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หนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1) 
 

ของ 
 

 
 
 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุตอ่ประชาชน  
(ตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่าย) 

จ านวน 156,000,000 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท 
 

โดยบริษัทจะน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน  2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน 

วันท่ี 21 กันยายน 2561 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ 

วันท่ี 17 มถิุนายน 2562 

ค าเตือนผู้ลงทุน: 

“ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมท้ังความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงท่ีเกีย่วขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ี มิได้
เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ีแต่อย่างใด ทั้งน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนน้ี เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือ
หลักทรัพย์ท่ีได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจ้าของหลักทรัพยไ์ด้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ” 

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-695-
9999 ในทุกวันท าการของส านักงาน ก.ล.ต. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 

 
ค าเตือน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

http://www.sec.or.th/
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สวนที่ 1 หนา 1 
 

สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 

  
 
 

ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) 
เพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ระยะเวลาการเสนอขาย :  วันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
     

ผูเสนอขาย             :      บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“ACG”) (“บริษัท”) 

ประเภทธุรกิจ                             :     ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding company) ท่ีประกอบธุรกิจ
จําหนายและการใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ือง  
อ่ืน ๆ ปจจุบัน ACG ถือหุนในบริษัทยอย คือ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด 
(“บริษัทแกน”) ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายและศูนยบริการรถยนตยี่หอฮอนดา 
(“ฮอนดา”)   

จํานวนหุนท่ีเสนอขาย                   :       156,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระ
แลวท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

สัดสวนการเสนอขายหุน                : โดยแบงเปนจํานวนหุนและสัดสวนท่ีเสนอขายตอผูลงทุนแตละประเภทไดดังน้ี 
                                                          (1)  117,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชนท่ัวไปตามดุลยพินิจของผูจัด

จําหนายหลักทรัพย คิดเปนรอยละ 19.50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดภายหลังการเสนอขายในคร้ังน้ี 

                                                                      (2)  ไมเกิน 23,400,000 หุน เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัท
ยอย คิดเปนรอยละ 3.90 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการ
เสนอขายในคร้ังน้ี 

                                                                             (3)  ไมเกิน 6,000,000 หุน เสนอขายตอบุคคลท่ีมีความสัมพันธของบริษัทและ
บริษัทยอย คิดเปนรอยละ 1.00  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ภายหลังการเสนอขายในคร้ังน้ี 

                                                                             (4) 9,600,000 หุน เสนอขายตอพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย คิดเปนรอย
ละ 1.60 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายในคร้ังน้ี  

ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนซ่ึงเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย(“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุน
ตองศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท
หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต.ไดที่ website 
ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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สวนที่ 1 หนา 2 
 

 เม่ือนับสัดสวนท่ีจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนของบริษัทตามขอ (2),(3) และ (4) แลวตอง
ไมเกิน 25% ของจํานวนหุนท่ีเสนอขาย IPO ท้ังหมด                                                                        

                                                                             ท้ังน้ี หากมีหุนเหลือจากการเสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย 
บุคคลท่ีมีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ใหสวนท่ีเหลือท้ังหมดไปรวมหุนท่ีเสนอตอกลุมประชาชนท่ัวไปตามดุลยพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย(ราคาเสนอขายเปนราคาเดียวกันกับเสนอขายตอ
ประชาชน) 

เงื่อนไขในการจัดจําหนาย           :    รับประกันการจําหนายอยางแนนอนท้ังจํานวน (Firm Underwriting)   

                                                               ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายตอประชาชน         :               1.44 บาทตอหุน      

มูลคาการเสนอขาย           :               224,640,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไว (Par)                   :               0.50 บาทตอหุน      

มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) :               0.90 บาทตอหุน (ณ 31 มีนาคม 2562) 

คํานวณจากจํานวนหุนสามัญปจจุบันกอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ีท่ี 444.00 ลานหุน 

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 6 เดือนกอนหนาย่ืนคําขออนุญาต 

ตอสํานักงานจนถึงวันเสนอขาย  :      ไมมี            

                                                            จํานวนหุนหรือหุนรองรับหลักทรัพยแปลงสภาพ ......หุน ราคาเสนอขายหรือราคา
แปลงสภาพ :.................บาท 

 

ท่ีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนท่ีเสนอขาย   

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังน้ี พิจารณาจากการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book 
Building) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญจากนักลงทุนรายใหญและ/หรือนักลงทุนสถาบัน โดยเปนการตั้ง
ชวงราคา (Price Range) และเปดโอกาสใหนักลงทุนรายใหญและ/หรือนักลงทุนสถาบัน แจงราคาและจํานวนหุนท่ีประสงคจะจอง
ซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 6.2.1 ท้ังน้ี บริษัทรวมกับผูจัดการการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีท่ีราคา 1.44 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio : P/E) เทากับ 18.70 โดยคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา ตั้งแต
ไตรมาส 2 ป 2561 ถึงไตรมาส 1 ป 2562 (4 ไตรมาสยอนหลัง) ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 46.37 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญ
ท้ังหมดของบริษัท ซึ่งเทากับ 600 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.077 บาท ท้ังน้ีเปนการคํานวณจากผล
ประกอบการในอดีต โดยท่ียังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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P/E Ratio ของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน : ไมมีบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจท่ีมีผลิตภัณฑเหมือน หรือใกลเคียงกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนท่ี
เสนอขาย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงแสดงอัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเปนตลาดหลักทรัพยท่ี
บริษัทฯ จะเขาไปจดทะเบียน เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 
13 มีนาคม 2562 ถึง 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีคาเทากับ 48.26 เทา 

สัดสวนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” 
ท่ีไมติด silent period :  จํานวน 117,835,000 หุน คิดเปนรอยละ 19.64 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียก

ชําระแลวท้ังหมด ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  

ตลาดรอง :  ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

หมวดธุรกิจ (sector) :  กลุมสินคาอุตสาหกรรม  

เกณฑเขาจดทะเบียน :  เกณฑกําไรสุทธิ (Profit test) 

วัตถุประสงคการใชเงิน  

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จํานวนเงิน 

โดยประมาณ 
(ลานบาท) 

ระยะเวลา 
ท่ีใชเงินโดยประมาณ 

1. เพื่อใชในการขยายสาขาศูนยจดัจําหนายและศูนยบริการ 
(รายละเอียดตามหัวขอ 2.2 ขอ 6 เร่ืองโครงการในอนาคต) 

200 ไตรมาส 3 ป 2562- ป 2563 

2. เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เงิน IPO เหลือจากสวนท่ี 1 ไตรมาส 3 ป 2562- ป 2563 
 
 

นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทมีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
สํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสํารองอ่ืน ๆ (ถามี) สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของกลุม 
ACG ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

เน่ืองจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุนในกิจการอ่ืน (Holding Company) โดยมีสินทรัพยหลักคือเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ดังน้ัน ความสามารถในการจายเงินปนผลของกลุม ACG จึงข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอยเปนหลัก  
 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอยในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 โดยการจายเงิน

ปนผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทยอยหลังหักภาษี ทุนสํารองเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูแลว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยจะข้ึนอยูกับแผนการลงทุน สภาพ
คลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทยอย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย  

บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
company) ท่ีประกอบธุรกิจจําหนายและการใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ ปจจุบัน ACG ถือ
หุน ในบริษัทยอย คือ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (“บริษัทแกน”) ซึ่งเปนบริษัทผูจําหนายและศูนยบริการรถยนตยี่หอฮอนดา 
ซึ่งกอตั้งโดยนายภานุมาศ รังกูลนุวัฒน ท่ีจังหวัดสุรินทรเปนแหงแรก ตั้งแตป 2535 

 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 
 

 
บริษัทแกนเปนหน่ึงในบริษัทผูจําหนายท่ีไดรับความไววางใจจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยเร่ิมดําเนินการคร้ังแรกในป 2535  ภายใตชื่อ บริษัท เอ.วี.คารส (สุรินทร) จํากัด ซึ่งเปนผูจําหนายรายเดียวในจังหวัดสุรินทร
จนถึงปจจุบัน  ตอมาขยายธุรกิจไปยังจังหวัดบุรีรัมย ภายใตชื่อ บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย ฮอนดาคารส จํากัด จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบ่ี ภายใตชื่อ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด ตามลําดับ   

