าง
ผดิกฎหมายและขดัต่อจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏิบัติ
ตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
1) ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี
2) ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า 

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผล
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายช่ือเสียงแก่คู่
แข่งทางการค้า

4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมี
ผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สม
เหตุสมผล

 คู่ค้า คู่สัญญา:
 บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมภิ

บาล (CG) ในการด�าเนินการสรรหา การจัดซื้อ และ 
จัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิดโอกาส
ให้คูค้่า ผูข้าย/ผูร้บัจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่าคูค้่า 
ทุกรายเข้ามาเสนอราคาสินค้าหรือบริการด้วยความ
โปร่งใส ยตุธิรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกบัคูค้่าทกุราย 
ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร 
พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเรียก
ร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด 
เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ
ของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า 
กระบวนการสรรหา และคดัเลอืกคูค้่าของบรษิทัไม่เป็น
ไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า หรือเป็นการขจัด
คู่แข่งทางการค้า บริษัทขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้
บรษิทัทราบทนัท ีพร้อมเสนอแนะแนวทางปรบัปรงุ เพือ่
ให้เกดิความโปร่งใส เป็นธรรมในการจดัซือ้ จดัจ้างแก่คู่
ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครอง
แก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

 การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. บรษิทัประสงค์ทีจ่ะให้การจดัหาสนิค้าและบรกิารเป็น

ไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
1.2 มหีลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคูค้่าและ 

คู่สัญญา
1.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือให้

มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุรติประพฤติ
มิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

1.5 จ ่ าย เงิน ให ้คู ่ ค ้ า และคู ่ สัญญาตรงเวลา 
ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

2. บรษิทัมุง่หมายทีจ่ะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่
ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้า และบริการที่คุ้มค่ากับ
มูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อ
ถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชน์ใดๆ
เป็นส่วนตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญาไม่ว่าโดยทางตรง
และทางอ้อม

4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้าหรือ
คู ่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครวั หรอืญาต ิหรอืทีต่น เป็นเจ้าของ หรอืหุน้
ส่วนเป็นต้น

5. ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลท่ีได้ทราบอันเน่ืองมาจาก
การจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น

 เจ้าหนี้:
 บริษัทก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้ี 

โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน
และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจนไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้า หรือ เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน 
โดยไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1) ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่

ก�าหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้
2) ในการช�าระหนี้ เงินกู ้ยืม ดอกเบี้ยและความรับ

ผิดชอบในหลักประกัน หรือการค�้าประกันต่างๆ 
บริษัท ยึดมั่ น ในสัญญา หรือ เ งื่ อน ไขต ่ างๆ 
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
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3) เมื่อมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิน 
โดยมีนัยส�าคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช�าระ 
บริษัทจะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
เพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ ไข เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่าง
เคร่งครัด

 ชุมชนและสังคม : 
 บรษิทัให้ความส�าคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ด้วย

ตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ความยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่เป็นกรอบในการปฏิบัติ
งานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีการด�าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ 
(Process) และทั่วทั้งองค์กร ควบคู่ไปกับการด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
โดยรวม ดังนี้
1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพ

สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่าง
เคร่งครัด

2) มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกัน
ภายในองค์กร

3) ส ่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและ 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

4) เคารพต่อขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและวฒันธรรม
ของแต่ละท้องถิน่ในทกุประเทศทีบ่รษิทัเข้าไปด�าเนนิ
ธุรกิจ

5) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน 
และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ชมุชนทีบ่รษิทั
ตัง้อยูม่คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทัง้ทีด่�าเนนิการเองและ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน

6) ให้ความร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชมุชน โดยรอบ
ในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี

7) ด�าเนินการป้องกนัอบุตัเิหต ุควบคมุการด�าเนินงาน 
ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์
ค่ามาตรฐาน

8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อ
เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน ชวีติและ
ทรพัย์สนิอนัเนือ่งมาจากการด�าเนนิงานของบรษิทั 
โดยให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจ้าหน้าทีภ่าครัฐ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

 ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม : 
 บรษิทัมนีโยบายทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการ

ดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย
ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบ
เสมือนส่วนหน่ึงของสังคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป 
บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ความรบั
ผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 
1) มุ่งม่ันสนับสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมของบริษัท

ควบคูไ่ปกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ความปลอดภยั
และข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

2) ก�าหนดให้ความปลอดภยัในการท�างานถอืเป็นหน้าท่ี
รบัผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทกุคน

3) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี เป็นผูน้�า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้
พนกังานปฏบิตังิานด้วยความปลอดภยั

4) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริษัทเป ็นส�าคัญตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน

5) ก�าหนดให้พนักงานทกุคนต้องดแูล ท�าความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในพืน้ท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ของตนเองอยูเ่สมอ

6) มุง่มัน่สนบัสนนุให้มกีจิกรรมความปลอดภยัทีช่่วย
กระตุน้ส่งเสรมิและพฒันาจติส�านกึของพนกังานให้
เกดิความปลอดภยัในการท�างาน

7) มุง่มัน่สนบัสนนุให้มกีารทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันา
ระบบการบรหิารงานความปลอดภยัอย่างต่อเนือ่ง
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8) มุง่มัน่หาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อย และ
การระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการ
ของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพื่อรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ

9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน�้า อากาศ ของเสีย 
และมลภาวะอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 
ของบรษิทั ให้ส่งผลกระทบน้อยทีส่ดุต่อสิง่แวดล้อม
และชุมชน

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืลขิสทิธิ์ไว้ ซึง่ถอืเป็นจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริษัท เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานที่ใช้
เครือ่งคอมพวิเตอร์ต้องลงลายมอืชือ่รบัรองว่าจะไม่ละเมดิสทิธิ
ของบุคคลใด หรือบริษัทใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ 
ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ 
หรือกฎหมาย หรือขอ้บังคบัที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ซึง่รวมไป
ถงึติดตัง้ หรอืเผยแพร่ผลติภณัฑ์ซอฟแวร์เถือ่นหรอืซอฟแวร์ที่ไม่
ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัท

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. การช่วยเหลือทางการเมือง
 บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่ช่วย

เหลือหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง หรือนักการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
รวมถึงไม่ให้ ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพื่อด�าเนินการ 
ดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
2.1 การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล หรือเงิน

สนบัสนนุจะต้องจดัท�าแบบค�าขอ โดยระบชุือ่ผูร้บับรจิาค
และ/หรือผู้รับเงินสนับสนุน และวัตถุประสงค์ พร้อมแนบ
เอกสารประกอบ

2.2 การบรจิาคเพ่ือการกศุลและเงนิสนบัสนนุ จะไม่ถกูน�าไป
ใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้อง
ด�าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายบังคับ

2.3 หากตรวจพบว่ามีการคอร์รัปชั่นเกิดข้ึน บริษัทจะระงับ
การบริจาคหรือการสนับสนุนกิจกรรมในองค์กรหรือ
บริษัทนั้นๆ ในทันทีที่รับทราบ

3. การให้และรบัของขวญั การบรกิารต้อนรบั หรอืผลประโยชน์อ่ืน
3.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถ

รับ/ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เช่น การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ได้ ในโอกาสต่างๆตาม
ธรรมเนยีมประเพณ ีโดยจะต้องกระท�าด้วยความโปร่งใส
ในที่เปิดเผย

3.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เรียก
ร้องหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่าย
อื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

3.3 การให้และรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่น การสังสรรค์รับรอง 
จะต้องยนืยนัได้ว่าการรบัรองนัน้มไิด้ มลีกัษณะเป็นการ
ใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท�าบ่อยครั้ง จนท�าให้
เกิดข้อผูกมัด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ท้ังน้ี สามารถศกึษาข้อมูลของนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันฉบับสมบูรณ์ ได ้ ท่ี  https://www.
autocorpgroup.com/storage/download/corporate-
governance/corporate-document/anti-corruption-olicy.pdf

3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บรษัิทมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงนิและ

ไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้อย่างสม�่าเสมอ
และทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบ 56-1 One 
Report และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
สื่อมวลชนต่างๆ

บริษัทให้ความส�าคัญและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้อย่างครบถ้วน 
สม�่าเสมอ ทั่วถึง เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและ 
ทันเวลา เช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
นโยบายการก�ากับดแูลกจิการ จรรยาบรรณทางธรุกจิ นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ค�าอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 
ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละ 
ท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการและนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิด
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เผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด

นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้จัดตั้งและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป ภาครัฐ และ 
ผู ้ เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยก�าหนด
ทิศทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อให้การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทได้ตาม
ความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูล 
ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บรษิทัได้รายงานสารสนเทศ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.set.or.th รวมทั้งรายงาน
สารสนเทศต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวและข้อมูล 
ในรปูแบบต่างๆ ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ www.autocorpgroup.com 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Confilcts of Interest)
บริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อ
ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่เหมาะ
สม โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการ
ที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือความ
เกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมนั้น ๆ

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บรษิทัได้จดัท�านโยบายรายงานการมส่ีวนได้เสยี ซึง่ได้ก�าหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�ากับดูแลด้าน
การมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหาร
ตามนิยามของ ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานดัง
กล่าวประจ�าปีครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัด
เก็บรวบรวม พร้อมทั้งท�าส�าเนาน�าส่งประธานคณะกรรมการ
บรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใช้ในการตรวจ
สอบและก�ากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงให้
รายงานต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ�าทุกไตรมาสด้วย

การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดท�านโยบาย

รายงานการมีส่วนได้เสยี ซึง่ได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร
มีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งหมายรวมถึง คู่
สมรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะ
ต้องแจ้งให้บรษัิททราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกั
ทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 

การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบ

ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานของบรษิทั 
โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)
บรษิทัค�านงึและให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ ภายใต้ 

หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหล่อหลอม 
ให้ผูบ้รหิารและพนกังาน มคีวามเชือ่มัน่ในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) อย่างสมดุล 
การจัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทได้รับทราบถึงนโยบาย เรื่องท่ีส�าคัญของ
องค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
งานภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม โดยได้ก�าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่ความส�าเร็จด้วย
ส�านึกของความถูกต้องและดีงาม คณะกรรมการได้ติดตาม
ก�ากับดูแลและพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในทุกๆ 
องค์ประกอบที่เป็นส่วนส�าคัญต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไป

ทัง้นี ้คูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิและจรรยาบรรณของผูบ้รหิาร
และพนักงานของบริษัท มีสาระส�าคัญดังนี้
1. ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยความ

ซือ่สตัย์ ยตุธิรรมและความเท่าเทยีมกนัโดยครอบคลมุทัง้คน 
สัตว์และสิ่งแวดล้อม

2. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทต้องโปร่งใส 
เชื่อถือได้และเปิดเผย
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3. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับโดยค�านึงถึง
จริยธรรมและคุณธรรม

4. มีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5. มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. เปิดเผยข้อมูล และ/หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของ

กรรมการ และผูบ้รหิาร รวมไปถงึข้อมลูของคูส่มรส ญาตสินทิ 
หรอืนติบิคุคลทีก่รรมการและผูบ้รหิารเกีย่วข้องด้วย

7. พนกังานทกุคน จะต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

8. พนกังานทกุคนต้องปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน หากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลและข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน

ทัง้นี ้สามารถศกึษาข้อมลูของนโยบายการก�ากับดแูลกจิการ
ที่ดีและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และพนกังานฉบบัสมบรูณ์ได้ที ่https://www.autocorpgroup.
com/th/sustainability/corporate-governance/corporate-
policy-and-document

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหาร
จัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังให้มีการ
จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2564 
โดยในภาพรวม บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 
81.00 ซึง่ต�า่กว่าค่าเฉลีย่โดยรวมของบรษิทัจดทะเบยีนเลก็น้อย 
ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนรายหมวดในส่วนของสิทธิผู ้ถือหุ ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสท่ีสงูกว่าค่าเฉลีย่โดยรวมของบรษัิทจดทะเบยีน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทให้ดีขึ้นในทุกปี โดยจะปฏิบัติตามข้อเสนอ
แนะของ IOD โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีดี นอกเหนือจากเกณฑ์
ส�ารวจ ซึง่สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดต่ีอบรษัิทจดทะเบียนอืน่ๆ 
ที่ส�าคัญ ได้แก่

• ประธานกรรมการปัจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมีความเป็น
อิสระในการก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัท

ปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2564 ในหลายประเด็น 
โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความส�าคัญ ดังนี้
1. บรษิทัควรเปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุน้บรษิทัของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ ณ 
ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจ�าปี 
อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารจดัเกบ็ข้อมลูการเปลีย่นแปลงการ
ถอืครองหุน้บรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูอยูแ่ล้ว 
โดยเมื่อมีการซื้อขายหุ้น บริษัทได้รายงานต่อ ก.ล.ต. ให้รับ
ทราบภายใน 3 วันหลังมีการซื้อขาย ซึ่งบริษัทไม่ได้มีเจตนา 
ท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ส�าหรับปีน้ีได้เปิดเผยข้อมูล
ภายใต้ข้อ 8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ “หัวข้อ (4) การจัดท�า
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์”

2.  คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาก�าหนดจ�านวน
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น ที่ ก ร ร ม ก า ร แ ต ่ ล ะ ค น จ ะ ไ ป ด� า ร ง
ต�าแหน่งไม ่ เกิน 5 แห ่ง โดยไม่มีข ้อยกเว ้น ท่ีผ ่านมา
บริษัทไม ่ ได ้ระบุไปในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่
ดีให ้ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติไม่มีกรรมการบริษัทท่าน
ใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 
5 แห่ง อย่างไรกต็าม บรษิทัได้ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีและได้ระบุจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 5 แห่งแล้ว
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3. คณะกรรมการควรจดัให้มกีารประเมนิผลงานคณะกรรมการ
แบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด พร้อมเปิดเผยหลักเกณฑ์ และกระบวนการใน
การประเมินไว้ ในรายงานประจ�าปี บริษัทมีการประเมินผล
งานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกปี แต่ไม่
ได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้รับทราบ ทั้งนี้ได้เปิดเผย 
ภายใต้ข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ “หัวข้อ (4) การประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการบริษัท”

4 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานประจ�าปีของ
ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร และเปิดเผยไว้ให้ทราบ 
บริษัทมีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี แต่ไม่
ได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปีให้รับทราบ
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7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
โครงสร้างองค์กรบริษัท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 

3 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่ส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมแล้วในปี 2564 
มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 คณะ โดนมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และ 
ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์)

คณะกรรมการคัด
เลือกสินเชื่อและ

ประกันภัย

เลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

เลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ผจก.ส่วนบริหารงานทั่วไป
(สุกใส โภคทรัพย์)

ผจก.ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วย ผจก.
ทรัพยากรบุคคล

ผจก.ฝ่ายจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผจก.ฝ่ายเงินเดือน
และผลตอบแทน

ผจก.ฝ่ายคลัง
สินค้า

ผจก.ส่วนงานขาย
(หทัยรัตน์

รังคกูลนุวัฒน์)

ผจก.ส่วนศูนย์
บริการ

(ณราวุฒิ  ธานีพูน)

ผจก.ฝ่ายขาย ผจก.ศูนย์บริการ

เจ้าหน้าที่บริหาร
โครงการ

โครงสร้างองค์กรกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

พนักงานนักลงทุน
สัมพันธ์

ผจก.ฝ่ายการ
ตลาด

ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผจก.ส่วนบัญชีและการเงิน 
(นุชนาถ สกุลสันเทียะ)

ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี

ผจก.ฝ่ายวางแผน
และงบประมาณผจก.ฝ่ายการเงินผจก.ฝ่ายบัญชีผู้ช่วย

ผจก.ฝ่ายบัญชี
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้
• ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

• ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้อง
มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใน
ทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตักิรรมการอสิระตามทีก่�าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 
เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่

• ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น ้อยกว่า 3 คน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศ ทจ.39/2559

 ทั้งน้ี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ มีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

• กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทัง้หมด คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.44 ของกรรมการ
ทัง้หมด

• กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 55.56 
ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการ
(ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ
(หทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผจก.ส่วนศูนย์บริการ 

ผู้จัดการภาค

ผู้จัดการศูนย์ ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมผจก.วางแผนผลิตภัณฑ์ผจก.วางแผนธุรกิจและ
บริหารธุรกิจ

ผจก.ส่วนวางแผนธุรกิจและ
บริหารธุรกิจ

ผจก. ฝ่าย Training

ผจก.ส่วนบริหารงานทั่วไป

ผู้บริหารของบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 นายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

3 หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดแูลกจิการ

ทีด่ ีและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

4 ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 2)

5 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ 12 มีนาคม 2558 (วาระที่ 1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

6 นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย

วันที่ 12 มีนาคม 2558 (วาระที่ 1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

7 นางสุกใส โภคทรัพย์ กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 (วาระที่ 2)

8 นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 (วาระที่ 3)

9 นางสาวธัญญา ธิมาชัย กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที ่1)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 2)

โดยมนีางสาววโรชา ไกรครฑุ ปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานกุารบรษิทั ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นที่ 114 ปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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นายพานิช พงศ์พิโรดม
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธัญญา ธิมาชัย
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทยีะ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

นางสุกใส โภคทรัพย์
กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน ตรวจสอบ กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท

ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทย่อย
7.2.3.1 คณะกรรมการบริษัทของฮอนด้ามะลิวัลย์
รายชื่อกรรมการของฮอนด้ามะลิวัลย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ กรรมการ

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการ

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้บริหารในบริษัทแม่

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันฮอนด้ามะลิวัลย์
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย์ รวมเป็นสองคน

การเข้าประชุม
ในปี 2564 มีการจัดประชุม 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทของฮอนด้ามะลิวัลย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

7.2.3.2 คณะกรรมการบริษัทของออโตคลิก
รายชื่อกรรมการของบริษัทออโตคลิก ทั้งหมดจ�านวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ

3. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม กรรมการ

4. นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม กรรมการ

5. นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล กรรมการ

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ แต่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้บริหารในบริษัทแม่

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันออโตคลิก
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 

นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม หรือ นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม หรือ นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล รวมเป็นสองคน

การเข้าประชุม
ในปี 2564 มีการจัดประชุม 11 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทของออโตคลิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
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7.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 

ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 
โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะ
เวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด
ในข้อบังคับของบริษัท

2. ให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณา
ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�าคัญ รายการที่มีนัย
ส�าคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่ผีลกระทบส�าคญัต่อบรษิทั รายการ
ซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญ การขยายโครงการลงทุน 
การพจิารณาและอนมุตักิารเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การก�าหนดระดับอ�านาจ
ด�าเนินการ และการก�าหนดนโยบายการบริหารการเงินและ
การบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทเป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารที่ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ในภายหลงั มกีารควบคมุภายในการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี
ของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาได้ตรงต่อความเป็นจรงิ 
ครบถ้วนและถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรอง
ทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการด�าเนนิธรุกจิ
และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการท่ี
บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย ได้แก่
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง

ได้ก�าหนดไว้ส�าหรับกรรมการท่ีได้รับมติเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท ในบริษัทย่อยนั้น

- ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

- ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
ทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกนั 
และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นียัส�าคญัแก่
บรษิทัให้ครบถ้วนถกูต้อง

- หากเป็นกรณทีีบ่รษิทัย่อยท�ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยง 
มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือท�ารายการ
ส�าคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กรรมการหรอืบคุคลอืน่ใดที่ได้รบัมตจิากทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษัิท ให้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร
ในบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตาม
กลไกก�ากับดูแลเก่ียวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
รายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมท้ังรายการที่
ส�าคญัซึง่บรษัิทก�าหนด ท้ังน้ี ให้พจิารณาการท�ารายการ
ดังกล่าวของบริษัทย่อยท�านองเดียวกับการท�ารายการ
ในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันที่บริษัทต้องได้
รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทแล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้า
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริษัทย่อย รวมถึงก�าหนดใช้นโยบายการ
ควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยตามที่ก�าหนด 
ในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

9. พจิารณาก�าหนดโครงสร้างการบรหิารงานมอี�านาจในการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวม
ถึงการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
คณะกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง

86 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



 ทัง้นี ้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดน้ัน 
ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และคณะกรรมการชดุต่างๆ 
ดังกล่าวสามารถพิจาณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ที่ เป ็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

 ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้า 
ที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการใน
เรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับ
ดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล 
ดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะ
กรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการ
มอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจที่ท�าให ้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ 
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นในที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
และวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน 
และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�าคัญของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคล 
ที่ซื้อขายหลักทรัพย ์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ 
อันเกิดขึ้นเน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นหรือ
ประชาชนท่ัวไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระส�าคัญ
หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคัญ
ตามที่ก�าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ ได้ว่าโดย
ต�าแหน่งท่ีตนไม่อาจล่วงรูถ้งึความแท้จรงิของข้อมลูหรอืการ
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัท และของบริษัทย่อย ท้ังท่ีได้มาจากการกระท�า
ตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็น
นยัส�าคัญต่อบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับค่า
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ดังกล่าว

15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ�า และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และ
ในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่รวมถงึการให้ความส�าคัญกบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลาย

16. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน�าเสนอให้ผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ดังนี้
- พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ

แสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรบริษัท
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- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้อง
ออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

- เรื่องอื่นๆ
17. เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็

ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ี เรื่อง 
ทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี หรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว  ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรือ่งทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
- การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่าย

ที่กฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ 
ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วน

ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ

ของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญัการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร
ขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัท 
ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือ 

เลิกบริษัท

- การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญตัขิองกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์ และ/หรอื ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทและท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดงักล่าวข้างต้น

 ทัง้นี ้เรือ่งใดทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับรษิทั กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีหรอื
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมขีอบเขตหน้าทีเ่พิม่เตมิ ดงันี้
- ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน
 ตามหนังสือรับรองบริษัทได้ก�าหนดกรรมการผู้มีอ�านาจลง

นามแทนบรษัิท ประกอบไปด้วย 1) นายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน์ 
หรือ 2) นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
3) นางสาวนชุนาถ สกลุสนัเทยีะ หรอื 4) นางสกุใส โภคทรพัย์ หรอื 
5) นางสาวธญัญา ธมิาชยั รวมเป็นสองคน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 

5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมดจะต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

3. โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็น
อิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและ
การบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีก�าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2449 เรื่องการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (“ประกาศ 
ทจ. 39/2559”)
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4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 39/2559 อีกท้ังมี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกาศก�าหนด

5. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานกรรมการบรษิทั ในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษัิท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

6. บริษัทมีนโยบายก�าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็น
กรรมการอิสระและจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ 
หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วนจ�ากัด หรอืเข้า
เป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและด�าเนนิ
ธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท�าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุม 
ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ ตลอดจนให้กรรมการแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท�าขึ้นระหว่างรอบ
ปีบัญชีหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบ ุ
จ�านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่จะเป ็นประโยชน์ต ่อการด�าเนินธุรกิจ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและ 
มี เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถ และ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม ่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวม
ทั้ งต ้องไม ่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะ
สมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่
มีมหาชนเป ็นผู ้ ถือหุ ้ นตามที่ คณะกรรมการก� า กับ

ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ ป ร ะ ก า ศ ก� า ห น ด 
โดยจะต้องเป ็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู ่ ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ 
ท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่
จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วน
ได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทท�าขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครือ

5) กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท
อื่นได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้า 
ทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั จงึได้ก�าหนดจ�านวนบริษทัทีเ่หมาะ
สมส�าหรับการไปด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านดังนี้ 

 กรรมการบรษิทั (ยกเว้นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) แต่ละท่าน จะ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอืน่ได้ ไม่เกนิ 5 แห่ง  
(ซึ่งระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีด้วย)

 กรณีท่ีกรรมการบริษัทท่านใดมีการไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นให้แจ้งคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบ

 ท้ังน้ี การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทและต้องเป็นไป
ตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการ
เงินโดยประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี (บริษัท เคพี
เอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั) ทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท และ
บรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในแบบ 56-1 
One Report รายงานทางการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน
บัญชี ตรวจสอบและรับรองโดยนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจ ี
ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคญั 
ท้ังข้อมูลทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิ ด�าเนินการบนพืน้ฐานของ
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ 

ที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั้ งที่  3/2560 เมื่อวัน ท่ี 
8 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบจ�านวน 3 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ราย ดงัรายชือ่ต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กรรมการอิสระ

2. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3. ผศ.ดร. ศรณัยพงศ์ เทีย่งธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
ส�าคัญของบริษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ด�าเนินการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ
เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี
โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่�าหนดในกฎหมาย ประกาศ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชือ่ถอืได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
6) จ�านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรอืมหีรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าใดดงัต่อไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด�าเนินการปรบัปรงุแก้ 
ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทจุริต หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญั

ในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั 
หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
เวลาตามวรรคหนึง่ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ

 หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนินการให้มี
การปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการก
ระท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ในการปฏิ บัติหน ้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค�าปรึกษาจากท่ีปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า 
มีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 
คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเน ิ
นงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

12. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน และนโยบายในการป้องกนัความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ได ้จัดท�าเป ็นลายลักษณ์อักษร และ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารอืและตรวจสอบข้อ
เทจ็จรงิเบือ้งต้น เมือ่ได้รบัแจ้งพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจาก 
ผู ้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารตาม
มาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผูส้อบบัญชแีละส�านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายในเวลาที ่ก.ล.ต. ก�าหนด

14. ปฏิบติัการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีและ 
ฝ่ายจัดการทุกไตรมาส ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีไว้ ในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ว
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้อง

มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น ้องและบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นท่ีมีนัย 
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการ
ของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบั
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

8. ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

โดยมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร ่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั

4. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อย
ล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5. มีความรู้และประสบการณ์การเพียงพอท่ีจะสามารถท�า
หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศ
เวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์การเพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยบริษัทต้องระบุไว้ ใน
รายงานประจ�าปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้อง
ระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ในหนังสือรับรองประวัติของ
กรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อ ก.ล.ต.
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(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้นคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 3 ราย ประกอบด้วย:

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

2. ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

3. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
การสรรหา
1. พจิารณาองค์ประกอบ คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิท 

โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และ 
ความซบัซ้อนของธรุกจิของบรษิทัทัง้ในด้านการศกึษา ความรู ้
ความช�านาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ 
ด้านทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั ความเป็นอสิระตามหลกั
เกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนด

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการ
บรหิารจดัการธรุกจิของบรษิทัเพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้ 
โดยให้ครอบคลมุทัง้ในด้านการศกึษา ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชีย่วชาญ และน�าปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีส่�าคญั
และเกีย่วข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
ตลอดจนภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิมาประกอบการพจิารณา
ด้วย

3. ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล 
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและคณุสมบตัติามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 
1) และ 2) ทัง้นี ้โดยยดึมัน่ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

4. ก�ากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้งใหม่

5. จัดท�าและทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นแผนต่อเนือ่งให้มผีูส้บืทอดงานเพือ่ให้การบรหิารงานของ
บริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

6. สนบัสนนุให้บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชือ่
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

7. คดัเลอืกกรรมการบรษิทัทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้เมือ่มตี�าแหน่งว่างลง

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลา
ท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม�่าเสมอ ทั้งนี ้
ตามข้อบงัคบัของบรษิทั ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 
โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย

บุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล�าดับลงมา

เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�านวนท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การก�าหนดค่าตอบแทน
1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณา

ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนินงาน
โดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีเพื่อขออนุมัติ

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาปรับอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู ้บริหารสูงสุดของบริษัท 
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
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3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตาม
ทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร และหน่วย
งานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน�าเสนอข้อมูลและเอกสาร 
ทีเ่กีย่วข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพือ่ สนบัสนนุการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย

 ในปี 2564 มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุม และเลขานุการ
บริษัทปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จ�านวน 3 ราย ประกอบด้วย : 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

3. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

โดยมีนางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตร

การบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินธุรกิจบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด�าเนินงาน แผนธุรกิจ และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2) มอี�านาจในการแต่งตัง้คณะท�างานบริหารความเสีย่งโดยคดั
เลอืกจากฝ่ายการจดัการในแต่ละส่วนงานเพือ่ท�างานร่วมกนั 
และเรียกบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและก�าหนด
บทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

3) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร

4) ก�ากับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการ
บรหิารความเสีย่งทีส่�าคญั พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้สอดคล้องกบันโยบายบรหิาร
ความเสีย่ง 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรึกษาหารือร่วมกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัย
หรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่าง
มีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาโดยเร็ว

6) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏบัิตหิน้าทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจขอ
ความเห็นจากท่ีปรกึษาอสิระเม่ือพจิารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็น
และเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทุกท่านและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เข้าร่วมประชุม
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(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
จ�านวน 3 ราย ประกอบด้วย :

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่งในคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ต�าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

2. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ

3. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ

โดยมีเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อ�านาจของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. มีอ�านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรอืผูท่ี้

เหน็สมควรเข้าร่วมประชมุหรอืขอให้ชีแ้จงหรอืให้ข้อมลูในเรีอ่ง
ทีเ่กีย่วข้องได้ตามความจ�าเป็น

2. มอี�านาจในการว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ
จากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

3. มอี�านาจในก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบฝ่ายจดัการ
เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลด้านธรรมาภบิาล ด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืนตามความจ�าเป็น 
รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัท
มีกรอบโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และ 
ความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
1.  ทบทวน น�าเสนอ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตันิโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั นโยบายความรบั
ผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม นโยบายเพือ่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุน
การด�าเนินงานของบริษัทในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อ
ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. ก�ากบัดแูลให้บรษิทัประกอบธรุกจิตามระเบยีบ กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแล
ให้ฝ่ายบริหารจัดการน�านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 
ไปใช้พฒันาบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง โดยส่งเสรมินวตักรรมและ

การประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ทัง้นี ้ แนวปฏบิตัิ
ดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หรือเกี่ยวข้องและ 
เทยีบเคยีงได้กบัมาตรฐานสากล

3. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภาย 
ในอย่างเหมาะสม รวมถงึการตดิตามดแูลผลการปฏบิตัติาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั เพือ่ให้มัน่ใจว่า
มาตรการควบคมุต่าง  ๆมคีวามเหมาะสมและถกูน�าไปปฏบิตัจิรงิ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่พฒันาปรบัปรุงแนว
ปฏบิตัต่ิางๆ ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

4. ก�ากับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์ การท�าธุรกรรมกับผู้มีความ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับบริษัท

5. ตดิตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง
กบัจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัทิีด่ตีามที่ได้ก�าหนดไว้

6. ตดิตามและสัง่การในกรณทีีก่ารปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ
และพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่วางไว้

7. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ ตามนโยบายการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รายงานแก่คณะ
กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กรภายนอกตาม
ความเหมาะสม

8. ดูแลและให้ค�าแนะน�าในด้านการด�าเนินการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development: SD)

9. ตดิตามดแูลการสบืสวนสอบสวน การร้องเรยีนขอความเป็น
ธรรม หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบ 
กฎหมายทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั
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10. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้กิจการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่
ความรู ้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม

11. สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และพจิารณาแก้ไขในประเดน็ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น
และเหมาะสม

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(โครงสร้างองค์กรบริษัท ได้รายงานใน “หัวข้อ 7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ” แล้ว)

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการส่วนงานขาย

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

5. นางสาวธัญญา ธิมาชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นายณราวุฒิ ธานีพูน ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

7. นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายณราวุฒิ ธานีพูน
ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

คณะกรรมการบริษัท

นางสุกใส โภคทรัพย์
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไปและ

กรรมการบริหาร

นางสาวธัญญา ธิมาชัย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและกรรมการบริหาร

นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของ บริษัท
ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน และ

กรรมการบริหาร
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อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของบรษิทัได้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบรษิทัให้ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิตามปกติ
ของบรษิทัโดยบรหิารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ท�าการใดที่มี
ส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและ
บริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารมีดังนี้
1. ก�ากบัดแูล และอนมุตัเิรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกติ

ของบรษิทั และมอบอ�านาจให้ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลอืน่ใดด�าเนิน
การเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัท 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฉพาะเรื่อง 
ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้  

2. ด�าเนนิการหรอืปฏบิตังิานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และ 
งบประมาณที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ  และ/หรอืคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท

3. เป็นผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของ
บรษิทัให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ 
ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
ทุกประการ

4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางท่ีคณะ
กรรมการบริษัทให้ค�าแนะน�า

5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การ
ท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญช ี
กูย้มื จ�าน�า จ�านอง ค�า้ประกนั และการอืน่ การบรหิารงานทัว่ไป 
การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การด�าเนินการ
โครงการที่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและรายการ
อื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท

6. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
บริษัทได้ก�าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ของบรษัิทอย่างสม�่าเสมอ เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากปัจจยั
ต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท

7. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท

8. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และ
สัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
ร ว ม ทั้ ง ก� า ห น ด ข้ั น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ท� า สั ญ ญ า 
ดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาจดัสรร เงนิบ�าเหนจ็ เงนิรางวลั หรอืผลตอบแทน
ต่างๆ ซึ่งได ้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล ้ว 
แก่พนกังานหรอืลกูจ้างของบรษิทั หรอืบคุคลใดๆ ทีก่ระท�า
กจิการให้บรษิทั 

10. มอี�านาจพจิารณาว่าจ้างพนกังาน และบรรจแุต่งตัง้ ตลอด
จนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรอืการพ้น
จากการเป็นพนักงาน ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงนิโบนสั รวมถงึสวสัดกิารเกีย่วกบัพนกังานทัง้หมดของบรษิทั 
ยกเว้นพนกังานระดบัผูบ้รหิาร 

11. มีอ�านาจ ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท  
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ท้ังน้ี  ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะพจิารณาและอนุมัติรายการ
ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมส่ีวนได้เสยี  หรอืมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษัิทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตาม 
ท่ีกฎหมายก�าหนด โดยคณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิ เพกิถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขอ�านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดย
มติคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้เรือ่งใดทีก่รรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นั้น โดยในปี 2564 ไม่มีการด�าเนินการใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขต
อ�านาจดังกล่าว
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คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ณ 

31 ธนัวาคม 2564 มกีรรมการบรหิารจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย :

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร 

5. นางสาวธัญญา ธิมาชัย กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีก�าหนดการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
1. ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยมจี�านวนตาม

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ
บรษิทัจ�านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยผูบ้รหิารของบรษิทั

2. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็น

กรรมการบรษิทัคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร
4. กรรมการบรหิารจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์

ทีเ่หมาะสม สามารถอทุศิเวลา มคีวามคดิเหน็อย่างเพยีงพอ 
ในการปฏบิตังิาน มคีวามรูค้วามเข้าใจถงึคณุสมบัติ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และ 
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�าเนนิกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ และมตขิองที่
ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ทกุประการ โดยยดึหลกัปฏบิตัติามระเบยีบ/ข้อก�าหนดของ
การจัดประชมุคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั

2. พจิารณาก�าหนดนโยบาย ทศิทาง และกลยทุธ์ การด�าเนินธรุกิจ
ของบรษิทัและบรษิทัในกลุม่ ก�าหนดแผนการเงนิงบประมาณ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน 
การประชาสมัพนัธ์ ให้เป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการบรษัิท
พจิารณาอนมุตั ิ และควบคมุก�ากบัดแูลให้การด�าเนินงานของ
คณะท�างานทีแ่ต่งตัง้บรรลตุามเป้าหมาย

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามท่ีฝ่าย
จัดการเสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น�า
เสนอคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทราบในทีป่ระชมุคราวต่อไป

4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส�าคัญๆ ท่ีได้ก�าหนดไว้ ในงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามท่ีจะได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้เคยมมีติ
อนุมัติในหลักการไว้แล้ว

6. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้าน
การเงนิ การตลาดการบรหิารงานบคุคล และด้านการปฏบิตัิ
การอื่นๆ 

7. พจิารณาสอบทานและอนมุตัริายการเกีย่วกบัการลงทนุและ
การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินตามอ�านาจ
อนุมัติ

8. ก�ากบัดแูลและบรหิารเงนิลงทนุของบรษิทัอย่างมปีระสทิธิภาพ
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้

9. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถงึ
การแต่งตัง้ การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก�าหนดเงนิค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง

10. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึง่ หรอืหลายคน 
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภาย
ใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ
อ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าว มอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไข บคุคลที่ได้รบัมอบอ�านาจ 
หรอือ�านาจนัน้ๆ ได้  ตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี ้จะไม่มกีารมอบ
อ�านาจให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ด�าเนินการ
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11. รายงานผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัให้คณะกรรมการบรษิทั 
รับทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ ท่ีคณะ
กรรมการบริษัทควรได้รับทราบ 

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี 
13. ด�าเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการ
ที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการ 
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืที่
ประชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว และเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด โดยคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิเพกิถอน  เปลีย่นแปลง  
หรอืแก้ไขอ�านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมตคิณะกรรมการ
บรษิทั

การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ในกรณีทีผู่บ้รหิารสงูสดุของบรษิทัไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ 

บรษิทัมแีผนสบืทอดงานในต�าแหน่งดงักล่าวโดยการให้ผูบ้รหิาร
ในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง
จนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้/ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ 
มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัท โดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ด�ารง
ต�าแหน่งแทน

ทั้งน้ี บริษัทได้รายงานถึงแผนสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร
สูงสุดของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนครั้งท่ี 1/2565 และเสนอต่อให้ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
รับทราบ   

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้าน

แรงงานที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระ 
ทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย
รายชื่อผู้บริหารของฮอนด้ามะลิวัลย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการส่วนงานขาย

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

5. นายณราวุฒิ ธานีพูน ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้บริหารของออโตคลิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการส่วนงานขาย

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

5. นายโกสิน ชาติไทย ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

6. นางสาวธัญญา ธิมาชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
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ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทย่อย
ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยไม่ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิจาก

บรษิทัย่อยแต่จะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัแม่

7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและ

โปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ก�ากับการท�างานของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะ
สมโดยค�านึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นท้ังน้ี 
จ�านวนผู้บรหิารตามนยิาม ก.ล.ต. มจี�านวน 7 รายตามต�าแหน่ง 
ได้แก่ ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ผู้จัดส่วนงานบริหารทั่วไป ผู้จัดส่วนบัญชีและการเงิน 
ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 ท่าน โดยจะ 
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและประธานคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท ปี 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2564

จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 1,800,000

ค ่าตอบแทนรวมของผู ้บ ริหารตามค�านิยาม ก.ล.ต. 
(จ�านวน 6 ราย) ปี 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2564

จ�านวนรายตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 6 7,260,600

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารตามค�านิยาม ก.ล.ต. (จ�านวน 7 ราย) ปี 2562-2564
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนรายตาม

ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

จ�านวนรายตาม

ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

จ�านวนรายตาม

ต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 8 10,174,570 8 9,516,000 7 9,060,600

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหารของบริษัท (จ�านวน 7 ราย) ปี 2564
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2564

จ�านวนรายตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 439,560

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
จ�านวนบุคลากรและค่าตอบแทน
จ�านวนพนักงานบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 393 คน และจ�านวนบุคลากรปี 2561 - 2564 ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนราย

ตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

จ�านวนราย

ตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

จ�านวนราย

ตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

จ�านวนราย

ตามต�าแหน่ง จ�านวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 219 37,503,933 308 67,918,285 332 77,354,739 393 87,220,093
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เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัท 
ปี 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2564

จ�านวนเงิน

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,505,500

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารของ

กลุ ่มบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ 
เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยเริ่ม
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
ให้สมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ่ายเงินสะสม และนายจ้าง 
(บริษัท) จ ่ายเงินสมทบ คิดเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้าง 
โดยเมือ่สิน้สดุสมาชกิภาพ สมาชกิมสีทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสมเต็มจ�านวน และในส่วนของเงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินสมทบอยู่ระหว่างร้อยละ 3-7 มีเงื่อนไข
การจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

จ�านวนปีที่ท�างานของพนักงาน

อัตราการจ่ายเงนิสมทบและ 

ผลประโยชน์ของเงนิสมทบทีก่องทนุ 

จะจ่ายเมือ่สมาชกิสิน้สดุสมาชกิภาพ

(ร้อยละของเงินสมทบและ 

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ)

น้อยกว่า 2 ปี 0

ครบ 2 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 3 ปี 25

ครบ 3 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 5 ปี 50

ครบ 5 ปี ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 7 ปี 75

ครบ 7 ปีขึ้นไป 100

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่เป็นบ้าน
พกัผูบ้รหิาร ซึง่เป็นสวสัดกิารบ้านพกัเพือ่อ�านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงานท่ีจังหวัดขอนแก่น และบริษัทได้ก�าหนดให้
ส่วนลดส�าหรับผู้บริหารและพนักงานในการใช้บริการภายใน
ศูนย์บริการ ส�าหรับค่าอะไหล่และค่าแรง โดยไม่รวมการ 
ซื้อรถยนต์ และส่วนลดการต่อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งระบุอยู ่
ในนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

นโยบายการพัฒนาบุคคล
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ จึงได้จัดให้มีนโยบาย
การจดัอบรมพนกังานในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการขาย การตลาด 
การบรกิาร การบรหิารบคุคล และความปลอดภยัในการท�างาน 
โดยมีการอบรมทัง้ภายในบรษิทัและการส่งพนกังานเข้าอบรมจาก
หลกัสตูรภายนอกตามความรบัผดิชอบของพนกังานแต่ละระดบั 
เพือ่พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ายงาน ส่งเสรมิความรู ้
ความสามารถ และประสทิธภิาพในการท�างานของพนักงาน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดแผนงานการฝึกอบรม รวมถึง
จัดตารางการฝึกอบรมส�าหรับปี 2564 เพื่อยึดเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพในการท�างานของพนักงานทุกฝ่ายงาน 
อันจะน�ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการท�างานให้ดี ย่ิงขึ้น 
และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
โดยกลุ่มบริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุก
ระดับ โดยผสมผสานท้ังการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความ
สามารถ ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในกา
รด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท�าให้
การอบรมส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง 
จึงท�าให้ค่าฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรลดลง

ทัง้น้ี สามารถสรปุค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรของกลุ่มบริษัทได้ ดังนี้

              (หน่วย : บาท)

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 725,874 571,913 300,777

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
1. เลขานุการบริษัท

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจด
ทะเบียนในหมวดคณะกรรมการบริษัท และตามข้อก�าหนดของ
พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัขึน้ โดยมภีาระหน้าทีใ่นการให้
ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้อง
ทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมท้ังดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท รวมท้ังการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ประวัติ
กรรมการ หนักงสอืเชญิประชมุ รายงานการประชมุ และรายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
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โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2560 
โดยตัง้แต่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2564 จนถงึปัจจบุนั ได้แต่งต้ังนาง
สาววโรชา ไกรครุฑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็น 
ผูท้ีม่คีณุสมบติัเหมาะสมและผ่านการอบรมหลกัสตูรเลขานกุาร
บรษิทัแล้ว ซึง่การแต่งตัง้เลขานกุารบรษิทัดงักล่าวเพือ่ให้ปฏบิตัิ
หน้าที่เป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระวัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะ 

ผู้บรหิาร และประชมุผูถ้อืหุน้ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษัิท
2. ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการ

ปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ทีเ่กีย่วข้องตลอดจนมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ/ผูถ้อืหุน้ และ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากับดแูล เช่น ส�านักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

4. สนับสนุนการจัดให้กรรมการ/ผู้บริหารได้รับความรู้และ
เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้า 
ที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

6. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่คณะ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท

8. จดัการ ประสานงาน และเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีที่
รายงานโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมทัง้จดัส่งส�าเนารายงาน
ดงักล่าวให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

9. ท�าหน้าท่ีจัดท�า และจัดเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท 
ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี 
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

10. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล 
ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงนอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี 
ผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชมุระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

11. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ ได้รับทราบสิทธิต่างๆ 
ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
13. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ประกาศก�าหนด
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เลขานุการบริษัท

นางสาววโรชา ไกรครุฑ
เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน)
อายุ 31 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564): 
ร้อยละ 0.01
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการอบรม 
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร ไม่มี
 

บริษัทตรวจสอบภายในบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งนางสาวบุญญี กุศลโสภิต 

จากบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย 
ในของบริษัท สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีความเข้าใจในการด�าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบภาย 
ในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่ 2 “หัวข้อ 9 การควบคุม
ภายในและรายการระหว่างกัน”

นักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อติดต่อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ นางสาววโรชา ไกรครุฑ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ

บริษัทควบคู่ด้วย ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์ 0-433-0633-3 
กด 1 อีเมล ir@ach.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.autocorpgroup.com

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
กลุ่มบริษัทจ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ในรอบปี 2564 

จ�านวน 3,110,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

104 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



8. รายงานผลการด�าเนนิงานส�าคญัด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน
รอบปีที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้า 

ที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
15 สงิหาคม 2561 มมีตอินมุตักิฎบตัรของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งได้ก�าหนดนิยามความเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุและส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ก.ล.ต.”) ดงันี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถอืหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น ้องและบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี�านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทั 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษัิทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ท้ังนี้ กรรมการอิสระของบริษัทต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่งซึง่ได้ระบใุนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการเสนอ

วาระการประชุม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนิน
งานของบริษัทในด้านต่างๆ ตลอดจนการร่วมพิจารณาอย่าง
รอบคอบในเรือ่งทีข่ดัแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ให้มคีวามถกูต้อง
โปร่งใส และเพื่อให้กรรมการท�าหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมิน
ผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงก�าหนดให้
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นคนละบคุคล
กันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค�าแนะน�า แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานปกติประจ�าวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ
ผู้น�าสูง ท�าหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่าย
บริหาร โดยท�าหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงและ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

(2) การสรรหากรรมการ
การสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการ รายงานไว้ภายใต้ 

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ “หัวข้อการเสนอชื่อบุคคล
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท” และ “หัวข้อ 7.3 (2) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลง บริษัทมีหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส คือ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท�าหน้าท่ีใน
การพิจารณาสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งกรรมการ
ของบริษัทนั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ 
(Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการและจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนด

คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจาก
ทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น หากบริษัทมีกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธรุกจิใหม่ทีน่อกเหนอืจากธรุกจิเดมิทีด่�าเนนิการอยู ่การสรรหา
กรรมการก็จ�าเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์
ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด�าเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของ
บริษัท 

ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีการพิจารณากรรมการท่านเดิม 
ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 จ�านวน 3 ท่าน 
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก ่
นายพานิช พงศ์พิโรดม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และหม่อม
หลวงวนิยั เกษมศร ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน

(3) การพัฒนากรรมการ
การอบรม

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญ
ต่อการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการอย่างสม�่าเสมอ (รายละเอียดการ
อบรมแสดงอยู่ในประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารแนบ 
1) โดยกรรมการบริษัททุกท่านมีประวัติได้เข้ารับการอบรม
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง
องค์กร/สถาบนัชัน้น�าอืน่ๆ ในหวัข้อทีเ่กีย่วข้อง ซึง่บรษิทัจะน�าส่ง
ข้อมลูการอบรมให้กรรมการบรษิทัพจิารณาเข้าร่วมการอบรม
ในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม

ในปี 2564 มีกรรมการเข้ารับการอบรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้ากรรมการ ตัวอย่างเช่น 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ - หลักสูตร Subsidiary Governance Program 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

- ประเด็นส�าคัญในการตรวจสอบงบการเงิน 2564 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ธรรมนิติ

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 11/2564

106 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



(4) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการท�าการประเมนิตนเอง เพือ่ใช้เป็นกรอบ
ในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
อย่างสม�า่เสมอ โดยในปี 2564 มแีบบการประเมนิ 3 แบบ ประกอบ
ด้วยแบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ/ แบบประเมินผลคณะ
กรรมการรายบุคคล /แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 
(กรรมการชดุย่อยประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุ
ย่อยทีต่นเองด�ารงต�าแหน่ง) ทัง้นี ้ แบบประเมนิทัง้ 3 แบบมเีกณฑ์
การประเมนิผลคดิเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละหัวข้อท้ังหมด 
ตามหลกัเกณฑ์ คอื คะแนนร้อยละ 90.01-100.00 = ดเีย่ียม ร้อยละ 
80.01-90.00 = ดมีาก ร้อยละ 70.01-80.00 = ด ีร้อยละ 60.01-
70.00 = พอใช้ และต�า่กว่าร้อยละ 60.00 = ควรปรบัปรงุ โดยสรปุ
ผลการประเมนิได้ดงันี้
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ 
การประชมุคณะกรรมการ/ การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการ/ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร/ 
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 สรปุผลการประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะในภาพรวม 6 ข้อ 
เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการ
ด�าเนินการส่วนใหญ่มีการจัดท�าได้ดีและเหมาะสม มีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 86.01

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 
3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/ 
การประ ชุมคณะกรรมการ/  บทบาท หน ้ าที่  แล ะ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคลในภาพรวม 3 
ข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีคะแนน 
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 86.07

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 
3 หวัข้อ คอื โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ/ การ
ประชุมคณะกรรมการ/ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ

 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ 
รวมจ�านวน 3 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

มาก เท่ากับร้อยละ 86.90

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 96.96

3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 80.16

(5) การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมถึงคณะกรรมการบริษัทท�าการประเมินประธานเจ้าหน้า 
ท่ีบริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคดิเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ
หวัข้อทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์ คอื คะแนนร้อยละ 90.01-100.00 
= ดีเยี่ยม ร้อยละ 80.01-90.00 = ดีมาก ร้อยละ 70.01-80.00 
= ดี ร้อยละ 60.01-70.00 = พอใช้ และต�า่กว่าร้อยละ 60.00 
= ควรปรับปรุง โดยสรุปผลการประเมินปี 2564 ได้ดังนี้

แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบ
ด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้น�า/ การก�าหนดกลยุทธ์/ 
การปฏบิตัติามกลยทุธ์/ การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ/ 
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/ ความสัมพันธ์กับภายนอก/ 
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร/ การสืบทอด
ต�าแหน่ง/ ความรูด้้านผลติภณัฑ์และบรกิาร/ คณุลกัษณะส่วนตัว 

สรุปผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารใน
ภาพรวม 10 ข้อ เห็นว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้า 
ทีบ่รหิารมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์
ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 92.03

(6) การปฐมนิเทศกรรมการ
ส�าหรับกรรมการท่ีเข้ารับต�าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ

บริษัท บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่
ได้รับทราบนโยบายของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผงัโครงสร้างองค์กร ผลการด�าเนนิงาน รวมท้ังกฎหมายและกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าที่
เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลส�าหรับกรรมการประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. หนังสือรับรองบริษัท
4. ข้อบังคับบริษัท
5. Presentation แนะน�าการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
6. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ 

ผังโครงสร้างองค์กร
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7. หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
8. รายการที่เกี่ยวโยงกันชองบริษัทจดทะเบียน
9. รายงานประจ�าปี
10. รายงานทางการเงิน

ในปี 2564 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ในคณะ
กรรมการบริษัท เน่ืองจากกรรมการท่ีครบก�าหนดตามวาระ 
ท้ัง 3 ท่านได้รับการเลือกให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง 
ได้แก่ นายพานิช พงศ์พิโรดม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และ 
หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี ซึ่งท้ัง 3 ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล

(1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได ้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 

การประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคน
ทราบก�าหนดการดงักล่าว เพือ่ให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลา
เข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ในการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ กรรมการบรษิทัทกุคนมี
ส่วนร่วมในการพจิารณาเพือ่เลอืกเรือ่งเข้าวาระการประชมุด้วย 
โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 

3 เดือนต่อครั้ ง  และจัดส ่งเอกสารประกอบการประชุม 
ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 
4 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในรูป
แบบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Meeting) เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล

คณะกรรมการบริษัท 

(ประชุม 4 ครั้ง)

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

(ประชุม 4 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่า

ตอบแทน 

(ประชุม 2 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

(ประชุม 2 ครั้ง)

1 นายพานิช พงศ์พิโรดม 4/4 - - -

2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 4/4 4/4 - -

3 หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 4/4 4/4 2/2 -

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ศรณัยพงศ์ เทีย่งธรรม 4/4 4/4 2/2 2/2

5 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 4/4 - 2/2 -

6 นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ 4/4 - - 2/2

7 นางสุกใส โภคทรัพย์ 4/4 - - -

8 นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 4/4 - - 2/2

9 นางสาวธัญญา ธิมาชัย 4/4 - - -
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(2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 

2563 ซึ่ ง ได ้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 2564 อันได้แก ่
เบีย้ประชมุและโบนสักรรมการ โดยมวีงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย
• ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
• เบีย้ประชมุ เฉพาะกรรมการอสิระและกรรมการทีเ่ข้าร่วม

ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รบั
ครั้งละ 25,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดย่อยที่คณะ
กรรมการบริษัทแต่งตั้งเท่ากับอัตราเดิม ดังนี้
• ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
• เบีย้ประชมุ เฉพาะกรรมการอสิระและกรรมการทีเ่ข้าร่วม

ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รบั
ครั้งละ 25,000 บาท

1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�าปี 2564 โดยค่า

ตอบแทนกรรมการบริษัทรายบุคคล มีดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายบุคคล        หน่วย: บาท

ชื่อ – สกุล

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท

เบี้ยประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมคณะ

กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่า

ตอบแทน

เบี้ยประชุมคณะ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ค่าตอบแทนรวม

2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564

1. นายพานิช พงศ์พิโรดม 200,000 100,000 - - - - - - 200,000 100,000

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 160,000 80,000 100,000 100,000 - - - - 260,000 180,000

3. หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 160,000 80,000 80,000 80,000 25,000 50,000 - - 265,000 210,000

4. ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 160,000 80,000 80,000 80,000 20,000 40,000 - 50,000 260,000 250,000

5. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์* - - - - - - - - - -

6. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์* - - - - - - - - - -

7. นางสุกใส โภคทรัพย์* - - - - - - - - - -

8. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ* - - - - - - - - - -

9. นางสาวธัญญา ธิมาชัย* - - - - - - - - - -

หมายเหตุ

* กรรมการล�าดบัที ่5 ถึง 9 เป็นกรรมการบรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ซึง่ไม่ได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบรษิทั เนือ่งจากกรรมการดงักล่าวได้รบัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารอยู่แล้ว

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 – 2564

ค่าตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม 4 905,000 4 730,000 4 985,000 4 740,000

โบนัสรวม - - - - - - - -

รวม 4 905,000 4 730,000 4 985,000 4 740,000

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อย เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว

109One Report 2564



8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทรวม

ถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อาทเิช่น การท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ
ที่ส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยจะ
ติดตามให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ในภายใต้ ส่วนที่ 2 การก�ากับ
ดแูลกจิการ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคณะกรรมการ
บริษัท“หัวข้อการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย”

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแลกิจการ

(1) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทจัดให้มีการท�ารายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัท

ล่วงหน้า ซึ่งหากผู้บริหารและ/หรือกรรมการบริษัทมีความ
จ�าเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งเลขานุการ
บริษัทให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยในปี 2564 
มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายในทั้งสิ้น 5 รายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างการแจ้ง
เตือนให้งดซื้อขายหลักทรัพย์หรือเกิดเหตุการณ์ส�าคัญท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
บริษัทก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนของบริษัท (Conflicts of Interest) 
เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม 
ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 ข้อ 6 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เรียบร้อยแล้ว
(3) การแจ้งเบาะแส (Whistblowing)

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิต่อรบัข้อมลู การแจ้งข่าว/
เบาะแส ท้ังภายในองค์กรผ่าน Line Official และจากภายนอกผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ โทรศพัท์ และอเีมลมาทีแ่ผนกเลขานกุารบรษิทั ดงันี้

โทรศัพท์: 04-3306-333 กด 1 
เว็บไซต์: www.autocorpgroup.com
อีเมลเลขานุการบริษัท: warocha.c@ach.co.th

(4) การจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บรษิทัได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารมกีารรายงานการ

ซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัประจ�าทกุไตรมาส ซึง่หมายรวมถงึ คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิ
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อ ก.ล.ต. 
โดยในปี 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทปี 2563 และปี 2564

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1 นายพานิช พงศ์พิโรดม - - -

คู่สมรส - - -

2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 1,415,000 1,415,000 -

คู่สมรส - - -

3 หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี - - -

คู่สมรส - - -

4 ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 750,000 750,000 -

คู่สมรส - - -

5 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์* 270,839,000 402,799,000 131,960,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ* 4,000,000 4,000,000 -
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ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

6 นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์* 146,960,000 15,000,000 (131,960,000)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ* - - -

7 นางสุกใส โภคทรัพย์ 1,188,800 1,188,800 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

8 นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 70,000 70,000 -

9 นางสาวธัญญา ธิมาชัย 300,000 300,000 -

หมายเหตุ

* นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ เป็นคู่สมรสกัน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท�าการร่วมกัน (acting in concert) ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองการก�าหนด
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ปี 2563 และปี 2564 

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี

1 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์* 270,839,000 402,799,000 131,960,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ* 4,000,000 4,000,000 -

2 นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์* 146,960,000 15,000,000 (131,960,000)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ* - - -

3 นางสุกใส โภคทรัพย์ 1,188,800 1,188,800 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -

4 นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 70,000 70,000 -

5 นางสาวธัญญา ธิมาชัย 300,000 300,000 -

6 นายณราวุฒิ ธานีพูน 700,000 800,000 100,000

7 นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม 110,000 110,000 -

หมายเหตุ

* นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ เป็นคู่สมรสกัน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่กระท�าการร่วมกัน (acting in concert) ตามประกาศว่าด้วยเร่ืองการก�าหนด
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
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8.2 สรปุผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจ
สอบปี 2564 มีดังต่อไปนี้
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านกฎหมาย จึงมีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
(กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ. ดร. 
ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (กรรมการอิสระ) และหม่อมหลวงวินัย 
เกษมศรี (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน 
โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการบรหิารว่าเป็นไปด้วยความซือ่สตัย์และความ
รับผิดชอบอันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนด�าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจว่า คณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการได้บรหิารกิจการ
ตามนโยบายของบรษิทัอย่างถกูต้อง เป็นไปตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวมทัง้สิน้ 
4 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ 
ผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วข้อง สรปุสาระส�าคญัการปฏบิตัหิน้าที ่
มีดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่องบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิรวมประจ�าปี 
2564 ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและ/หรือตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ โดยได้สอบทานและซักถามฝ่ายบริหารและผู้สอบ
บัญชขีองบรษัิท ในเรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ 
การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี 
การประเมินการควบคุมภายใน และความเพียงพอของการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของ
บริษัทเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นส�าคัญใน
การจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงหรือรายการผิดปกติ 
(ถ้าม)ี ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรบัทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนในระบบควบคุมภายใน 
ที่พบในระหว่างการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการ 
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการควบคุม 
ท่ีเหมาะสมเพยีงพอให้ม่ันใจได้ว่า รายงานทางการเงนิได้แสดง
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ทางการเงินอย่างเหมาะสม เพียงพอ

2. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจ 
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเพียง
พอเก่ียวกับระเบียบและวธิปีฏิบัติในการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกัน หรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการ
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ท่ีเกิดข้ึนและมีการรายงาน 
ในระหว่างปี ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ถกูต้องครบถ้วนตามข้อก�าหนด และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง
ของหน่วยงานก�ากับดูแล 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว 
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ตามปกตธิรุกจิ และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
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3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี
ผ่านผลการประเมนิตนเองทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทั
ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลอด
จนพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทท่ี
ปรึกษาภายนอกตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ และ 
ข ้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู ้สอบบัญชี นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือร่วมกับคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบเกี่ยวกับประเด็น
ความเสี่ยงส�าคัญที่ ได้จากการประเมินและวิเคราะห์และ 
ตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนด�าเนินงานของฝ่าย
บริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 ผลการสอบทานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็
ว่า ในภาพรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้น
ย�้าให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้พนักงานในทุกระดับมีความ
เข้าใจและตระหนกัรูถ้งึบทบาทและความรบัผดิชอบของตนเอง
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบ
ควบคุมภายในของบิษัทให้มีประสิทธิภาพ 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ากับดูแลให้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
นโยบาย และด�าเนินกจิการต่างๆ อย่างถกูต้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 ผลการสอบทานในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจ
สอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ท�าให้เชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อ
บกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติท่ี
ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และข้อก�าหนดของ
หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของกลุม่บรษิทั ซึง่รวมถงึ
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติ

งานต ่อคณะกรรมการบริษัทเป ็นประจ�าทุกไตรมาส 

โดยได้รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญท่ีพบ
จากการปฏิบัติงานเพื่อฝ่ายบริหารน�าไปพิจารณาด�าเนิน
การปรับปรุงระบบงานต่างๆและระบบควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�าหนดให้มีการ
ประเมนิตนเองเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการปฏบิตังิาน
อย่างต่อเนือ่งและรายงานให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2565 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบ

บัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2565 
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู ้ความสามารถ 
ความอิสระ คุณสมบัติ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และ 
มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบขออนุมัติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี 
จ�ากัด โดยนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7900 และ/หรอื นายณฐัพงศ์ ตันตจิตัตา
นนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่8829 และ/หรอืนายไวโรจน์ 
จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ความสามารถ 
ความระมัดระวงัรอบคอบ และมีความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ 
ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยสรุปในภาพรวม คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่ง
ม่ันในการปฏบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความ
ส�าคัญกับการด�าเนินงานภายใต้การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เป็นไปตามแนวทางการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี

 รายงานฉบับน้ีได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ ปี 2564 มีดังต่อไปนี้
8.3.1 สรปุผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 

ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหม่อมหลวงวินัย เกษมศร ี
กรรมการอิสระ ท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอีก 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 
กรรมการอิสระ และนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ กรรมการ 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แต่งตั้ง
ให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัด
เลือกกรรมการบริษัทเพื่อท�าหน้าท่ีกรรมการชุดย่อยรวมถึง
พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ด้วยความ
ระมัดระวัง และรอบคอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปี 2564 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และรายงาน 
ผลการประชุมพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยสรุปสาระส�าคัญที่พิจารณา ได้ดังนี้