   ในไตรมาส 1 ป 2561 กลุม ACG ไดมีการปรับโครงสรางโดยมีบริษัทแกนเพียงบริษัทเดียว คือบริษัท ฮอนดามะลิวัลย 
จํากัด ซึ่งปจจุบันมีศูนยจําหนายและศูนยบริการรถยนตยี่หอฮอนดาท้ังหมด 9 แหง ใน 5 จังหวัด ไดแก สุรินทร บุรีรัมย ขอนแกน 
ภูเก็ตและกระบ่ี  โดยกลุม ACG จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคในตลาดรถยนต และติดตามความนิยมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปของผูบริโภค นอกเหนือจากการขายรถยนตและชิ้นสวนอะไหล  กลุม ACG มีศูนยบริการ ซอมบํารุง และการซอมตัวถังและสี 
ซึ่งเปนการบริการหลังการขาย รวมท้ังการแนะนําจัดหาสินเชื่อเชาซื้อ (“ไฟแนนซ”) และการทําประกันภัยรถยนต ดังน้ันกลุม 
ACG จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร 
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ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัทแกน ประกอบธุรกิจเปนผูจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา รวมถึงการใหบริการท่ีเกี่ยวของ มีดังน้ี 
1. ธุรกิจจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง  

ธุรกิจหลักของบริษัทแกน คือเปนผูจําหนายรถยนตยี่หอฮอนดา โดยปจจุบันมีโชวรูมและศูนยบริการท้ังหมด 8 แหง และศูนย
แสดงสินคา (โชวรูม) อีก 1 แหง รวมท้ังสิ้น 9 แหง ดังน้ี       

โชวรูมและ
ศูนยบริการ* จังหวัด ท่ีตั้ง ปท่ีเริ่ม

ใหบริการ 
พ้ืนท่ีโชวรูม 
(ตร.เมตร) 

พ้ืนท่ี
ศูนยบริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขาสุรินทร สุรินทร เลขท่ี 274 หมูท่ี 9 ถ.ปทมานนท      
ต.แสลงพันธ อ.เมือง  

2535 525 3,260 

สาขาบุรีรัมย บุรีรัมย เลขท่ี 65 หมูท่ี 9 ถ.บุรีรัมย-
นางรอง ต.อิสาณ อ.เมือง 

2537 650 1,820 

สาขานางรอง บุรีรัมย เลขท่ี 123 หมูท่ี 6 ถ.โชคชยั-เดช
อุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง 

2555 625 1,400 

สาขาประชาสโมสร ขอนแกน เลขท่ี 345 หมูท่ี 6 ถ.ประชา
สโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง 

2557 370 360 

สาขามะลิวัลย ขอนแกน เลขท่ี 1111 หมูท่ี 1 ถ.มะลิวัลย       
ต.บานทุม อ.เมือง 

2559 2,400 8,200 

สาขาวีรวัฒนโยธิน  สุรินทร เลขท่ี 783 หมูท่ี 20 ต.นอกเมือง      
อ.เมือง 

2560 240 ไมมี 

สาขาภูเก็ต ภูเก็ต เลขท่ี 3/17 หมูท่ี 3 ถ.เทพ
กระษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง 

2561 316 312 

สาขานาคา ภูเก็ต เลขท่ี 36/3 หมูท่ี 4 ถ.เจาฟา
ตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง 

2561 920 1,840 

สาขากระบ่ี** กระบ่ี 

ศูนยชั่วคราว - เลขท่ี 489/8, 
489/10 ถ.อุตรกิจ ต.กระบ่ีใหญ 
อ.เมือง 

2562 240 570 

ศูนยถาวร – โฉนดเลขท่ี 6449 
เลขท่ีดิน 502 หนาสํารวจ 597  
ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง 

คาดวา ไตรมาส 
1/2563 

1,000 1,600 

หมายเหตุ  *โชวรูมเปดใหบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และศูนยบริการเปดใหบริการจันทร-เสาร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
                      (เฉพาะศูนยบริการสาขามะลิวัลยและสาขานาคาท่ีเปดวันอาทิตยดวย สวนสาขาวีรวัฒนโยธินไมมีศูนยบริการ) 
               ** สาขากระบ่ีไดเปดดําเนินการสาขาช่ัวคราวสําหรับโชวรูมขายและศูนยบริการเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2562 และอยูระหวางการกอสราง

โชวรูมและศูนยบริการถาวรซ่ึงคาดวาจะเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2563 

2. ธุรกิจสวนงานบริการซอมและจําหนายอะไหล 
บริษัทแกนมีศูนยบริการท่ีทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานของฮอนดา เพื่อใหบริการดูแลหลังการขาย เชน บริการซอมบํารุง 

ซอมตัวถังและสี ตลอดจนการจําหนายอะไหล 
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3. ธุรกิจจากการนําเสนอบริการสินเช่ือเชาซื้อและประกันภัยรถยนต  
ในกรณีท่ีลูกคามีความประสงคจะเชาซื้อรถยนต กลุม ACG จะนําเสนอสถาบันการเงินท่ีใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ใหแก

ลูกคาในการซื้อรถใหม และเม่ือมีความประสงคจะทําประกันภัยรถยนต  ทางกลุม ACG จะนําเสนอบริษัทนายหนาตัวแทน
ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย ใหแกลูกคาท้ังท่ีซื้อรถใหมและลูกคาเดิมของฮอนดา 
4. การใหบริการหลังการขาย 

กลุม ACG มีการใหบริการหลังการขายหลายรูปแบบ ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกและใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  พรอมใหบริการดูแลรถยนตโดยชางผูเชี่ยวชาญของฮอนดาท่ีทุมเทเอาใจใสภายใตคุณภาพ
มาตรฐานพรอมการตรวจเช็คท่ีไดมาตรฐานจากฮอนดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถือหุนรายใหญ: 

รายช่ือผูถือหุน 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2561 หลังเสนอขายหุน IPO 
จํานวน (หุน) รอยละ จํานวน (หุน) รอยละ 

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน 270,839,000 61.00 270,839,000 45.14 
2. นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน 146,960,000 33.10 146,960,000 24.50 
3. นางวิลาวัณย รังคกูลนุวัฒน 22,200,000 5.00 22,200,000 3.70 
4. เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน 2,000,000 0.45 2,000,000 0.33 
5. เด็กชายรุจ  รังคกลูนุวัฒน 2,000,000 0.45 2,000,000 0.33 
6. นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน 1,000 0 1,000 0 

รวมกอนเสนอขาย IPO 444,000,000 100.00 444,000,000 74.00 
เสนอขายแก (1) ประชาชนท่ัวไปตามดุลยพินิจของผูจัดจาํหนาย
หลักทรัพย (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย  
(3) บุคคลท่ีมีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย และ 
(4) พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย            -         - 156,000,000 26.00 

รวมท้ังสิ้น 444,000,000 100.00 600,000,000 100.00 
 
คณะกรรมการบริษัท: 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายพานิช  พงศพิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวีระชัย  งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. หมอมหลวงวินัย  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. ผูชวยศาตราจารย ดร. ศรัณยพงศ เท่ียงธรรม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน กรรมการบริหาร 
7. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 
8. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร  
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รายช่ือ ตําแหนง 
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร  
10. นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร 

            โดยมี นางสาวสุนทรี จิตตธรรมปฏิบัติหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัท 
            กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน หรือ นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน ลงลายมือชื่อ
รวมกับ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพยหรือ นายภูธิป วาทิน หรือ นางสาวธัญญา  ธิมาชัย รวมเปนสองคน 
 
คณะกรรมการบริษัทยอย  
 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน กรรมการบริหาร 
3. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน หรือ นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน ลงลายมือชื่อ
รวมกับ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย รวมเปนสองคน 

 
 

สัดสวนรายได:   

โครงสรางรายได   
2559 

(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน แรก ป 2561 3 เดือนแรก ป 2562 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. รายไดจากสวนงานจําหนาย

รถยนตและอุปกรณตกแตง 1,292.00 85.27 1,599.89 86.61 2,078.06 86.11 371.01 85.19 720.08 87.18 
2. รายไดจากสวนงานบริการ

ซอมบํารุงและจําหนาย
อะไหล 175.52 11.59 194.98 10.56 260.78 10.80 52.14 11.97 82.27 9.96 

3. รายไดคานายหนา 34.40 2.27 41.40 2.24 58.50 2.42 10.26 2.36 20.58 2.49 
รวมรายไดหลัก 1,501.92 99.13 1,836.27 99.41 2,397.34 99.33 433.41 99.52 822.93 99.63 

รายไดอื่น ๆ * 13.19 0.87 10.87 0.59 16.01 0.67 2.11 0.48 3.05 0.37 
รวมรายได 1,515.11  100.00  1,847.14 100.00  2,413.35 100.00  435.52 100.00  825.98 100.00  

หมายเหตุ*  รายไดอ่ืน ๆ ประกอบดวย เงินรางวัล กําไรจากการขายสินทรัพย และ ดอกเบี้ยรับ เปนตน  
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สรุปปจจัยความเสี่ยง: 
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เน่ืองจากกลุม ACG มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในศูนย

จําหนายและบริการรถยนตฮอนดา ตามกลยุทธการขยายสาขาใหครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของศูนยจําหนาย
และบริการแตละแหง ทําใหกลุม ACG มีความเสี่ยงจากผลประกอบการท่ีอาจไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวได 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทผูผลิตรถยนตฮอนดา โดยตองซื้อสินคาจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน
ผูผลิตสินคาใหแกกลุม ACG เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

3. ความเสี่ยงจากการไมไดตอสัญญาแตงตั้งผูจําหนายและบริการรถยนตจากฮอนดาหรือถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขขอตกลงของ
สัญญาแตงตั้งผูจําหนาย 

4. ความเสี่ยงดานการพึ่งพาเงินกูจากสถาบันการเงิน กลุม ACG ใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ 
5. ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทยอยผิดเงื่อนไขการรักษาอัตราสวนทางการเงินในสัญญากูยืมเงิน ในการดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวน

ของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ไว และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)   
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูถือหุนรายใหญท่ีมีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร 
7. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน 
8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2562 : 

รายละเอียด หนวย 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม)  2560 2561 3 เดือน 

ป 2561 
3 เดือน 
ป 2562 

สินทรัพยรวม ลานบาท 983.67 927.72 1,210.30 1,222.62 1,233.87 
หน้ีสินรวม ลานบาท 826.20 748.70 825.35 868.09 832.97 
สวนของผูถือหุนรวม ลานบาท 157.47 179.02 384.95 354.53 400.90 
รายไดรวม ลานบาท 1,515.11 1,847.14 2,413.35 435.52 825.98 
ตนทุนรวม ลานบาท 1,348.55 1,655.10 2,162.36 388.62 741.89 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ลานบาท 8.74 21.54 27.68 (2.74) 15.95 
อัตรากําไรสุทธิตอหุนปรับลดเต็มท่ี * บาท/หุน 0.01 0.04 0.05         -N/A-** 0.03 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนผูถือหุน (D/E) เทา 5.25 4.18 2.14 2.45 2.08 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) รอยละ 0.88 2.25 2.59         -N/A-** 5.22*** 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) รอยละ 5.58 12.81 9.82         -N/A-** 16.24*** 
อัตรากําไรข้ันตน  รอยละ 8.11 7.79 7.54 8.16 7.53 
อัตราสวนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ รอยละ 0.58 1.17 1.15 (0.63) 1.93 

หมายเหตุ : *   คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 600 ลานหุน Par 0.50 บาทตอหุน  
 ** เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จึงไมแสดงขอมูลในสวนนี้ 
 *** คํานวณเปนป เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกันไดของขอมูล 
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 

ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 2559-2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายรถยนต อะไหล และอุปกรณตกแตง การ
ใหบริการซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี และรายไดคานายหนาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง เทากับ 1,501.92 ลานบาท 1,836.27 ลานบาท และ 
2,397.34 ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายไดเกิดจากการขายรถยนตและบริการอันเน่ืองมาจากการเพิ่มสาขาโชวรูมและ
ศูนยบริการ ท่ีถนนมะลิวัลย จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนโชวรูมและศูนยบริการยี่หอฮอนดาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย เปดดําเนินการอยางเปน
ทางการท้ังการจําหนายรถยนตและศูนยบริการตั้งแตป 2559 เปนตนมา ในปลายไตรมาส 1 ป 2561 กลุมบริษัทไดเปดโชวรูมและ
ศูนยบริการสาขาภูเก็ตและสาขานาคาในจังหวัดภูเก็ต และตนป 2562 กลุมบริษัทไดเปดโชวรูมและศูนยบริการสาขากระบ่ี ในจังหวัดกระบ่ี
อีกดวย 

นอกจากน้ี การออกผลิตภัณฑใหมของฮอนดา มีผลตอรายไดจากการขายรถยนตของกลุมบริษัท โดยทางฮอนดามีการวาง
แผนการออกผลิตภัณฑสูตลาดอยางตอเน่ืองเพื่อกระตุนยอดขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทท่ีไมเคยวางตลาดมากอน (New Model) 
หรือมีการออกโฉมใหม (Full Model Change) อีกท้ังสัดสวนการขายกลุมประเภทรถยนตสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการขาย
เชนกัน ซึ่งรถยนตกลุม SEDAN (Accord) และกลุม SUV (CR-V, HR-V และ BR-V) จะมีราคาขายเฉลี่ยตอคันสูงกวากลุม Compact 
(Civic) กลุม Sub Compact (City และ Jazz) และกลุม Eco Car (Brio และ Amaze) โดย รายไดจากการขายรถยนตและอุปกรณตกแตง
ในป 2560 เพิ่มข้ึนจากป 2559 จากการเติบโตของยอดขายในทุก ๆ สาขาของกลุมบริษัท เน่ืองมาจากสัดสวนรายไดจากการขายรถยนต
กลุม Sub-Compact ท่ีมากกวาในป 2559 นอกจากน้ัน ยังมีรถยนตกลุม SUV ไดแก CR-V โฉมใหม และ กลุม Compact ท่ีออก Civic 
Hatchback ซึ่งเปน New Model และมีปจจัยเสริม ไดแก ภาวะอุตสาหกรรมตลาดรถยนตในประเทศโดยรวมเร่ิมฟนตัว ซึ่งการเติบโตของ
ธุรกิจของกลุมบริษัทสอดคลองไปตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนตของไทย  โดยในป 2560 ตลาดรถยนตในประเทศไดพลิกผัน กลับข้ึนมา
ขยายตัวเปนคร้ังแรกในรอบ 5 ปหลังโครงการรถยนตคันแรกสรางผลกระทบตอตลาด จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรม
รถยนตไทยในป 2560 มีการขยายตัวเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน ท้ังการผลิตรถยนตและการจําหนายรถยนตในประเทศ  ซึ่งสงผลใหรายได
รวมของกลุมบริษัทในป 2560เพิ่มสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป 2559 โดยสวนใหญมูลคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาจากสวนงานจําหนายรถยนตและ
อุปกรณตกแตง และในป 2561 รายไดจากการขายรถยนตและอุปกรณตกแตงเพิ่มข้ึนจากป 2560 เน่ืองมาจากการเปดสาขาภูเก็ต ในขณะ
ท่ีรายไดจากการขายในสาขาอ่ืน ๆ ลดลงจากป 2560 เน่ืองจากในป 2561 ทางฮอนดาไมมีผลิตภัณฑใหมท้ังประเภทท่ีไมเคยวางตลาดมา
กอน (New Model) และไมมีการออกโฉมใหม (Full Model Change) มีเพียงการปรับรูปแบบใหม (Minor Model Change) ของรถยนต
บางรุนเทาน้ัน 

สําหรับชวง 3 เดือนแรกของป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 89.61 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน เน่ืองจากป 2562 มีการเปดโชวรูมและศูนยบริการเพิ่มท่ีสาขาจังหวัดกระบ่ีเม่ือตนมกราคม 2562 และไตรมาสแรกป 2562 รายได
จากการขายและบริการเกิดข้ึนเต็มไตรมาสของสาขาภูเก็ตและสาขานาคา ในขณะท่ีไตรมาสแรกป 2561 รายไดเร่ิมเกิดในเดือนมีนาคม
เพียงเดือนเดียว ตามชวงเวลาในการเปดสาขาใหมตามท่ีกลาวขางตน 

นอกจากน้ัน รายไดของกลุมบริษัทจะสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายของฮอนดาในแตละป อาทิเชน การจัด
รายการสงเสริมการขายสําหรับการซื้อรถบางรุนท่ีตองการผลักดันหรือกระตุนยอดขาย เชน แคมเปญสงเสริมการขายดับเบ้ิลสไมล 
(Double Smile) ออกรถโดยไมตองดาวน ซึ่งเร่ิมในป 2561 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2559-2561 และชวง 3 เดือนแรกป 2562 มูลคาเทากับ 8.74 ลานบาท 21.54 ลานบาท 27.68  
ลานบาท และ 15.95 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับ รอยละ 0.58 รอยละ 1.17 รอยละ 1.15 และรอยละ 1.93 
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ตามลําดับ  ในป 2560 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 146.44 จากป 2559 เน่ืองจากประเด็นสําคัญจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน
จากการเปดโชวรูมและศูนยบริการของสาขามะลิวัลยท่ีจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนศูนยบริการขนาดใหญ ทําใหยอดขายสินคาและบริการของ
กลุมบริษัทเพิ่มสูงข้ึน โดยโชวรูมดังกลาวเปดใหบริการเต็มปในป 2559 และในป 2560 เร่ิมเปนท่ีรูจ ักมากข้ึน  นอกจากน้ี ฮอนดาจะ
วางตลาดรถรุนใหมโดยเฉลี่ยไตรมาสละ 1 รุนซึ่งรถรุนใหมน้ีจําแนกประเภทไดเปน New Model (รถรุนใหมท่ีไมเคยวางตลาดมากอน) Full 
Model Change(รถท่ีมีวางจําหนายอยูและมีการปรับรูปทรงใหม) และ Minor Model Change (รถท่ีวางจําหนายอยูและปรับรูปแบบเพียง
เล็กนอย) สําหรับป 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 27.68 ลานบาท  โดยมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 28.47 เม่ือเทียบกับป 2560 
เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายสาขาไปจังหวัดภูเก็ต ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิลดลงจาก
ป 2560 ซึ่งบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.17 และป 2561 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.15 ลดลงรอยละ 0.02 เน่ืองจากอัตรากําไร
ข้ันตนลดลงและคาใชจายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึน เชน เงินเดือน คาใชจายในการเดินทาง และคาธรรมเนียมวิชาชีพ คาใชจายเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับการขยายสาขาและการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ีตนทุนทางการเงินลดลงเน่ืองจาก
การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินกูยืมระยะสั้น 

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 15.95 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิพลิกจากการขาดทุนเม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งกลุมบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจํานวน 2.74 ลานบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1 ป 2562กลุม
บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายสาขาไปจังหวัดกระบ่ีเม่ือตนป 2562 และสาขาภูเก็ตและสาขานาคา
เม่ือเดือนมีนาคม 2561 นอกจากน้ันอัตรากําไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน  ซึ่งในชวง 3 เดือนแรก ป 2561 กลุมบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนสงผลใหอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 0.63 ในขณะท่ีชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.93 
เพิ่มข้ึนรอยละ 406.35 ถึงแมวากลุมบริษัทจะมีอัตรากําไรข้ันตนท่ีลดลงจากสวนงานบริการ เน่ืองจากคาใชจายคงท่ีเพิ่มข้ึน เชน เงินเดือน
จากการปรับเงินเดือนพนักงานประจําสวนงานบริการ และคาเสื่อมราคาอาคาร เปนตน แตกลุมบริษัทมีรายไดคานายหนาท่ีเพิ่มข้ึนจาก
ปริมาณการขายรถยนตท่ีเพิ่มข้ึน และนโยบายในการควบคุมคาใชจายในการสงเสริมการขาย อีกท้ังกลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินท่ีลดลง
เน่ืองจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินกูยืมระยะสั้นและการขยายระยะเวลาชําระหน้ีใหเจาหน้ีการคาเม่ือ
ปลายไตรมาส 1 ป 2561 โดยกลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 3 เดือนแรกป 2562 จํานวน 7.45 ลาน
บาท และจํานวน 6.94 ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
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นักลงทุนสัมพันธ:  
คุณนุชนาถ สกุลสันเทียะ 
ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 
ท่ีอยู : เลขท่ี 1111 หมู 1 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท : 0-4330-6444 โทรสาร  : 0-4330-6448  Website : www.ach.co.th 
 

ฐานะการเงิน 

กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 983.67 ลานบาท 927.72 ลานบาท 
1,210.30 ลานบาท และ 1,233.87 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับในป 2560 สินทรัพยรวมลดลงจากป 2559 เปนผลจากสินคาคงเหลือท่ี
ลดลงจากการลดสตอกสินคาลงตามนโยบายของบริษัท สําหรับป 2561 มีสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการซื้อท่ีดินจาก
กรรมการท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยบริการท่ีสาขาสุรินทร สาขาวีรวัฒนโยธินและสาขาบุรีรัมย มาเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท และมีการปรับปรุง
อาคารจากการสรางโชวรูมของสาขาภูเก็ตและสาขานาคา ประกอบกับมีงานระหวางกอสรางของศูนยบริการนาคาเพิ่มข้ึน สําหรับ ณ 31 
มีนาคม 2562 มีสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมไวจายชําระเจาหนี้การคาท่ีถึงกําหนดชําระ สินทรัพย
ถาวรเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการกอสรางสาขานาคาเสร็จในไตรมาส 1 ป 2562 และกําลังสรางโชวรูมท่ีสาขากระบ่ี ในขณะท่ีสินคาคงเหลือลดลง 
เน่ืองจากนโยบายในการบริหารสินคาใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

ณ สิ้นป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 หน้ีสินรวมมีจํานวนเทากับ 826.20 ลานบาท 748.70 ลานบาท  825.35 ลานบาท 
และ 832.97 ลานบาท ตามลําดับ โดยหน้ีสินรวมในป 2560 หน้ีสินรวมลดลงจากป 2559 เปนผลจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินท่ีลดลงจากท่ีบริษัทลดการใชเงินเบิกเกินบัญชีท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สําหรับป 
2561 มีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน  ซึ่งมีสาเหตุหลักจากเจาหน้ีการคาท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกลุมบริษัทขยายระยะเวลาการชําระหน้ี สําหรับ ณ 31 
มีนาคม 2562 หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับป 2561 เน่ืองจากเจาหน้ีการคาเพิ่มข้ึนเปนเจาหน้ีคารถยนตซึ่งกลุมบริษัทขยายสาขากระบ่ี
เพิ่มข้ึน อีกท้ังสาขาเดิม เชน สาขาภูเก็ตไดเพิ่มปริมาณการซื้อตามความตองการของลูกคา ในขณะท่ีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ลดลง เน่ืองจากกลุมบริษัทควบคุมสต็อกรถยนตโดยสั่งซื้อในปริมาณท่ีเหมาะสมจึงลดภาระในการกูยืมเงินเพื่อชําระเจาหน้ีคารถยนต 

สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 157.47 ลานบาท 179.02 ลานบาท 384.95 
ลานบาท และ 400.90 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 16.01 รอยละ 19.30 รอยละ  31.81และรอยละ 32.49 ของหน้ีสินและสวนของ
ผูถือหุนรวม ตามลําดับสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จากผลการดําเนินงานและจากการจัดโครงสรางทรัพยสินและหน้ีสินใหมเพื่อ
เตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  
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สวนที่ 2.1 
วัตถุประสงคการใชเงิน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท  
ช่ือบริษัท บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Autocorp Holding Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000404 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจําหนายและการ

ใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องอื่น ๆ ปจจุบัน ACG ถือหุนในบริษัท
ยอย คือ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (“บริษัทแกน”) ซ่ึงเปนผูจําหนายและศูนยบริการ
รถยนตย่ีหอฮอนดา (Honda)  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ และ
สาขามะลิวัลย 

เลขที่ 1111 หมู 1 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท : 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448  

สาขาประชาสโมสร 
  
 

เลขที่ 345 หมู 6 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท : 0-4346-6555 
โทรสาร  : 0-4346-6525 

สาขาสุรินทร 
 

เลขที่ 274 หมู 9 ถนนปทมานนท ตําบลแสลงพันธ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 
โทรศัพท : 0-4451-4075-8 
โทรสาร  : 0-4451-2644 

สาขาวีรวัฒนโยธิน 
  
 

เลขที่ 783 หมู 20 ถนนสุรินทร-ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000  
โทรศัพท : 0-4451-4666 
โทรสาร  : ไมมี 

สาขาบุรีรัมย 
  
 

เลขที่ 65 หมู 9 ถนนบุรีรัมย-นางรอง ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 
โทรศัพท : 0-4460-2333 
โทรสาร  : 0-4462-0925 

สาขานางรอง 
  
 

เลขที่ 123 หมู 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 31110 
โทรศัพท : 0-4466-6044 
โทรสาร  : 0-4466-6046 

สาขาภูเก็ต 
  
 

เลขที่ 3/17 หมู 3 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท : 0-7660-6888 
โทรสาร  : 0-7660-4118 

สาขานาคา 
 
 

เลขที่ 36/3 หมู 4 ถนนเจาฟาตะวันตก ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท : 0-7660-5999 
โทรสาร  : 0-7660-5980 



                          บริษัท ออโตคอรป โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 
             Autocorp Holding Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 2 
 

สาขากระบ่ี เลขที่ 489/8,489/10 ถนนอุตรกิจ ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
81000 
โทรศัพท 0-7585-5888 

Home Page www.ach.co.th 

ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท / 600 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 222 ลานบาท / 444 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในคร้ังนี้ ซ่ึงมีมูลคา
หลังจากหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนแลว 
จํานวนประมาณ 216.20 ลานบาท ไปใชดังนี้  
 
 

วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน 
ประมาณ (ลานบาท) 

ระยะเวลาที่ใชเงิน 
โดยประมาณ 

1. เพื่อใชในการขยายสาขาศูนยจัดจําหนายและศูนยบริการ 
(รายละเอียดตามหัวขอ 2.2 ขอ 6 เร่ืองโครงการในอนาคต) 