• พิจารณาทบทวน และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ
สมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบรษัิทแทนต�าแหน่งกรรมการบรษัิทท่ีต้อง
ออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อ
บุคคล ท่ีมีคุณวุฒิประสบการณ์และความรู้ความสามารถ 
ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท 
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะ
กรรมการและจัดท�า Board Skill Matrix เพื่อก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณา
จากทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียง

• พจิารณาเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดงถึงความรับผิด
ชอบต่อสังคม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ตลอดถึง
ให้มีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่ มีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 3 ท่าน และน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น สามารถ
เสนอวาระส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ
พจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2564

• ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดต�าแหน่งและ 
ความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส�าหรับต�าแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูงและต�าแหน่งที่ส�าคัญ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการ
ขยายธุรกิจ 
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•  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการ และ 
คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2564 โดยพิจารณาค่า
ตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ 
ให้เชือ่มโยงค่าตอบแทนกบัผลการด�าเนนิงานโดยรวมของบรษัิท 
ด้วยความระมดัระวงั และรอบคอบ ประกอบกบัผลประเมนิของ
คณะกรรมการในหวัข้อต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ในแบบประเมินประจ�าปี 
โดยได้เสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอต่อท่ี
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564

นอกจากน้ี ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ ในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

รายงานฉบับน้ีได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 
2565

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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8.3.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการรับมือกับ
ปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทัง้จากปัจจยัภายในองค์กรและปัจจยัภายนอก 
เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควทิ-19 ความผนัผวน
ของเศรษฐกจิโลก รวมถงึสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจยั
เสี่ยงใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
กว่าในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ 
ท�าให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนการด�าเนิน
งานของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่ ีเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทัมปีระสทิธภิาพ
และมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบจากความ 
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสามารถสร้างความ
มั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสียใน
การด�าเนินธุรกิจ ว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
ที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ

ในปี 2564 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีาร
ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ทัง้นีส้าระส�าคญัของการปฏบิตัหิน้าทีส่ามารถสรปุได้ดงัต่อไปนี้

1. พจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กรและ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีและการบริหารความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรให้มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื
และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและ
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการพิจารณาและ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีความเหมาะ
สมสอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งนี้ 
ยังพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. การก�ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีการติดตาม ให้ข้อคดิเหน็ 

และข ้อเสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงประจ�า 2564 
เพือ่ให้มัน่ใจว่ามมีาตรการในการรบัมอืกบัสภาวะวกิฤตเพยีงพอ 
เหมาะสมและทนัเวลา รวมถงึครอบคลมุความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิ
ขึน้ในอนาคต โดยการตดิตามแนวโน้มความเสีย่ง และให้ข้อเสนอ
แนะต่อคณะท�างานบริหารความเสี่ยงในการทบทวนมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

3. ตดิตามและให้ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิความเสีย่ง
ประจ�าปี 2564

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มกีารตดิตามการบรหิาร
ความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด และได้ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกลยุทธ์และสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยง
ประจ�าปี 2564 และมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ             
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ผลักดัน
และติดตามผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่องและใกล้ชิด
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4. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนงานประเมินความเสี่ยง
ประจ�าปี 2565

และน�าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยบูรณาการกระบวนการจัดท�ารายงานความเสี่ยงและแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดท�าแผนประจ�าปี 
ท�าให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจรวมทั้งสภาวะ
เศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และความไม่แน่นอนต่างๆ 
โดยได้มีการถ่ายทอดไปสู ่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้
สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ ่มบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายตาม
กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความ
ผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นได้

ส�าหรับปี 2565 นั้น กลุ่มบริษัทยังคงเผชิญปัจจัยความไม่
แน่นอนจากผลกระทบต่อเนือ่งของโควดิ-19 ส�าหรบัปี 2565 นัน้ 
กลุ่มบริษัทยังคงเผชิญปัจจัยความไม่แน่นอนจากผลกระทบ 
ต่อเนือ่งของโควดิ-19 ความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกและปัจจยั
แวดล้อมอืน่ๆ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมอืงทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ มาตรการด้านการค้าและการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและราคาน�้ามัน ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพียงพอ 
ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด 
พร้อมทัง้ให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมเพยีงพอต่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้า 
ที่ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรส�าคัญขององค์การตามหน้า 
ที่ที่ได้รับมอบหมายใน กฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดรับกับ
มาตรฐาน สภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคตที่มีการ
ปรบัเปลีย่นอย่างรวดเรว็ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกประเด็นท่ีส�าคัญท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับ
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า 
กลุ ่มบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งท�าให้กลุ่ม
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการ
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.1 การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission 
(COSO) เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล ความเชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิและรายงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบ 
คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
การควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงมีการสอบ
ทานการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่
23 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัปี 2564 
โดยพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน ฝ่ายจดัการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัผดิ
ชอบในการจดัการประเมนิร่วมกนัตามแบบประเมนิและแนวทางของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ซึง่
พจิารณาจากองค์ประกอบของการควบคมุภายในทัง้ 5 ด้าน ดงันี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ก�าหนดแนวทางและ 

มีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยา
บรรณในการด�าเนนิงาน ดงัแสดงให้เหน็จากการก�าหนดกฎบตัร 
ค่านยิมองค์กร นโยบาย และหลกัปฏบิตัทิีย่ดึมัน่ต่อความซือ่ตรง
และจริยธรรมในการด�าเนินงาน และได้ถ่ายทอดไปสู่บุคลากร
ทุกระดับทั่วองค์กร บริษัทมีการก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและก�าหนดกระบวนการท�างาน
ภายในของบริษัท ตามหลักการแบ่งหน้าที่งานออกเป็น 3 กลุ่ม 
ซึ่งท�าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงก�าหนด
นโยบายเรื่องการควบคุมภายในและสื่อสารให้พนักงานทุกคน
ต้องศกึษาเพือ่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิงานตามระบบ
การควบคุมภายในและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ี
ตั้งไว้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
บริษัทได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee : RMC) เพือ่ท�าหน้าท่ีในการก�าหนด
และทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรก�ากับ
ดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความ
เสีย่งองค์กรเพือ่ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ 
พร้อมทั้งก�าหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมตามกลยุทธ์และแนวทาง
ด�าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องเหมาะสมอย่างเพียงพอตามช่วงเวลา 
เพือ่ใช้เป็นกรอบทีใ่ช้ก�าหนดทิศทางการบรหิารความเสีย่ง โดยมี
การก�าหนดให้มหีนว่ยงานบรหิารความเสีย่งองค์กรรบัผดิชอบ 
ในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยใช้เป็นเคร่ือง
มือสนับสนุนการด�าเนินงานให้บริษัท ฯ บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
ท�าหน้าทีใ่นการติดตามวเิคราะห์ภาพรวมของการบรหิารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผลการด�าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทได้ออกแบบระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้ง

ในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกบั
ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ตามท่ีก�าหนดไว้ โดยผนวกมาตรการ
ควบคุมให้อยู่ในข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสมทัง้ในรปูแบบ Manual และ Automated สอดคล้อง
ตามตารางอ�านาจอนุมตั ิ(Table of Authorities) ข้อก�าหนด และ
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบรษัิท และเหมาะสมกับความเสีย่งแต่ละ
ประเภท นอกจากน้ีแต่ละหน่วยงานมีการจดัท�านโยบาย ระเบยีบ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ท�างานและการออกแบบการควบคมุภายในทีด่ี

บริษัทได้ก�าหนดและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมายและกฏระเบียบของบริษัท 
(Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการก�ากับการปฏิบัติหน้าที่และ 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฏหมาย 
กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทได้ก�าหนดข้อ
บงัคบัเกีย่วกบัการท�างานซ่ึงได้ก�าหนดมาตรฐานความประพฤต ิ
และการกระท�าท่ีเป็นความผิดทางวินัย โดยมีบทลงโทษในกรณี

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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ที่ฝาฝืนกฏ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค�าสั่งของบริษัทหรือของ 
ผู้บังคับบัญชาอันชอบด้วยกฏหมาย อันเป็นสาเหตุให้บริษัทได้
รับความเสียหาย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication)

บริษัทได้ออกแบบกระบวนการและก�าหนดข้อมูลท่ีต้องการ
ใช้ในการด�าเนินการในกระบวนการท�างานต่างๆ รวมถึงจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมลูทีส่�าคญัในฐานข้อมลูทีอ่อกแบบไว้ส�าหรบั
แต่ละระบบงาน ซ่ึงได้รับการทบทวนความถูกต้อง การอนุมัติ 
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน การเข้าถึง และการน�าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

บริษัทก�าหนดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในส�าหรับ
ข้อมลูแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น การสือ่สารผ่าน Intranet 
ขององค์กร การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ 
Mobile Application การให้ข้อมูลที่ส�าคัญกับพนักงานใหม่
ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ และการพัฒนาระบบ ACG Service 
Application รวมถึงช่องทางการร้องเรียน (Whistleblowing 
System) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการควบคมุภายในทีจ่�าเป็นต่อการ
จัดการประเดน็ข้อร้องเรยีนให้เป็นความลบัได้อย่างปลอดภยัซึง่
แตกต่างจากช่องทางการสือ่สารข้อมลูการด�าเนินการประเภทอืน่

ส�าหรับการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วย
งานภายนอกทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน
ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผ่านช่องทางและ 
วิธีการที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และทันเวลา 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประสัมพันธ์และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูล
กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บรษิทัมกีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธรุกิจ

และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ตดิตามการปฏิบัติงานให้
เป็นตามกฎหมายและกฎระเบยีบบรษิทัและเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการ
ควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control Self-Assessment) 
ตามแบบประเมนิและแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นประจ�าทุกปีโดยผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ภายในองค์กรและเลขานุการบริษัท รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจ

สอบภายใน ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบภายในได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวทาง
และมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (IIA) และรายงานผลการตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ

กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส�าคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาและ
รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผูบ้ริหารสงูสดุทันที โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัท ีเพือ่ด�าเนินการปรบัปรงุแก้ไขโดย
ไม่ล่าช้า ตามท่ีก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัท

ผลการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทประจ�าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
ประจ�าปี 2564 มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด�าเนิน
งานของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอต่อ
การด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้ออกแบบไว้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามแนวทางการบรหิารจดัการเดยีวกนั 
รวมถึงการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและ
ของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อยอันอาจเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�า
ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ หรือโดยไม่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมถึงการป้องกันการท�าธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลท่ีเกี่ยว
โยงกันได้อย่างเพียงพอ

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 1/2565 เมือ่วนัที่ 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยมกีรรมการอสิระ 4 ท่าน ซึง่มกีรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษทั
ได้รับทราบผลการพิจารณาการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ประจ�าปี 2564 ตามผลการ
พจิารณาและความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทประจ�าปี 2564 ข้างต้นและจากผลการสอบ
บัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระหว่างปี 2564 
บรษิทัไม่พบข้อบกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่ป็น
สาระส�าคัญ
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การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่

23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้งนางสาวบุญญี กุศลโสภิต 
จากบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด ด�ารงต�าแหน่งเป็น 
ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของบรษิทั สอบผ่านหลกัสตูรประกาศนียบัตร 
ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารบัการ

อบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัปฏบิตังิานด้านตรวจสอบภายใน 
อกีทัง้มคีวามเข้าใจในการด�าเนนิงานของบรษิทั จงึเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ท้ังน้ีการพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน 

หัวข้อ รายละเอียด

ผู้ตรวจสอบภายใน

(Outsource)

: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด

: ที่อยู่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

: โทร. 083-299-5959

: อีเมล์ boonneebk@gmail.com

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญญี กุศลโสภิต

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Accounting) มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร : Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม : Intensive workshop on Business and IT Application Controls 

(GRCA Transformational Service)

: ICDL Personal Data Protection (Digital Business Consult Co., Ltd.)

: Road To Join THAI CAC (IOD)

: Adaptive System Design (สภาวิชาชีพบัญชี)

: การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

: State of Cybersecurity 2021 & Cyber Practices by Thai SEC 

(สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

ประสบการณ์การท�างาน 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด 

2546 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จ�ากัด

2545 - 2547 : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เอ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จ�ากัด

2538 - 2546 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ - บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

120 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



9.2 รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

9.2.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น
กลุม่บรษิทัมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ และผูบ้รหิาร คอื  

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
โดยมีสัดส่วน ณ วันท�ารายการระหว่างกัน ร้อยละ 67.13 และร้อยละ 2.50 ตามล�าดับ 

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

(ล้านบาท)

2564

ยอดคงค้าง

(ล้านบาท)

2564 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินปันผลจ่าย 16.76 - เงินปันผลจ่ายตามมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในการประชุมผู้ถือหุ้น

การค�า้ประกนัให้กบับริษทัย่อย 340 - นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ ท�าการค�า้ประกนัในนามส่วนตวักบัธนาคารแห่ง

หนึ่งให้กับบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด

การค�า้ประกนัให้กบับริษทัย่อย 150 - นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ท�าการค�้าประกันในนามส่วนตัวกับธนาคาร

แห่งหนึ่งให้กับบริษัทบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด โดยมิได้รับค่าตอบแทน 

แต่อย่างใด

9.2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกันกับฮอนด้ามะลิวัลย์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ

(ล้านบาท)

2564

ยอดคงค้าง  

(ล้านบาท)

2564 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

รายได้ค่าบริหารจัดการ 45.39 4.20 ค่าบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท

ค่าเช่าส�านักงาน 1.03 - เนือ่งจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) ปฏิบัตงิานบน

พื้นทีข่อง บริษทั ฮอนด้ามะลวิลัย์ จ�ากดั ดงันัน้ บริษทัย่อยคดิค่าเช่าส�านกังาน

เดอืนละ 99,000 บาท และค่าเช่าอุปกรณ์ส�านกังานเดอืนละ 65,000 บาท ซึง่เป็น

ราคาค่าเช่าทีม่กีารเปรียบเทยีบกบัราคาตลาด และค�านวณค่าเฉลีย่ทีเ่หมาะสม

ค่าเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน 0.69 -

ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหว่างกันกับออโตคลิกบายเอซีจี

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ    

(ล้านบาท)

2564

ยอดคงค้าง     

(ล้านบาท)

2564 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

รายได้ค่าบริหารจัดการ 4.07 0.50 ค่าบริหารจัดการทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและ 

หลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท

เงินให้กู้ยืม 35 35 เงินให้กูยื้มตามสญัญาเงินกูเ้งิน มลูค่าวงเงิน 35 ล้านบาท เบิกใช้เงินกูแ้ล้ว 35  ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ท่ากบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ�าเฉลีย่ บวกด้วยอตัราร้อยละ 

1 เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกลุม่บริษทั
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9.2.3 รายการระหว่างบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

2564

ยอดคงค้าง

(ล้านบาท)

2564 ค�าชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

เงินให้กู้ยืม 55 55 บริษทั ฮอนด้ามะลิวลัย์ จ�ากดั ให้กูยื้มเงินแก่ บริษัทออโตคลิกบายเอซจีี จ�ากดั 

กู้ยืมเงิน สัญญาเงินกู้เงินมีมูลค่าวงเงิน 150 ล้านบาท เบิกใช้เงินกู้แล้ว 55  

ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยท่ากับต้นทุนกู้ยืมถัวเฉลี่ย บวกด้วยอัตราร้อยละ 1 

เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท

ดอกเบี้ยรับ 0.45 0.07

9.2.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการท�ารายการระหว่างกัน
ในการเข้าท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ จะต้องมีการน�าเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่อท�าการพิจารณาและอนุมัติการท�ารายการระหว่าง
กันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ ให ้ เป ็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ผูท้ีอ่าจมคีวามขดั
แย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยีในการท�ารายการระหว่าง
กนั จะไม่มสีทิธเิข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการดงักล่าวได้
1) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป   
 การท�ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น จะต้องมีข้อ
ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม 
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการท�ารายการระหว่าง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป 
หรอืการท�ารายการในลกัษณะเดยีวกนักบัของผูป้ระกอบการ
อื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ
อนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมน้ันมีข้อ
ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระ 
ท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัด้วยอ�านาจต่อ
รองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิารของ
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถด�าเนินการได้ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และ
จัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วง
เวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

2) การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงือ่นไขการ
ค้าโดยทั่วไป

 การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไข
โดยทั่วไป บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้า
ท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทและ
บริษัทย่อยจะจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้
ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณ ี
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวข้าวต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิด
เผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้
รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบรษิทัย่อย และ 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในรายงานประจ�าปีของ 
บรษัิท (แบบ 56-1 One Report)  ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�า
สั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.5 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจัดการรายการระหว่างกันใน

อนาคตดังนี้
1) การค�้าประกันเงินกู้ยืมโดยกรรมการ หากสถาบันการเงิน

ประสงค์ให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยลงนามค�้า
ประกันร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยในการกู้ยืมเงิน เพื่อให้
ได้มาซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
ที่ลงนามค�้าประกันการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีค่าตอบแทน 
อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะถอนการค�้า
ประกันโดยกรรมการบริษัท หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
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2) กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร และกรณีการกู้ยืมหรือการให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอื
ระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท เพื่อให้เกิดสภาพ
คล่องในการด�าเนินธุรกิจ อาจมีบางขณะที่ต้องมีรายการให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอื
ระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท โดยผลตอบแทนที่
เรียกเก็บแบ่งออกเป็นดังนี้ กรณีรายการกู้ยืมเงินระหว่างกัน 
หากเงนิให้กูม้าจากแหล่งเงนิทนุภายนอกจะใช้ต้นทนุการกูย้มื
ถวัเฉลีย่บวกด้วยก�าไรส่วนเพิม่ร้อยละ 1 อย่างไรกต็าม หาก
บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอกจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารประเภทเงนิฝากประจ�าเฉลีย่ของ 4 ธนาคารใหญ่ 
ณ วันที่ท�าสัญญาบวกด้วยก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 1 ส�าหรับ
รายการค�้าประกันระหว่างกัน จะใช้อัตราการจดจ�านองที่ดิน
แต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อสัญญา

3) รายการค้าปกติ ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่ายังมีการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต เช่น การซื้อขาย หรือการให้บริการ เกี่ยวกับการ
จัดจ�าหน่ายหรือให้บริการรถยนต์ต่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
จะก�าหนดให้ใช้ราคาในอัตราที่ไม่ต�่ากว่าราคาตลาด

ท้ังน้ี ในการท�ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิง
กับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ ให้ความ
เห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
กลุม่บรษิทัจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรอืข้อบงัคบั
ของส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ได้รบัการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

123One Report 2564



ส่วนที่ 3

งบการเงิน
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3(ฉ) และ 7 ของงบการเงินรวม  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร
สินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้ประเภท
รถยนต์ ปริมาณการขายสินคา้ของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู่
กบัอุปสงคข์องรถยนตแ์ต่ละรุ่นและอุปทานของบริษทั 
ผูผ้ลิตรถยนต์ เน่ืองจากความผนัผวนในปริมาณการ
ขายรถยนต์ ซ่ึงมีผลต่อราคาขายรถยนต์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนด
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ  โดยการ
พิจารณาจากการคาดการณ์การซ้ือขายในอนาคต
ประกอบกบัโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ จาก
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสาระสําคญั ดงันั้นขา้พเจ้าจึงถือ
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 การสอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจของ

นโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

 การทาํความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ  

 การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 การพิจารณาความเหมาะสมของการประมาณการใน

อดีต เพื่อเปรียบเทียบกบัการประมาณการมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

 การทดสอบการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคืน 
 การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ 
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ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์            
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง       
การควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่         
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ
นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(บุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7900 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2565 

2565 

130 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 169,628,015 162,539,975 12,024,656 58,226,429
ลูกหน้ีการคา้ 6 45,382,459 46,785,759 -                       -                       
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4 9,099,692 6,988,502 5,290,609        4,982,754         
สินคา้คงเหลือ 7 140,956,485 240,075,280 -                       -                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 895,860 2,258,218 846,197 2,212,575
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,272,245 3,447,359 36,349 42,541
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 372,234,756 462,095,093 18,197,811 65,464,299

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 -                       -                       549,590,000 549,590,000
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                       -                       35,000,000 10,000,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 69,596,683 69,596,683 -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 707,186,726 671,932,824 -                       -                       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 132,731,260 106,205,157 -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,396,393 7,143,639 5,312,430        4,226,479         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,083,007 3,152,407 488,487           464,111            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,169,510 2,439,864 -                       -                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 926,163,579 860,470,574 590,390,917 564,280,590

รวมสินทรัพย์ 1,298,398,335 1,322,565,667 608,588,728 629,744,889

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12, 20 300,000,000     320,000,000     -                       -                       
เจา้หน้ีการคา้ 20 85,823,654       107,193,010     -                       -                       
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,333,650       25,513,879       1,125,136        827,975            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12, 20 16,200,000       28,700,000       -                       -                       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11, 12, 20 3,777,262         1,515,112         -                       -                       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,647,881         2,153,339         -                       -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,509,120         1,246,483         400,765           384,383            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 445,291,567   486,321,823   1,525,901      1,212,358         

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12, 20 43,550,000       59,750,000       -                       -                       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 11, 12, 20 135,578,671     108,851,336     -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,506,718         -                       -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
     ผลประโยชน์พนกังาน 5,192,218         4,787,171         2,442,435        2,320,556         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 185,827,607   173,388,507   2,442,435      2,320,556         
รวมหนีสิ้น 631,119,174   659,710,330   3,968,336      3,532,914         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม
31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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132 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน
     (หุ้นสามัญจาํนวน 600,000,000 หุ้น
      มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     
     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
     (หุ้นสามัญจาํนวน 600,000,000 หุ้น
      มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น) 300,000,000     300,000,000     300,000,000     300,000,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 137,109,509     137,109,509     137,109,509     137,109,509     
ส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจ
     ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13 130,891,299     130,891,299     -                       -                       
กาํไรสะสม
     จดัสรรแลว้
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13 5,888,303         5,768,303         5,888,303        5,768,303         
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 91,286,545       87,244,245       161,622,580     183,334,163     
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 665,175,656   661,013,356   604,620,392   626,211,975     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,103,505         1,841,981         -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 667,279,161   662,855,337   604,620,392   626,211,975     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,298,398,335  1,322,565,667  608,588,728     629,744,889     

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 14 1,663,534,815  1,997,465,542  49,462,247       48,344,435       
รายไดค้่านายหนา้ 49,491,048       60,916,044       -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 4 -                       -                       -                       83,786,182       
รายไดอ่ื้น 4 14,917,279       17,144,531       987,167            58,394              
รวมรายได้ 1,727,943,142  2,075,526,117  50,449,414       132,189,011     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 16 1,495,415,302  1,822,156,803  -                       -                       
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 16 53,356,079       56,520,825       -                       -                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 16 122,800,688     125,954,498     47,684,488       47,086,134       
รวมค่าใช้จ่าย 1,671,572,069  2,004,632,126  47,684,488       47,086,134       

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 56,371,073       70,893,991       2,764,926         85,102,877       
ตน้ทุนทางการเงิน 17,254,743       25,787,261       -                       -                       
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 39,116,330       45,106,730       2,764,926         85,102,877       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 10,894,755       9,938,682         558,758            325,690            
กําไรสําหรับปี 28,221,575       35,168,048       2,206,168         84,777,187       

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 27,960,051       34,826,278       2,206,168         84,777,187       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 261,524            341,770            -                       -                       
กําไรสําหรับปี 28,221,575       35,168,048       2,206,168         84,777,187       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 18 0.05 0.06 0.004 0.14

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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134 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564 2563 2564 2563

กําไรสําหรับปี 28,221,575       35,168,048       2,206,168         84,777,187       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ
    ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 252,811            (1,509,703)        252,811            (1,129,238)        
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดั
    ประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
    ในภายหลงั (50,562)             301,941            (50,562)             225,848            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
    - สุทธิจากภาษี 202,249            (1,207,762)        202,249            (903,390)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,423,824       33,960,286       2,408,417         83,873,797       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,162,300       33,621,560       2,408,417         83,873,797       
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 261,524            338,726            -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,423,824       33,960,286       2,408,417         83,873,797       

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 28,221,575       35,168,048       2,206,168          84,777,187    
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,894,755       9,938,682         558,758             325,690        
ตน้ทุนทางการเงิน 17,254,743       25,787,261       -                         -                    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,636,509       42,596,991       590,579             551,242        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน -                        152,164            -                         -                    
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,642,791         1,832,620         -                         -                    
กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,341,552)        (3,067,727)        -                         -                    
เงินปันผลรับ -                        -                        -                         (83,786,182)   
ดอกเบ้ียรับ (111,949)           (267,743)           (481,908)            (46,027)         

93,196,872       112,140,296     2,873,597          1,821,910      
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 1,403,300         83,676,059       -                         -                    
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (2,434,515)        9,021,233         (293,536)            3,673,147      
สินคา้คงเหลือ 97,476,004       232,389,821     -                         -                    
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (2,824,886)        9,897,041         6,192                 54,872          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,729,646)        (163,190)           -                         -                    
เจา้หน้ีการคา้ (21,369,356)      (54,858,092)      -                         -                    
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2,487,179         (5,286,507)        296,171             (688,921)       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,262,637         256,036            16,382               22,166          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ
   ผลประโยชน์พนกังาน 657,858            359,058            374,690             222,539        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                        (3,075,521)        -                         -                    
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 168,125,447     384,356,234     3,273,496          5,105,713      
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (11,019,017)      (9,852,546)        732,682             (565,942)       
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 157,106,430     374,503,688     4,006,178          4,539,771      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (71,271,400)      (20,620,970)      -                         -                    
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 14,706,007       9,897,385         -                         -                    
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,837,330)        (447,851)           (1,676,530)         (224,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                         (990,000)       
เงินสดจ่ายเพื่อใหเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        (25,000,000)       (10,000,000)   
เงินปันผลรับ -                        -                        -                         83,786,182    
ดอกเบ้ียรับ 111,949            267,743            467,589             46,027          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (58,290,774)      (10,903,693)      (26,208,941)       72,618,209    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง -                        (1,193)               -                         -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,350,000,000  2,190,000,000  -                         -                    
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (1,398,700,000) (2,494,050,000) -                         -                    
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,451,974)        (5,079,900)        -                         -                    
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (23,999,010)      (23,999,932)      (23,999,010)       (23,999,932)   
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        (213,818)           -                         -                    
เงินสดรับจากการเรียกทุนชาํระของบริษทัยอ่ย -                        10,000              -                         -                    
ดอกเบ้ียจ่าย (12,576,632)      (21,626,154)      -                         -                    
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (91,727,616)      (354,960,997)    (23,999,010)       (23,999,932)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,088,040         8,638,998         (46,201,773)       53,158,048    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 162,539,975     153,900,977     58,226,429        5,068,381      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 169,628,015     162,539,975     12,024,656        58,226,429    

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 7,607,175         1,275,573         -                         -                    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
16

141One Report 2564



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 17

หมายเหตุ  สารบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลูกหน้ีการคา้ 
7  สินคา้คงเหลือ 
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  สญัญาเช่า 
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13  ส่วนเกินทุนและสาํรองตามกฎหมาย 
14  ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
15  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน
16  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
17  ภาษีเงินได ้
18  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
19  เงินปันผล 
20  เคร่ืองมือทางการเงิน 
21  การบริหารจดัการทุน 
22  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
23  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) พิจารณาอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทซ้ือขายใน  SET และได้รับอนุมัติการซ้ือขายหลักทรัพย์  
จดทะเบียนใน SET ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 1111 หมู่ 1 
ถนนมะลิวลัย ์ตาํบลบา้นทุ่ม อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ประเทศไทย กลุ่มบริษทัมีสาํนกังานสาขา 14 แห่ง
ท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีคือ ครอบครัวรังคกลูนุวฒัน์ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการลงทุนในกิจการจาํหน่ายรถยนต์และอะไหล่ และศูนยบ์ริการ โดยรายละเอียด
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 
งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 3 ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกนาํมา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 
ผลการดาํเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุม ผลต่าง
ระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายจากการ
ไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นทุนอ่ืนในส่วนของเจา้ของ 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผล
รับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนตน้ทุน
เงินลงทุนคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ค.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (จ))) รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้านั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่ 
กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้ งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ดอกเบ้ียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจาก
บญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย กาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ี 
กลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้
คงไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงิน
สดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 
(ค.3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลกูหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
ราคาทุนตดัจาํหน่าย และวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัซ่ึงไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 
เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การ
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั
โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
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กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากเกินกาํหนด
ชําระมากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยสําคัญ มีการ
ดาํเนินงานท่ีถดถอยอย่างมีนยัสําคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถ
ของลูกหน้ีในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จาํนวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิ

ในการไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 

 
(ค.4) การตัดจาํหน่าย 
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้
เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
(ค.5) ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน 

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 

147One Report 2564



บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 23

(จ) ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีการคา้วดั
มูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้ง
สํารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุง
ปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีดงัต่อไปน้ี 
 
รถยนต ์ - ราคาทุนของแต่ละรายการท่ีซ้ือมา (วิธีราคาเจาะจง)  
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืน ๆ - เขา้ก่อนออกก่อน 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ทั้งน้ีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ
ราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวม
ค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ตน้ทุนการกูย้มื 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
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(ซ) ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนการกูย้มืและตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สาํหรับ
เคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เม่ือกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้น
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํในการ
ซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของ
สินทรัพย ์และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง   
 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3  -  5 ปี 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการ
รับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 

(ญ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญา กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสญัญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบั
จากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุญัญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วน
เพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลด
มูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ
ขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  ตน้ปี 
โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
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(ฑ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํใหเ้คร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่า
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของ
การทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม
อยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสม
ตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าว
ส้ินสุดลง 
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(ฒ) รายได้จากสัญญาที่ทํากบัลูกค้า 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย
อ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับสัญญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัสําคญั
ของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลใน
อดีต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
สําหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคา้และบริการเขา้ดว้ยกนั กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้และการ
ใหบ้ริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้นหรือมีการใหบ้ริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะ
ถูกปันส่วนตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 
 
รายได้ค่านายหน้า 
 
สําหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการแทนลูกคา้และไม่มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัดาํเนินการใน
ลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้   
 

(ณ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราว สาํหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบนัจะหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 
 

(ต) บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น 
 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยสําคญักบั 
กลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง/  
ช่ือกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจ และความรับผดิชอบการ 

  

   วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ 
   กิจการไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง 
   คณะกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํ 
   หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ฮอนดา้มะลิวลัย ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 
       และมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99 
     และมีกรรมการร่วมกนั 

 
รายการที่สําคญักบับุคคลหรือ 
   กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 49,462  48,344 
ดอกเบ้ียรับ - - 465  25 
เงินปันผลรับ - - -  83,786 
ค่าเช่าและบริการ - - 1,719  972 
       