200 ไตรมาส 3 ป 2562 - 
ป 2563 

2. เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เงิน IPO ที่เหลือจากสวนที่ 1  ไตรมาส 3 ป 2562 - 
ป 2563 
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ส่วนที่ 2.2 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
company) ที่ประกอบธุรกิจจ าหน่ายและการให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน ACG ถือ
หุ้น ในบริษัทย่อย คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (“บริษัทแกน” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการ
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า (“ฮอนด้า” หรือ “Honda”) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียก ACG และบริษัทแกนว่า “กลุ่ม ACG” หรือ “กลุ่ม
บริษัท”) ซึ่งก่อตั้งโดยนายภานุมาศ รังกูลนุวัฒน์ ท่ีจังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแรก ตั้งแต่ปี 2535  

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ACG คือ รถยนต์ฮอนด้า ซึ่งเริ่มก่อก าเนิดจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร ์จ ากัด (“Honda Motor”)  ซึ่ง
เป็นบริษัทผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น  โดยผลิตรถยนต์ รถบรรทุก จักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลาย
ประเภท Honda Motor มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2492 โดยนายโซอิจิโร่ 
ฮอนดะ เริ่มรุกตลาดโลกโดยการผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และเริ่มประสบความส าเร็จจากรถยนต์ รุ่น ฮอนด้า ซีวิค โดยเริ่ม
ออกขายในปี พ.ศ. 2515   

 ในส่วนของการเปิดตลาดรถยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เกิดจาก Honda Motor จากประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มด าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยเมื่อปี 2526 ภายใต้ชื่อบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อมาในปี 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้าคาร์ส์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผลิตรถยนต์เองในประเทศไทย และในปี 2543 ได้รวมหน่วยงานการผลิตและการจัด
จ าหน่ายเข้าด้วยกัน โดยก่อตั้ง บริษัท  ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฮอนด้า”) จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นผู้ผลิต
รถยนต์ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นรายหลังๆ ปัจจุบัน ฮอนด้านับว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยาน
ยนต์นั่งรายใหญ่ของประเทศ ในปี 2560-2561 รถยนต์ฮอนด้ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน (นับรวม Honda BR-V, Honda HR-V และ Honda CR-V) 

 ปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จ าหน่าย (Dealers) กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดย
ทางฮอนด้าจะเป็นผู้คัดเลือกผู้จ าหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเป็นผู้จัดส่งรถยนต์ตามค าส่ังซื้อจากผู้จ าหน่ายทั่ว
ประเทศ เป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านราคา และการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้จ าหน่าย 

 บริษัทแกนเป็นหน่ึงในบริษัทผู้จ าหน่ายที่ได้รับความไวว้างใจจากฮอนด้า  โดยเริ่มด าเนินการครั้งแรกในปี 2535  ภายใต้
ชื่อ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายรายเดียวในจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบัน  ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อ บริษัท 
ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ตามล าดับ   

 ในไตรมาส 1 ปี 2561 กลุ่ม ACG ได้มีการปรับโครงสร้างโดยมีบริษัทแกนเพียงบริษัทเดียว คือบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
จ ากัด ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทั้งหมด 8 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ขอนแก่น และภูเก็ต  โดยกลุ่ม ACG จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ และติดตามความนิยมที่
เปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภค นอกเหนือจากการขายรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่  กลุ่ม ACG มีศูนย์บริการ ซ่อมบ ารุง และการ
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ซ่อมตัวถังและสี ซึ่งเป็นการบริการหลังการขาย รวมทั้งการแนะน าจัดหาสินเชื่อเช่าซื้อ (“ไฟแนนซ์”) และการท าประกันภัย
รถยนต์ ดังนั้น กลุ่ม ACG จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2561 บริษัทแกนมีการขยายสาขาไปภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง (สาขาภูเก็ต สาขานาคา) และเมื่อ
เดือนมกราคม 2562 ได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดกระบี่ โดยการขยายสาขาไปยัง 2 จังหวัดในภาคใต้ถือเป็นการขยายตลาด
นอกเหนือไปจากภาคอีสาน ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทแกนยังมุ่งมั่นในการขยายสาขาเพิ่มเติมต่อไปในจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่ง ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้าง
อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการถาวรของสาขากระบี่ คาดว่าจะเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2563 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ACG 

กลุ่ม ACG ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และได้ประกาศให้พนักงานของกลุ่ม ACG
ทราบเพื่อที่จะน า กลุ่ม ACG ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

ออโตคอรป์จะกา้วเป็นบริษัทชั้นน าด้านการลงทุนในกลุ่มธุรกจิยานยนต ์

พันธกิจ 

มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อตรง และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแกผู้่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการสร้างความ
ไว้วางใจและความนา่เชื่อถือมากที่สุดจากการจ าหน่ายและให้บริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร 

กลุ่ม ACG มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1. เป็นหน่ึงในผู้น าด้านการจ าหน่ายและการบริการรถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้าของประเทศไทย  
2. เพิ่มยอดขายโดยการขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีก 7 แห่งภายใน 4 ปี รวมทั้งสร้าง

โอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ 
4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกสถานท่ี  รวมถึงกระบวนการและระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
5. สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย 

 

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
 

17 ธันวาคม 2535  จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผู้จ าหน่ายและ
ศูนย์บริการรถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า และจัดท าสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการกับฮอนด้า 
ออโตโมบิลที่จังหวัดสุรินทร์ (แห่งแรกของกลุ่ม ACG) โดยนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และ
ในปี 2538  ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจ  
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27 กันยายน 2537  จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 5 
ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเป็นผู้จ าหน่าย
และศูนย์บริการรถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า และท าสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการกับฮอนด้า
ออโตโมบิลที่จังหวัดบุรีรัมย์ (แห่งที่สองของกลุ่ม ACG) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 
ล้านบาท ในปี 2543 เพือ่ขยายธุรกิจ  

2539-2541  ตลาดรถยนต์มีการหดตัวอย่างมากสืบเนื่องจากการเกิดวิกฤติการณ์ต้มย ากุ้ง การลดค่าเงิน
บาทท าให้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่ถดถอยลง รวมถึงธุรกิจรถยนต์  

2548   ตลาดรถยนต์เริ่มมีการเติบโตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนให้มี
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และให้ความส าคัญกับการ
ใช้รถยนต์ประเภทประหยัดพลังงานให้มีภาษีต่ าลง เช่น รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ หรือแก๊ซโซฮอล์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อรถยนต์ในราคาที่สามารถจับต้องได้ เช่น 
รถยนต์ Ecocar ท าให้บริษัทเริ่มมียอดขายที่กลับดีขึ้น หลังจากผ่านภาวะซบเซาในช่วง
เศรษฐกิจถดถอย  

2554  เดือนตุลาคม 2554 โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประสบภาวะน้ าท่วม  ท าให้ต้องหยุดการผลิตรถยนต์และอะไหล่ส าหรับการ
จัดจ าหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งต้องท าลายสต๊อครถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ในช่วงเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม ACG สามารถผ่านอุปสรรคในช่วงดังกล่าวไปได้ เนื่องจากมี
ปริมาณสต๊อครถยนต์มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้รับผลกระทบเพียง
เล็กน้อยและท าใหก้ลุ่ม ACG ไม่ประสบภาวะขาดทุน  

2555  บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด เปิดด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์
นั่งยี่ห้อฮอนด้า และท าสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการกับฮอนด้าออโตโมบิล ที่อ าเภอ
นางรอง (แห่งที่สำมของกลุ่ม ACG) 

กันยายน 2554 - 
ธันวาคม 2555 

 รัฐบาลได้ออกโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกส าหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์เป็นของตนเองสามารถใช้สิทธิ
ซื้อรถยนต์คันแรกได้และได้รับการลดหย่อนภาษี ซึ่งท าให้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ตลาดรถยนต์รุ่นซีซีไม่เกิน 1,500 และราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างมาก   

3 กันยายน 2555  จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (เริ่มจัดตั้งบริษัทชื่อ บริษัท นิตา27 จ ากัด
ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ฮอนด้าขอนแก่น จ ากัด) โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1000 บาท เพื่อเป็นผู้จ าหน่ายและ
ศูนย์บริการรถยนต์นั่งยี่ห้อฮอนด้า ท่ีจังหวัดขอนแก่น  

13 กันยายน 2556  บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 99 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนในการซื้อที่ดินและก่อสร้างโชว์รูมสาขาถนนมะลิวัลย์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่) บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
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2557  บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เปิดด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการและท าสัญญา
แต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการกับฮอนด้าออโตโมบิล ที่ถนนประชาสโมสร จังหวัดขอนแก่น  
(แห่งที่สี่ของกลุ่ม ACG) 

2558 
 

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีการปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหม่โดยการจัดตั้ง บริษัท ออโต
คอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนเพียงอย่างเดียว และถือหุ้นโดยกลุ่มนายภานุมาศ 
รังคกูลนุวัฒน์ โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเริ่มต้น 500,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558 ACG ได้ซื้อหุ้นสามัญในหุ้นบริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด จาก
กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ จ านวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 19.8 ล้านบาท    
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 
และได้ซื้อหุ้นสามัญในหุ้นบริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด จากกลุ่มนายภานุมาศ      
รังคกูลนุวัฒน์ จ านวน 198,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 19.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และปรับโครงสร้างการถือหุ้น   ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าว ท าให้  ACG เป็นบริษัท Holding 
company ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 99 ในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท 

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ACG ได้ซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด จากกลุ่ม
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ บริษัท เอ.วี.คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด และบริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้า
คาร์ส์ จ ากัด จ านวน 990,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว 

เมษายน 2559  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ 
ทีใ่หญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่รวมกว่า 25 ไร่ เพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าประจ าจังหวัดขอนแก่น และนับเป็นศูนย์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จนถึงปัจจุบัน (แห่งที่ห้ำของกลุ่ม ACG) 

ธันวาคม 2559  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 7 ล้านบาท ส าหรับผลประกอบการปี 2558 

2560  บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด เปิดด าเนินการเป็นศูนย์แสดงสินค้า ที่สาขาวีรวัฒน์โยธิน 
จังหวัดสุรินทร์  (แห่งที่หกของกลุ่ม ACG) 

พฤศจิกายน 2560  ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้รับทราบการลาออกของ
กรรมการจ านวน 2 ท่าน และมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ทั้งส้ิน 8 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้แก่ คุณพานิช  พงศ์พิโรดม คุณวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์  หม่อมหลวง
วินัย  เกษมศรี และผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม   

กุมภาพันธ์ 2561  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จดทะเบียนเพิ่มสาขาเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าที่จังหวัดภูเก็ต (แห่งที่ เจ็ดของกลุ่ม ACG) ซึ่งเป็นที่แรกของการขยายตลาด
นอกเหนือไปจากภาคอีสาน  
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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า
คาร์ส์ จ ากัด และบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ได้จดทะเบียนควบรวมกิจการ โดยเปล่ียนเป็น
นิติบุคคลใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (“บริษัทแกน”) ในการด าเนินธุรกิจผู้
จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ทั้ง 7 สาขา โดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย ACG เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ ่

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทแกนได้จัดท าสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่ายและบริการ
กับฮอนด้าออโตโมบิล ส าหรับ 7 สาขา (แก้ไขสัญญาหลังจากการควบรวมบริษัท) 

มีนาคม 2561  เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2561 บริษัทแกนเปิดด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการทีภู่เก็ต  
 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2561 ACG จ่ายเงินปันผลจ านวน 18.75 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 

25 ล้านหุ้น ในอัตราเฉล่ียหุ้นละ 7.50 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการปี 2560 
 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ACG เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ล้านบาท เป็น 222 ล้านบาท  โดย

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทแกนส าหรับขยายธุรกิจ  
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 บริษัทแกนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 337 ล้าน

บาท  โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  และบริษัทแกนได้เข้าซื้อที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโชว์รูมและ
ศูนย์บริการจังหวัดสุรินทร์ (สาขาสุรินทร์และสาขาวีรวัฒน์โยธิน) และจังหวัดบุรีรัมย์  จากนาย
ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ในราคา 155.93 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ราคาตลาดถัวเฉล่ียที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) จ านวน 2 ราย 

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เปิดด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 
สาขานาคา จังหวัดภูเก็ต (แห่งที่แปดของ ACG) โดยเปิดศูนย์บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 
และเปิดโชว์รูมส าหรับขายในวันที่ 27 มีนาคม 2562  

กันยายน 2561  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ACG จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปล่ียนชื่อเป็น 
“บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)” และเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 
บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนอีก 78 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทเพื่อเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จ านวน 156 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

พฤศจิกายน 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด มีหนังสือ
แสดงเจตจ านงแต่งตั้งให้กลุ่ม ACG เป็นผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าในจังหวัดกระบี่  

มกราคม 2562  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เปิดด าเนินการเป็นผู้จ าหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 
สาขากระบ่ี จังหวัดกระบี่ (แห่งที่เก้ำของ ACG) ซึ่งเป็นศูนย์ชั่วคราว และอยู่ระหว่างการสร้าง
ศูนย์จ าหน่ายและบริการแห่งใหม่เพื่อเป็นศูนย์ถาวร คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2563 
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1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่ม ACG 

บริษัทมีเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากดั 

กลุ่ม ACG มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งจากเดิมบริษัท ACG ถือหุ้นในบ.ย่อย 3 บริษัทในการ
ด าเนินการธุรกิจหลัก จึงได้มีการควบรวม 3 บริษัทย่อยเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการส่ัง ซื้อสินค้าและ
บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี ้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ACG จ านวน 156,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ โดย
มีโครงสร้างการถือหุ้นของ ACG ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแสดงโครงสร้างได้ดังนี้  

ตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย์ จ ำกัด (“บริษัทแกน”) 

วันท่ีก่อตั้ง : วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 ควบรวมกิจการ 3 บริษัท ได้แก่ 
1. บริษัท เอ.วี.คาร์ส ์(สุรินทร์) จ ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2535) 
2. บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2537) 
3. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2555) 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (“ACG”)  

74% 26% 

ประชำชนท่ัวไป (IPO) กลุ่มนำยภำนุมำศ รังคกูลนุวัฒน์ 

บริษัท ฮอนด้ำมะลิวัลย ์จ ำกัด   (“บริษัทแกน”)  

99.58% 

กลุ่มนายภานมุาศ รังคกูลนุวัฒน ์
 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 
 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์

100.00% 

99.58% 

โครงสร้ำงปัจจุบนั 
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ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น  
โดยจดส านักงานสาขาทั้งหมด 8 แห่ง 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้จ าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 
ทุนจดทะเบียน/ช าระแล้ว : 337.00 ล้านบาท 
กรรมการบริษัท : 1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 

2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ 
3. นางสุกใส โภคทรัพย์ 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม : นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ 
นางสุกใส โภคทรัพย์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ รวมเป็นสองคน 

ความสัมพันธ์กับบริษัท : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ ACG ซึ่งถือหุ้นจ านวน 3,356,000 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.58 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และมีกรรมการ
ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ นาง
สุกใส โภคทรัพย์ และ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : ACG ถือหุ้นจ านวน 3,356,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.58 
กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์  ถือหุ้นจ านวน 14,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.42 

ทั้งนี้ การพิจารณาขนาดของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ Holding Company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มี
รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑก์ำรเปรียบเทียบขนำดของบริษทั 
ข้อก ำหนดตำม
ประกำศ Holding 

Company 

คุณสมบัตขิอง
บริษัท1 

ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและบริษัทอื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: (สินทรัพย์รวมของบริษัท หัก เงินลงทุนในบริษัท
อื่น) / สินทรัพย์รวมของบริษัท 

≥  ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 100 

ขนาดบริษัทอื่นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัท 

วิธีการค านวณ: เงินลงทุนในบริษัทอื่น / สินทรัพย์รวมของบริษัท 
≤  ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 0 

หมายเหตุ: 1 ค านวณจากงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า 
- ขนาดบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0 ของขนาดบริษัท  
- ขนาดบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 ของขนาดบรษิัท และ 
- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทลงทุนอื่น นอกจากบจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ (หรือบริษัทแกน) 

ดังนั้น ACG จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ Holding Company ทุกประการ  
 

1.4 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งไม่มีธุรกิจอื่นใดที่มีการพึ่งพิงหรือสนับสนุนกับ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได 

 กลุมบริษัทมีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักประกอบดวย :  

ตารางสรุปโครงสรางรายไดป 2559 – 2561 และชวง 3 เดือนแรก ป 2561 และ ป 2562  

โครงสรางรายได   
2559 

(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือนแรก ป 2561 3 เดือนแรก ป 2562 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. รายไดจากสวนงานจําหนาย

รถยนตและอุปกรณตกแตง 1,292.00 85.27 1,599.89 86.61 2,078.06 86.11 
 

371.01 
 

85.19 
 

720.08 
 

87.18 
2. รายไดจากสวนงานบริการ

ซอมบํารุงและจําหนาย
อะไหล 175.52 11.59 194.98 10.56 260.78 10.80 

 
52.14 

 
11.97 

 
82.27 

 
9.96 

3. รายไดคานายหนา 34.40 2.27 41.40 2.24 58.50 2.42 10.26 2.36 20.58 2.49 
รวมรายไดหลัก 1,501.92 99.13 1,836.27 99.41 2,397.34 99.33 433.41 99.52 822.93 99.63 

รายไดอื่นๆ * 13.19 0.87 10.87 0.59 16.01 0.67 2.11 0.48 3.05 0.37 
รวมรายได 1,515.11  100.00  1,847.14 100.00  2,413.35 100.00  435.52 100.00  825.98 100.00  