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน       
เงินปันผลจ่าย -  46  - - 
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รายการที่สําคญักบับุคคลหรือ 
   กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั       
เงินปันผลจ่าย 16,762  16,907  16,762 16,739 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,280 5,280 5,280  5,280 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 159 842 159 842 
     รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 5,439  6,122  5,439 6,122 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  4,718 4,396 

     
เงินให้กู้ยมื     
บริษทัยอ่ย - - 35,000 10,000 
     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8) -  -  549,590 549,590 
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สัญญาสําคญัท่ีทํากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
สัญญาบริหารจัดการ 
 
บริษทัมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษทัย่อยหลายแห่ง โดยบริษทัจะให้บริการในด้านการบริหารจัดการ การให้
คาํปรึกษา และการให้บริการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 
และหลงัจากวนัส้ินสุดสัญญาจะมีการต่ออายุสัญญาอตัโนมติัไปคราวละหน่ึงปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
ยกเลิกสญัญา 
 
สัญญาเช่าอาคารสํานักงานและบริการอุปกรณ์สํานักงาน 
 
บริษทัมีสัญญาเช่าอาคารสาํนกังานและบริการอุปกรณ์สาํนกังานกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้
เช่าอาคารสาํนกังานรวมทั้งบริการอุปกรณ์สาํนกังานเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานประกอบธุรกิจแก่บริษทั ซ่ึงค่าบริการจะ
เป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยแจ้งความจาํนงเป็น
หนงัสือใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
 
สัญญากู้เงินยมืระยะยาว 
 
เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 บริษทัไดท้าํสญัญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงชนิดไม่มีหลกัประกนั โดย
มีวงเงินใหกู้ย้มืเป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืน้ีมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปี ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และกําหนดจ่ายชําระเงินต้นเม่ือทวงถาม ภายในเดือนสิงหาคม 2568 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
16 สิงหาคม 2564 บริษทัไดท้าํบนัทึกแนบทา้ยสัญญา เพ่ือเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 1.5 ต่อปี ซ่ึงมีผล
ยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญา 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 358 155 7 4 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 18,961 74,774 14 60 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 146,625 77,161 12,004 58,162 
เช็คในมือ 3,684 10,450 - - 
รวม 169,628 162,540 12,025 58,226

 
6 ลูกหนีก้ารค้า 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท)
กิจการอ่ืน  ๆ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  43,659 45,972 -  - 
เกินกาํหนดชาํระ       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  986 814 -  - 
3 - 6 เดือน  832 92 -  - 
6 - 12 เดือน  7 103 -  - 
มากกวา่ 12 เดือน  217 124 -  - 

รวม  45,701 47,105 -  - 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต       
         ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (319) (319) -  - 
สุทธิ 45,382 46,786 -  -
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท)
วนัท่ี 1 มกราคม 319 227 -  - 
เพ่ิมข้ึน - 92 -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 319 319 -  - 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนัถึง 60 วนั 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 

7 สินค้าคงเหลือ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รถยนต ์ 107,589 213,112 - - 
อะไหล่รถยนตแ์ละอ่ืนๆ 39,796 31,749 - - 
รวม 147,385 244,861 - - 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (6,429) (4,786) - - 
สุทธิ 140,956 240,075 - - 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก 
   รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

      

-  ตน้ทุนขาย 1,411,040  1,734,357  - -
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

1,657 
  

1,844 
  

- 
 

- 
สุทธิ 1,412,697  1,736,201  - -
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2564  2563 

     (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     549,590  548,600 
ซ้ือเงินลงทุน    -  990 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม    549,590  549,590

 
การซ้ือเงินลงทุน 

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในบริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย ร้อยละ 99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 0.99 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทั ออโตคลิกบายเอซีจี 
จาํกดั จึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  69,597  69,597  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  69,597 69,597  -  -
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  69,597  69,597  -  -
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  69,597  69,597  -  -
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดินหลายแห่งท่ีบริษทัยอ่ยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใช ้      
 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 156.22 ลา้นบาท (2563: 152.46 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีมูลค่าตลาดสําหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่า
ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมดถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 
การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 23.64 ลา้นบาท
(2563: 23.64 ล้านบาท) ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจาํนวน 94.37 ลา้นบาท (2563: 88.94 ล้านบาท) 
 
การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 494.21 ลา้นบาท (2563: 502.21 ล้านบาท) 
ไดจ้ดจาํนองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเกินบญัชีธนาคารและสินเช่ืออ่ืนจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
 

11 สัญญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 2564  2563 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 132,731 106,205 - -
รวม 132,731 106,205 - -
 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 31.56 ลา้นบาท (2563: 106.21 ล้านบาท) 
 
กลุ่มบริษทัเช่าท่ีดินหลายแห่งเป็นระยะเวลา 6 - 33 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
กาํหนดชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าท่ีดินสําหรับบางสัญญาภายใน 30 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่ามีผลว่ามีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญา
เช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้     
- ท่ีดิน 6,067 5,073 - - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,675 4,168 - - 
ค่าเช่าจ่ายสญัญาเช่าระยะสั้น 3 3 - - 
ค่าใชจ่้ายสัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 706 744 - - 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 6.45 ลา้นบาท (2563: 5.08 ล้านบาท) 
 

12 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

300,000 
  

320,000 
  

- 
  

- 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

16,200 
  

28,700 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง 
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
3,777

  
1,515

  
- 

  
-

รวมส่วนที่หมุนเวยีน 319,977  350,215  -  - 
       

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 
 

43,550 
  

59,750 
  

- 
  

- 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 135,579  108,851  -  - 
รวมส่วนไม่หมุนเวยีน 179,129  168,601  -  - 

        

รวม 499,106 518,816 -  -
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวม  
300 ลา้นบาท (2563: 320 ล้านบาท) โดยมีดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีร้อยละ 2.35 ต่อปี (2563: อัตราดอกเบีย้ในอัตราคงท่ีร้อยละ 
3.5 ต่อปี) 
 
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเป็น
จาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดรั้บเงินกูด้งักล่าวในวนัท่ี 25 กนัยายน 2563 โดยมีดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบ
ร้อยละ 1 ต่อปี สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดเดือนรวม 60 งวด เร่ิมตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการเก่ียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ 
และเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ถูกคํ้าประกนัโดยกรรมการ การจดจาํนองท่ีดิน 
ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทั (2563: ถูกคํา้ประกันโดยกรรมการ การจดจาํนองท่ีดินส่ิงปลูกสร้างและเงินฝากประจาํท่ีมี
ข้อจาํกัดในการเบิกใช้ของกลุ่มบริษัท) 
 
สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกนัหน้ีสิน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 23,642  23,642  -  -
ท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง 10 494,208 502,213 -  -
รวม  517,850  525,855  -  -
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 891 ลา้นบาท (2563: 871 ล้าน
บาท) 
 

13 ส่วนเกินทุนและสํารองตามกฎหมาย   
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส่วนเกนิทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 
 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วนัจัดโครงสร้างธุรกิจกับต้นทุนการจัด
โครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัรวมอยู่ในส่วนเกินทุนจากการจดัโครงสร้างธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

14 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

(ก) ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทั โดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละอปุกรณ์ตกแต่ง 
 ส่วนงาน 2  ส่วนงานบริการซ่อมบาํรุงและจาํหน่ายอะไหล่ 
 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้  ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจาํหน่ายของส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้าํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจาํหน่าย ในการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการกาํหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็น 
ไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 งบการเงินรวม 

 
ส่วนงานจําหน่ายรถยนต์ 
และอุปกรณ์ตกแต่ง  

ส่วนงานบริการซ่อมบํารุง
และจําหน่ายอะไหล่  รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท)
ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,275,066 1,604,261 388,469 393,205 1,663,535 1,997,466 
รวมรายได้ 1,275,066 1,604,261 388,469 393,205 1,663,535 1,997,466 
   

EBITDA ตามส่วนงาน  191,561 214,486 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  (40,637) (42,597)
ตน้ทุนทางการเงิน  (17,255) (25,787)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (10,895) (9,939)
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน    
   ท่ีไม่ไดปั้นส่วน  (94,552) (100,995)
กําไรสําหรับปี  28,222 35,168 
     

สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 392,402 497,832 409,444 367,647 801,846 865,479 
หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 360,572 414,638 105,384 87,556 465,956 502,194 
 
รายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการโอนสินคา้หรือบริการท่ีรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

(ข) การกระทบยอดสินทรัพย์และหนีสิ้นของส่วนงานท่ีรายงาน 
 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์    
รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  801,846  865,479
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  496,552  457,087
สินทรัพย์รวม  1,298,398  1,322,566
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  2564  2563 
  (พันบาท) 

     

หนีสิ้น   
รวมหน้ีสินของส่วนงานท่ีรายงาน  465,956  502,194
จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน  165,163  157,516
หนีสิ้นรวม  631,119  659,710
 

(ค) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 

(ง) ลกูค้ารายใหญ่ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้ภายนอกรายใดรายหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษทั
สาํหรับปี 2564 และ 2563 
 

15 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 89,476 81,070 34,191 32,363 
เงินสมทบประกนัสงัคม 2,005 2,090 489 513 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 658 359 375 223 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 1,791 1,696 1,043 959 
อ่ืนๆ 4,984 5,365 556 637 
รวม 98,914 90,580 36,654 34,695
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โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีได้
จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ี
ไดรั้บอนุญาต 
 

16 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  97,476 232,390 - - 
ซ้ือสินคา้คงเหลือ  1,325,894 1,523,757 - - 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย  8,009 7,965 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  40,637 42,597 591 551 
ค่านายหนา้  16,678 19,214 - - 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 15 98,914 90,580 36,654 34,695 
อ่ืนๆ  83,964 88,129 10,439 11,840 
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 
   ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
1,671,572 

 
2,004,632 

 
 

47,684 
 

47,086 
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17 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั  12,876 10,954 633  370 
      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (1,981) (1,015) (74)  (44) 
      
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10,895 9,939 559  326 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
 

(พันบาท) 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  39,116    45,107 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0 7,823  20.0  9,021 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (137)    (135) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  243    1,053 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   

2,966 
    

- 
รวม 27.9 10,895 22.1  9,939
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ)
 

(พันบาท)
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท)

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม  2,765   85,103 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0 553 20.0  17,021 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   -    (16,757) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   6    62 
รวม 20.2  559  0.4  326 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษียกไปท่ีมิได้รับรู้ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน 2.97 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทาง
ภาษีดงักล่าว 

 
18 กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
27,960 

 
34,826 

 
2,206 

 
84,777 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
(ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
600,000 

 
600,000 

 
600,000 

 
600,000 

        
กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.05  0.06  0.004  0.14 
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19 เงินปันผล  
 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จาํนวนเงิน
 (บาท)  (พันบาท)

2564   
เงินปันผลประจาํปี 2563 19 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.04  24,000
   
2563   
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 7 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.04  24,000

 
20 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีทุกรายการ 
 
(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและ
ติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะทาํงานบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั จดัทาํข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั 
เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั กาํกบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในทาํ
หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 

 
(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย 
อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึง
รวมถึงความเส่ียงของการผดินดัชาํระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู ่

 
คณะทาํงานบริหารความเส่ียงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้ราย
ใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวน
อนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูล
อุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสาํหรับบางกรณี 

 
กลุ่มบริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลาการจ่าย
ชาํระสูงสุดท่ี 60 วนั และมีการติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสมํ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณา
การดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมี
รูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจใน
อดีตท่ีผา่นมาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุ
ท่ีคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
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(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกดัเน่ืองจาก
คู่สญัญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทักาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
แสดงจาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสญัญา 

 
 งบการเงินรวม 
  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกวา่ 
 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
2564          
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 300,000 300,000 -  -  300,000
เจา้หน้ีการคา้  85,824 85,824 -  -  85,824
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 59,750  18,537  46,247  -  64,784 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 139,356  9,310  43,026  177,069  229,405 
 584,930  413,671  89,273  177,069  680,013 
          
2563          
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 320,000  321,797  -  -  321,797 
เจา้หน้ีการคา้ 107,193 107,193 -  -  107,193
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 88,450 31,925 64,783  -  96,708
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 110,366  5,813  25,688  164,758  196,259 
 626,009  466,728  90,471  164,758  721,957 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนั
ผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 
(ข.3.1) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
การดาํเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัมีรายรับและรายจ่ายกบัคู่คา้เป็นเงินบาท กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความ
เส่ียงดา้นเงินตราต่างประเทศ 

 
(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมของ 
กลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวั กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดย
หลกัมาจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

 
21 การบริหารจัดการทุน   
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่นกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
อยา่งสมํ่าเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 
22 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 5,482 1,599 - -
รวม 5,482 1,599 - - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ     
คาํสัง่ซ้ือท่ีผูข้ายสินคา้หรือวสัดุตกลงแลว้ 73,919 104,957 - - 
หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 812 826 - - 
หนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับการซ้ืออะไหล ่ 3,000 - - - 
หนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับการซ้ือรถยนต ์     
   อะไหล่และ อุปกรณ์ตกแต่งภายใต ้
   เคร่ืองหมายการคา้ “ฮอนดา้” 

 
82,000 

 
80,000 

 
- 

 
- 

รวม 159,731 185,783 - - 
 
23 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาและอนุมติัรายการดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี รายการดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 
(1) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.0133 

บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 8.0 ลา้นบาท  
 

(2) การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย จาํนวน 24 ลา้นหน่วย 

 
(3) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 12 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 312 

ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 24 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

180 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นายพานิช พงศ์พิโรดม 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

อายุ 73 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน�า้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 56/2549

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 121/2552

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 

สมาคมส่งงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 1/2559

- หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รุ่น 21/2559 

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2559

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

เทศไทย (2 แห่ง)

2560 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2533 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จ�ากัด
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นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 

วันที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

อายุ 60 ปี

สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทั ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.24

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร

-ไม่มี-

คณุวุฒกิารศกึษา - ประกาศนียบัตร mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวตักิารอบรม - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุน่ 0/2543

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุน่ 1/2544

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุน่ 3/2550 

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

รุน่ 4/2557 

- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุน่ 8/2557 

- หลกัสูตร Defining Boardroom Culture – An Imperative of High-Performing Leadship 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสูตร Subsidiary Governance Program 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

- ประเดน็ส�าคญัในการตรวจสอบงบการเงิน 2564 ศนูย์สารสนเทศเพื่อการเรียนรูธ้รรมนติิ

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะ

เบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ

เทศไทย (5 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท 

สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

182 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 19 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

อายุ 71 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 142/2560

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2563

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

(1 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2558 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เอชเอ็มดี เอเชีย จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไพร์ม ซิตี้กอล์ฟ จ�ากัด

2545 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิพาร์ม จ�ากัด

2535 - ปัจจุบัน: ทนายความและเจ้าของ ส�านักงานหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี
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ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 2)

อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 142/2560

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2563

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

เทศไทย (1 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

ไม่มี

184 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 12 มีนาคม 2558 (วาระที่ 1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

อายุ 55 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 67.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 142/2560

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 11/2564

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

เทศไทย (1 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด

2535 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด 

บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด)
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นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการส่วนงานขาย

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 12 มีนาคม 2558 (วาระที่ 1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)

อายุ 42 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 2.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 142/2017

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน: รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการและผูจ้ดัการส่วนงานขาย บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 

จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน: รองกรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน: รองกรรมการและผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง 

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.

คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด)

186 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นางสุกใส โภคทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 (วาระที่ 2)

อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ 

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 143/2017

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ 

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

เทศไทย (1 แห่ง)

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนงานบริหารทั่วไป บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/ 

หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด

2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด 

บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด)

2535 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท 

ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ 

(สุรินทร์) จ�ากัด)
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นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 20 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 (วาระที่ 3)

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ 

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 143/2017

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่5 ปี 2560 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET)

- หลักสูตร CFO in practice (Certificate Program) รุ่นที่ 7 ปี 2560 สภาวิชาชีพบัญชี (FAP)

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ 

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

เทศไทย (1 แห่ง)

2564 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหารความเสี่ยง

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการและผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/ 

หน่วยงานอื่น

2563 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี 

จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด 

บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด)

2559 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท 

ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ 

(สุรินทร์) จ�ากัด)

188 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



นางสาวธัญญา ธิมาชัย
กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 2)

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รุ่น 142/2017

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่4 ปี 2560 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET)

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน: ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีบริษทั ฮอนด้ามะลวิลัย์ จ�ากดั (ควบรวม ระหว่าง บริษทั ฮอนด้ามะลวิลัย์ 

จ�ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ�ากัด)
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นายณราวุฒิ ธานีพูน
ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร วันที่ 12 มีนาคม 2558

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หลักสูตรช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประวัติการอบรม - ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

เทศไทย

2558 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

2537 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนศูนย์บริการ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด (ควบรวม ระหว่าง บริษัท 

ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า คาร์ส์ จ�ากัด และบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ 

(สุรินทร์) จ�ากัด)

190 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแล

การท�าบัญชี

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

อายุ 31 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม -ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

-2564 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

-2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด
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เลขานุการบริษัท

นางสาววโรชา ไกรครุฑ
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ

บริษัท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อายุ 31 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 (ร้อยละ)

ร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ

หว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114 ปี 2563 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะ

เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/

หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

การด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย ประจ�าปี 2564

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท

ฮอนด้ามะลิวัลย์

(บริษัทย่อย)

ออโตคลิก

(บริษัทย่อย)

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ / * O X O X O

2. นางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ / O / O / O

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ / O / O O

4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ / O / O O

5. นางสาวธัญญา ธิมาชัย / O O N/A

6. นายณราวุฒิ ธานีพูน O O N/A

7. นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม O N/A /

8. นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม N/A N/A /

9. นางสาวสุพรรษา ตั้งตระกูล N/A N/A / O

10. นายโกสิน ชาติไทย N/A N/A O

หมายเหตุ:

X = กรรมการผู้จัดการ * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / = กรรมการ O = ผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต.                                                                                                                                                                                                                                             
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน
 

หัวข้อ  รายละเอียด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญญี กุศลโสภิต

อายุ : 49 ปี

ผู้ตรวจสอบภายใน

(Outsource)

: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด

: ที่อยู่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

: -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

: ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี(Accounting) มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เทคนคิกรงุเทพ

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร : Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม : Intensive workshop on Business and IT Application Controls 

  (GRCA Transformational Service)

: ICDL Personal Data Protection (Digital Business Consult Co., Ltd.)

: Road To Join THAI CAC (IOD)

: Adaptive System Design (สภาวิชาชีพบัญชี)

: การตรวจสอบทุจริตในโลกยุคดิจิทัล (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

: State of Cybersecurity 2021 & Cyber Practices by Thai SEC 

  (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

ประสบการณ์การท�างาน  2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด 

 2546 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จ�ากัด

 2545 - 2547 : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เอ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จ�ากัด

 2538 - 2546 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ - บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียน (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน

บริษัทอื่น (ในปีที่ผ่านมา)

-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แสดงรายละเอียดในรายงานแบบ 56-1 
One Report: การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน “หัวข้อ ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”
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เอกสารแนบ 5

คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอ�านาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ และอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

1. คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเป็น
องค์กรที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทได้ประกาศนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิทัทกุคนได้รบัทราบ และถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการด�าเนินงาน 
โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทตามลิ้งก์ด้านล่าง
https://www.autocorpgroup.com/storage/content/
sustainability/cg-policy/corporate-governance-policy-
th-01.pdf
https://www.autocorpgroup.com/storage/download/
corporate-governance/code-of-conduct/business-code-
of-conduct.pdf

2. อ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ และอ�านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2.1 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท”)
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี

ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบริษทั 
โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะ
เวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด 
ในข้อบังคับของบริษัท

2. ให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเม่ือมีการพิจารณาลง
มติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�าคัญ รายการที่มีนัยส�าคัญ
ควรรวมถึงรายการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อยท่ีมีผลกระทบส�าคัญต่อบริษัท รายการซื้อ
หรือขายทรัพย์สินที่ส�าคัญ การขยายโครงการลงทุน การ
พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การก�าหนดระดับอ�านาจ
ด�าเนินการ และการก�าหนดนโยบายการบริหารการเงินและ
การบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทเป็นต้น

3. จัดให้มีระบบการบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารท่ีท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ได้ในภายหลงั มกีารควบคมุภายในการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4. จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี
ของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมาได้ตรงต่อความเป็นจรงิ 
ครบถ้วนและถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรอง
ทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานการด�าเนินธรุกจิ
และงบประมาณของบริษัท ควบคุม ก�ากับดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ 
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย ได้แก่
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง

ได้ก�าหนดไว้ส�าหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท ในบริษัทย่อยนั้น

- ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

- ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงนิและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างกนั 
และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นียัส�าคญัแก่
บรษิทัให้ครบถ้วนถกูต้อง

- หากเป็นกรณทีีบ่รษิทัย่อยท�ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยง 
มีการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือท�ารายการ
ส�าคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กรรมการหรอืบคุคลอืน่ใดที่ได้รบัมตจิากทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษิทั ให้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร
ในบริษัทย่อยมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตาม
กลไกก�ากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

รายการได้มาจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมท้ังรายการ 
ท่ีส�าคัญซึ่งบริษัทก�าหนด ท้ังน้ี ให้พิจารณาการท�า
รายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท�านองเดียวกับการท�า
รายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันที่บริษัท
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้า
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริษัทย่อย รวมถึงก�าหนดใช้นโยบายการ
ควบคุมและกลไกการก�ากับดูแลบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดใน
ประกาศ ทจ. 39/2559 เรือ่งการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

9. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอ�านาจในการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
รวมถงึการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 
คณะกรรมการชดุต่างๆทีแ่ต่งตัง้

 ทัง้นี ้การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดนัน้ 
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง 
ๆ ดงักล่าวสามารถพจิาณาและอนมุตัริายการทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท�ากับบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพจิารณา
และอนุมัติไว้แล้ว

 ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้า 
ทีบ่รหิาร หรอืบคุคลอืน่ปฏบิตักิารแทนคณะกรรมการในเร่ือง
ใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะ
กรรมการอย่างชดัเจน และระบขุอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องผู้รับ
มอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน
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10. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแล
ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดัง
กล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขการมอบอ�านาจ 
นั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใน
ที่จะท�าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป 
หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พจิารณาและอนมุตัไิว้แล้ว โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 
และวิธีการตามที่ก�าหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�าคัญของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิด
ขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชน
ทั่วไป โดยแสดงขอ้ความที่เป็นเทจ็ในสาระส�าคญัหรอืปกปดิ
ข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญัตามทีก่�าหนดใน
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการ
และผูบ้รหิารดงักล่าวจะพสิจูน์ได้ว่าโดยต�าแหน่งทีต่นไม่อาจ
ล่วงรูถ้งึความแท้จรงิของข้อมลูหรอืการขาดข้อมลูทีค่วรต้อง
แจ้งนั้น

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงคู ่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระ 
ท�าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็น
นยัส�าคญัต่อบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับค่า
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท�ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ดังกล่าว

15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร โดยให้ฝ่าย
จดัการเป็นผูป้ฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจ�า และควรมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และในทกุๆ ระยะเวลา
ทีพ่บว่า ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการให้
ความส�าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิ
ปกตทิัง้หลาย

16. พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน�าเสนอให้ผู ้ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ดังนี้
- พจิารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ

แสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินก�าไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้อง

ออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

- เรื่องอื่นๆ
17. เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็

ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังน้ี เรื่อง 
ท่ีกรรมการมีส่วนได้เสยี หรอืมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่าย

ท่ีกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ 
ทีเ่ข้าร่วมประชมุ และจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ

ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญการมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร
ขาดทุนกัน

- การออกหุน้ใหม่เพือ่ช�าระแก่เจ้าหนีข้องบรษิทั ตามโครงการ 
แปลงหนีเ้ป็นทนุ

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิก

บริษัท
- การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญตัขิองกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์ และ/หรอื ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีง
ดงักล่าวข้างต้น

 ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบรษิทั กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีหรอืมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมขีอบเขตหน้าทีเ่พิม่เตมิ 
ดังนี้
- ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

2.2 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

กรรมการชุดย่อย”)
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงานกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเก่ียวกับความเสี่ยง 
ทีส่�าคญัของบรษิทั และมาตรการทีฝ่่ายจดัการได้ด�าเนนิการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

5. พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ
เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี
โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดัง
กล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่�าหนดในกฎหมาย ประกาศ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้
1) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ช่ือถอืได้ 

ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภาย 

ในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
6) จ�านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรอืมหีรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าใดดงัต่อไปนี้ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญั

ในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั 
หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภาย 
ในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์ฯ

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระ
ท�าตามข้างต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบคณะ
กรรมการตรวจสอบอาจขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่ๆ หากเหน็ว่า มคีวาม
จ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วข้องทัง้หมด

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ 
คณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด�าเนนิ
งานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

12. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ 
ผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารอืและตรวจสอบข้อ
เทจ็จรงิเบือ้งต้น เมือ่ได้รบัแจ้งพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัจาก 
ผู ้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารตาม
มาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผูส้อบบัญชแีละส�านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบภายในเวลาที ่ก.ล.ต. ก�าหนด

14. ปฏิบติัการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน
การสรรหา
1. พจิารณาองค์ประกอบ คณุสมบัติของคณะกรรมการบรษิทั 

โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และ 
ความซบัซ้อนของธรุกจิของบรษิทัทัง้ในด้านการศกึษา ความรู ้
ความช�านาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั ความเป็นอสิระตามหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัก�าหนด

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการ
บรหิารจดัการธรุกจิของบรษิทัเพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ทีก่�าหนดไว้ 
โดยให้ครอบคลมุทัง้ในด้านการศกึษา ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชีย่วชาญ และน�าปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทีส่�าคญั
และเกีย่วข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม 
ตลอดจนภาวะการแข่งขนัทางธรุกจิมาประกอบการพจิารณา
ด้วย
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3. ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล 
ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและคณุสมบตัติามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 
1) และ 2) ทัง้นี ้โดยยดึมัน่ในหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี

4. ก�ากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสาร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการท่ีได้รับ
การแต่งตั้งใหม่

5. จัดท�าและทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession 
plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อม
เป็นแผนต่อเนือ่งให้มผีูส้บืทอดงานเพือ่ให้การบรหิารงานของ
บริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

6. สนบัสนนุให้บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชือ่
บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

7. คดัเลอืกกรรมการบรษิทัทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้เมือ่มตี�าแหน่งว่างลง

 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะพจิารณา
จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
เวลาทีจ่ะเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบรษิทัโดยสม�า่เสมอ 
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่ง
ตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย

บุคคลไป
3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงข้างมากสงูสดุตามล�าดบัลงมา

เป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

การก�าหนดค่าตอบแทน
1. ทบทวนและเสนอรปูแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่า

ตอบแทนให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ 
โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด�าเนินงานโดยรวมของ
บริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความ
สามารถ มคีณุภาพ และศกัยภาพ ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบรษิทั
เป็นผูพ้จิารณาเพือ่ให้ความเหน็ชอบก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีเพือ่ขออนมุตัิ

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี และพิจารณาปรับอัตรา 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพ่ือ
เสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั

3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทน
ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยฝ่ายบรหิาร และ 
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรอืน�าเสนอข้อมูลและเอกสาร
ทีเ่กีย่วข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย
 

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตร

การบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร 
รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่ว
กบัการด�าเนินธรุกจิบรษิทั อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
สอดคล้องต่อทศิทางกลยทุธ์การด�าเนินงาน แผนธรุกจิ และ
สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

2) มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเส่ียงโดย 
คดัเลอืกจากฝ่ายการจดัการในแต่ละส่วนงานเพือ่ท�างานร่วม
กนัและเรยีกบคุคลทีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จงหรอืแต่งตัง้และก�าหนด
บทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

3) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ 
ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กร

4) ก�ากับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการ
บริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า เพ่ือให้
ม่ันใจว่ามีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมีประสทิธิภาพ
และเหมาะสมอยู่ในระดับท่ียอมรับได้สอดคล้องกับนโยบาย
บริหารความเสี่ยง 

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปรึกษาหารือร่วมกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัย
หรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่าง
มีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาโดยเร็ว

6) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจ

ขอความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระเม่ือพิจารณาเห็นว่ามีความ
จ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
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(4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อ�านาจของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1. มีอ�านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลใน
เรี่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจ�าเป็น

2. มอี�านาจในการว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระ
จากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

3. มอี�านาจในก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบฝ่ายจดัการ
เพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลด้านธรรมาภบิาล ด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสังคมและการจัดการความยั่งยืนตามความจ�าเป็น 
รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัท 
มีกรอบโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และ 
ความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
1. ทบทวน น�าเสนอ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตันิโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธรุกจิ นโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั นโยบายความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม นโยบายเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื
ของบรษิทั นโยบายและแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนิน
งานของบริษัทในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยัง่ยนื ตามแนวทางของธรรมาภบิาล เพือ่ก่อให้เกดิความโปร่งใส 
เป็นธรรมและสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื

2. ก�ากบัดแูลให้บรษิทัประกอบธรุกจิตามระเบยีบ กฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากล ดูแล
ให้ฝ่ายบริหารจัดการน�านโยบาย/แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 2 
ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ทัง้นี ้แนวปฏบิตัดิงั
กล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั ข้อเสนอ
แนะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หรือเกี่ยวข้องและเทียบเคียง 
ได้กบัมาตรฐานสากล

3. ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในอย่าง
เหมาะสม รวมถงึการตดิตามดแูลผลการปฏบิตัติามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั เพือ่ให้มัน่ใจว่ามาตรการ
ควบคมุต่างๆ มคีวามเหมาะสมและถกูน�าไปปฏบิตัจิรงิ ตลอด
จนให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่พฒันาปรบัปรงุแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

4. ก�ากับให้มีการเปิดเผยข้อมูลการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์ การท�าธุรกรรมกับผู้มีความ
สัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกับบริษัท

5. ตดิตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้อง
กบัจรรยาบรรณและแนวปฏบิตัทิีด่ตีามที่ได้ก�าหนดไว้

6. ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
และพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่วางไว้

7. ตดิตามและรายงานผลการปฏบิตังิาน สนบัสนนุการมส่ีวนร่วม
และการสือ่สารกับผูถ้อืหุ้น ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ
ทีด่แีละนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รายงานแก่คณะกรรมการ
บรษิทั ผูม้ส่ีวนได้เสยี และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม

8. ดูแลและให้ค�าแนะน�าในด้านการด�าเนินการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development: SD)

9. ติดตามดูแลการสืบสวนสอบสวน การร้องเรียนขอความ
เป็นธรรม หรอืการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามข้อบังคบั กฎระเบยีบ 
กฎหมายที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

10. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระ 
ดบัมจีติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติ รวมถงึการให้กจิการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่
ความรู ้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีกับบริษัทอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม

11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดอีย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ และพจิารณาแก้ไขในประเดน็ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น
และเหมาะสม

202 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูได้จาก “หัวข้อ 8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564”
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