หมายเหต*ุ  รายไดอื่นๆ ประกอบดวย เงินรางวัล กําไรจากการขายสินทรัพย และ ดอกเบ้ียรับ เปนตน  

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (“บริษัทแกน”) ประกอบธุรกิจเปนผูจําหนายรถยนตย่ีหอฮอนดา รวมถึงการใหบริการที่
เก่ียวของ มีดังนี ้

1. ธุรกิจจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง แบงผลิตภัณฑเปน 2 ประเภท ไดแก 
ก. ขายรถยนต  
ข. ขายอุปกรณตกแตง 

2. ธุรกิจจากสวนงานบริการซอมและจําหนายอะไหล  
3. ธุรกิจจากการนําเสนอบริการสินเช่ือเชาซ้ือและประกันภัยรถยนต  
4. การใหบริการหลังการขาย 

2.1.1 ธุรกิจจากสวนจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง 

ก. ขายรถยนต   
ธุรกิจหลักของบริษัทแกน คือเปนผูจําหนายรถยนตย่ีหอฮอนดา โดยปจจุบันมีโชวรูมและศูนยบริการทั้งหมด 8 

แหง และศูนยแสดงสินคา (โชวรูม) อีก 1 แหง รวมทั้งส้ิน 9 แหง ดังนี้        
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โชวรูมและศูนยบริการ* จังหวัด ท่ีตั้ง ปท่ีเริ่ม
ใหบริการ 

พ้ืนท่ีโชวรูม 
(ตร.เมตร) 

พ้ืนท่ี
ศูนยบริการ 
(ตร.เมตร) 

สาขาสุรินทร สุรินทร เลขท่ี 274 หมูท่ี 9 ถ.ปทมานนท               
ต.แสลงพันธ อ.เมือง  

2535 525 3,260 

สาขาบุรีรัมย บุรีรัมย เลขท่ี 65 หมูท่ี 9 ถนนบุรีรัมย-นางรอง       
ต.อิสาณ อ.เมือง 

2537 650 1,820 

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

สาขาประชาสโมสร ขอนแกน เลขท่ี 345 หมูท่ี 6 ถนนประชาสโมสร        
ต.ในเมือง อ.เมือง 2557 370 360 

สาขามะลิวัลย ขอนแกน เลขท่ี 1111 หมูท่ี 1 ถ.มะลิวัลย  ต.บานทุม 
อ.เมือง 

2559 2,400 8,200 

สาขาวีรวัฒนโยธิน  สุรินทร เลขท่ี 783 หมูท่ี 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง 2560 240 ไมมี 
สาขาภูเก็ต ภูเก็ต เลขท่ี 3/17 หมูท่ี 3 ถนนเทพกระษัตรี 

ต.รัษฏา อ.เมือง 
2561 316 312 

สาขานาคา ภูเก็ต เลขท่ี 36/3 หมูท่ี 4 ถนนเจาฟาตะวันตก    
ต.วิชิต อ.เมือง 2561 920 1,840 

สาขากระบ่ี** กระบ่ี ศูนยชั่วคราว - เลขท่ี 489/8, 489/10         
ถ.อุตรกิจ ต.กระบ่ีใหญ อ.เมือง 

2562 240 570 

ศูนยถาวร – โฉนดเลขท่ี 6449 เลขท่ีดิน 502 
หนาสํารวจ 597 ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง 

คาดวา ไตรมาส 
1/2563 

1,000 1,600 

หมายเหต ุ *โชวรูมเปดใหบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และศูนยบริการเปดใหบริการจันทร-เสาร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
                   (เฉพาะศูนยบริการสาขามะลิวัลยและสาขานาคาท่ีเปดวันอาทิตยดวย สวนสาขาวีรวัฒนโยธินไมมีศูนยบริการ) 
              ** สาขากระบ่ีไดเปดดําเนินการสาขาช่ัวคราวสําหรับโชวรูมขายและศูนยบริการเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2562 และอยูระหวางการ 

    กอสรางโชวรูมและศูนยบริการถาวรซ่ึงคาดวาจะเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2563 
 

ภาพแสดงศูนยโชวรูมและสวนบริการ 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขาสุรินทร จังหวัดสุรินทร   
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ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม สาขาวีรวัฒนโยธิน จังหวัดสุรินทร   

 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขาบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย   
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ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขามะลิวัลย จังหวัดขอนแกน และภายในศูนยการใหบริการ 

 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขาประชาสโมสร จังหวัดขอนแกน   

 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขาภูเก็ต  
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ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ สาขานาคา จังหวัดภูเก็ต  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ (ช่ัวคราว) สาขากระบี่  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพแสดง : ศูนยโชวรูม+บริการ (ถาวร) สาขากระบี่ 

 
 
 

หมายเหตุ : สาขากระบ่ี (ศูนยถาวร) ซ่ึงภาพท่ีแสดงเปนภาพจําลอง ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จและเปด
ดําเนินการประมาณไตรมาส 1 ป 2563 
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ผลิตภัณฑหลักของบริษัทแกน คือ รถยนตนั่งย่ีหอฮอนดา ซ่ึงแบงกลุมประเภทรถยนตไดเปน 6 กลุมใหญ ไดดังนี ้ 
1. กลุม Eco car รถยนตขนาดเล็กที่มีเคร่ืองยนตขนาด 1300 ซีซี.  ไดแก  Brio  และ Amaze  

คุณสมบัติ : เปนรถยนตขนาดเล็ก คลองแคลว และประหยัดน้ํามัน เหมาะกับการใชงานในเมือง ทําให
สะดวกสบายในการขับขี ่
ระดับราคา  :  เร่ิมตน 495,000 บาท 

 

2. กลุม Sub compact รถยนตขนาดเล็กที่มีเคร่ืองยนตขนาด 1300 - 1500 ซีซี.  ไดแก รุนซิต้ี (City) และแจส 
(Jazz)  
คุณสมบัติ : เปนรถยนตที่มีพื้นที่ในหองโดยสารที่กวางขวาง ครบครันดวยอุปกรณพรอมส่ิงอํานวยความ
สะดวกล้ําสมัย อีกทั้งดีไซนสปอรตโฉบเฉ่ียวรองรับทุกไลฟสไตลในราคาประหยัด  

ระดับราคา  :  เร่ิมตน  550,000 บาท 

 

3. กลุม Compact รถยนตขนาดกลางที่มีเคร่ืองยนตขนาด 1600 – 1800 ซีซี. ไดแก รุนซีวิค (Civic)  
คุณสมบัติ : เทคโนโลยีอัจฉริยะ จุดกําเนิดของสมรรถนะอันทรงพลัง ประหยัดเช้ือเพลิงมากขึ้น เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ดีไซนสปอรต หรูหราเหนือระดับ 
ระดับราคา  :  เร่ิมตน 869,000 บาท 
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4. กลุม SEDAN รถยนตขนาดใหญที่มีเคร่ืองยนตขนาด 2000 – 2300 ซีซี.  ไดแก รุน แอคคอรด (Accord)  
คุณสมบัติ : ยนตรกรรมระดับพรีเม่ียมที่เปยมดวยคุณคาแหงความสงางามสมัยใหม พรอมภาพลักษณผูนํา 
เทคโนโลยีปลอดภัยอัจฉริยะ ขับเคล่ือนอยางเหนือช้ันดวยสมรรถนะของเคร่ืองยนตที่สมบูรณแบบ 
ระดับราคา  :  เร่ิมตน 1,385,000 บาท 

 
5. กลุมรถยนตอเนกประสงค หรือ SUV (Sport Utility Vehicle) ไดแก เอชอาร-วี (HR-V) ซีอาร-วี (CR-V) 

และบีอาร-วี (BR-V)  
คุณสมบัติ : รูปลักษณที่โฉบเฉ่ียวสปอรตย่ิงขึ้น ใหความพรีเมียมของหองโดยสารที่กวางขวาง พรอม
เทคโนโลยีความปลอดภัยลํ้าสมัย และอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน ที่มอบอารมณแกรงในทุกมิติ  
ระดับราคา  :  เร่ิมตน 755,000 บาท 

 
6. กลุมรถยนตอเนกประสงค 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่งสําหรับรถครอบครัว หรือ MUV (Multi Utility 

Vehicle) ขนาด 1500 ซีซี.  ไดแก โมบิลิโอ (Mobilio) 
คุณสมบัติ : ตอบโจทยชีวิตครอบครัวคนเมืองยุคใหมสูความลงตัวในทุกดาน ลงตัวทุกกิจกรรมดวยพื้นที่ใช
สอยเอนกประสงคที่รองรับการใชงานที่หลากหลาย   
ระดับราคา  : เร่ิมตน 659,000 บาท 
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รถยนตรุนทีไ่ดรับความนิยมจากลูกคาในป 2560 - 2561 ไดแก City Jazz HR-V Civic และ CR-V ตามลําดับ 
ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของจํานวนรถที่ขายไดทั้งหมดของกลุม ACG   

พัฒนาการรถยนตฮอนดารุนตางๆ ในชวง 5 ป (2557-2561) 
ฮอนดามีการพัฒนาดานผลิตภัณฑออกสูตลาดรถยนตนั่งตลอดมาเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคและสรางการเติบโตของสินคารถยนต ฮอนดาในอุตสาหกรรมยานยนตของไทย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจะ
แบงออกเปน 3 กลุมหลัก ดังนี้    

1. New Model คือ รถรุนที่ไมเคยวางตลาดมากอน  
2. Full Model Change คือ รถรุนทีมี่วางตลาดอยูแลวและมีการปรับโฉมใหม  
3. Minor Model Change คือรถรุนที่มีวางตลาดอยูแลวและมีการปรับรูปแบบหรือลักษณะรถเพียงบางสวน 
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ภาพตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานผลิตภัณฑรุนตางๆ ของฮอนดา ในชวง 3 ปที่ผานมา (2559-2561) และไตรมาส 1 ป 2562 
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จุดเดนของรถยนตฮอนดา 
บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูผลิตรถยนตฮอนดาในประเทศไทย โดยมีรถยนตนั่งทุก

รุนเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางทั่วถึงและรองรับความนิยมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของผูบริโภค โดย
ป 2527 ฮอนดาเร่ิมนํารถยนตฮอนดารุน Civic มาจําหนายในประเทศไทย และมีการเติบโตและพัฒนาการดาน
ผลิตภัณฑ การบริการ และการตลาดมาโดยตลอด จนทําใหรถยนตฮอนดาไดรับความนิยมและการยอมรับจากผูบริโภค
ในประเทศไทย และเปนหนึ่งในผูนําดานการผลิตและจําหนายรถยนตนั่งของไทย โดยอาจกลาวไดวาจุดเดนของฮอนดา 
ไดแก 

 ดีไซนหรูหราทุกรายละเอียด ทันสมัย เหมาะสมกับลูกคาทุกกลุมเปาหมาย 
 มีขนาดหองโดยสารที่กวางขวาง สะดวกสบาย ครบครันดวยมาตรฐานความปลอดภัย 
 ราคาคุมคากับคุณภาพความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย  
 จํานวนศูนยบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และการใหบริการภายใตมาตรฐานฮอนดา อีกทั้งบริการชวยเหลือ

ฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ช่ัวโมง ที่จะชวยเพิ่มความอุนใจใหกับผูใชรถทุกคน 
 มีรถใหเลือกหลากหลายรุนเหมาะกับลูกคาทุกกลุมเปาหมาย ต้ังแตรถยนตนั่งขนาดเล็ก (Eco car/Sub 

Compact) เชน Brio Amaze /City Jazz รถยนตนั่งขนาดกลาง เชน Civic รถยนตนั่งขนาดใหญ เชน Accord 
จนถึงรถยนตอเนกประสงคทั้ง SUV และ MPV เชน BR-V HR-V CR-V และ Mobilio โดยในแตละรุนก็จะมี
หลายแบบใหเลือก ต้ังแตรุนเร่ิมตนจนถึงรุนสูงสุด (รุน TOP) อีกทั้งมีสีใหเลือกหลากหลายตามความตองการ
และรสนิยมของลูกคา 

 รถยนตฮอนดามีราคาขายตอที่ดี เปนที่ยอมรับของตลาดรถยนตมือสอง 

ข. การขายอุปกรณตกแตง 
บริษัทแกนยังมีรายไดจากอุปกรณตกแตง ประกอบดวย  ชุดอุปกรณตกแตงของแท พนกันสนิม เคลือบสีรถ 

และฟลมกรองแสง เปนตน  

2.1.2 ธุรกิจสวนงานบริการซอมและจําหนายอะไหล 

บริษัทแกนมีศูนยบริการที่ทันสมัยและปลอดภัยตามมาตรฐานของฮอนดา เพื่อใหบริการดูแลหลังการขาย เชน 
บริการซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี ตลอดจนการจําหนายอะไหล โดยมุงเนนการบริการที่ มีคุณภาพและรวดเร็ว 
เหมาะสมสําหรับลูกคา มีการใหบริการแบบครบวงจร เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดสําหรับลูกคาที่นํารถมาเขารับ
บริการ ทั้งนี้ การใหบริการไมเพียงแตสําหรับลูกคาที่ซ้ือรถยนตจากกลุม ACG เทานั้น แตรวมถึงที่ซ้ือจากผูจําหนาย
รถยนตฮอนดารายอื่นดวย โดยสามารถแบงประเภทการซอมไดดังนี ้

1. การบํารุงรักษาตามกําหนด (PM: Periodical Maintenance) เพื่อใหผูใชรถเกิดความม่ันใจและเพื่อยืด
อายุการใชงานของรถยนต จึงตองเขาตรวจเช็คตามระยะที่กําหนดตามคูมือการใชงาน โดยเง่ือนไขการรับประกันเปนไป
ตามที่แจงไวในสมุดรับประกัน 

2. การซอมทั่วไป (GR: General Repair) เชน  ระบบเคร่ืองยนต ระบบขับเคล่ือน ระบบชวงลาง ระบบแอร 
และระบบไฟฟา เปนตน  โดยชางผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณอยางยาวนานจะตรวจวิเคราะหปญหาดวยเคร่ืองมือที่
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ทันสมัย ซอมแซมและต้ังคาเคร่ืองยนต เพื่อแกไขปญหาใหแกลูกคา โดยหากตองมีการเปล่ียนอะไหล ทางศูนยบริการ
จะแจงใหลูกคาทราบและตกลงกอนที่จะดําเนินการ อีกทั้งมีการรับประกันอะไหลที่เปล่ียนแทน ซ่ึงอายุการรับประกัน
ขึ้นอยูกับอะไหลแตละประเภท   

3. การใหบริการซอมตัวถังและสี (BP: Body&Paint) การใหบริการซอมตัวถังและสีนั้นเพื่อใหลูกคาม่ันใจได
วารถจะคืนสูสภาพเดิมไดอยางที่ตองการและสะทอนใหเห็นถึงความงดงามราวกับรถใหม ดวยความเช่ียวชาญและ
ประสบการณในงานบริการซอมตัวถังและสีของเจาหนาที่ฮอนดาที่ผานการฝกอบรมอยางดีเย่ียมตามมาตรฐานการ
บริการที่เนนความปราณีตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการใชนวัตกรรมใหมของสีซอม
รถยนตดวยสีสูตรน้ํา (Waterborne) ที่ใหสีสันเงางามเรียบสมํ่าเสมอ และยึดติดคงทนในทุกสภาวะ ลดมลภาวะเพื่อ
ส่ิงแวดลอมที่ดีตอธรรมชาติ  

ซ่ึงทางศูนยบริการจะอํานวยความสะดวกเร่ืองการเคลมประกันใหกับผูใชรถ  โดยใหความเช่ือม่ันไดวารถยนต
จะไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสม และคุณภาพของงานที่ออกมาเปนไปตามมาตรฐาน หากมีคาใชจายที่นอกเหนือ
การเคลมประกัน ทางบริษัทแกนจะแจงใหลูกคาทราบและตกลงกอนดําเนินการทุกคร้ัง  

ทั้งนี้ การใหบริการซอมรถยนตทั้งสามประเภทขางตน ทางกลุมบริษัทจะรับประกันงานซอม 10,000 กม. หรือ 
6 เดือน แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน 

2.1.3 ธุรกิจจากการนําเสนอบริการสินเช่ือเชาซ้ือและประกันภัยรถยนต  

ในกรณีที่ลูกคามีความประสงคจะเชาซ้ือรถยนต กลุม ACG จะนําเสนอสถาบันการเงินที่ใหบริการสินเช่ือเชา
ซ้ือรถยนต (“สถาบันการเงิน” หรือ “บริษัทไฟแนนซ”) ใหแกลูกคาในการซ้ือรถใหม และเม่ือมีความประสงคจะทํา
ประกันภัยรถยนต  ทางกลุม ACG จะนําเสนอบริษัทนายหนาตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย (“บริษัท
ประกันภัย”)ใหแกลูกคาทั้งที่ซ้ือรถใหมและลูกคาเดิมของฮอนดา โดยบริษัทจะไดรับผลตอบแทนจากการดําเนินการ
ดังกลาว    

กลุม ACG มีนโยบายคัดเลือกสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยที่จะแนะนําใหแกลูกคา ซ่ึงมีการพิจารณา
เง่ือนไขและการใหบริการของสถาบันทางการเงินหรือบริษัทนายหนาแตละรายเปนประจําทุกเดือน 

2.1.4 การใหบริการหลังการขาย 

กลุม ACG มีการใหบริการหลังการขายหลายรูปแบบ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกและใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  พรอมใหบริการดูแลรถยนตโดยชางผูชํานาญการของฮอนดาที่
ทุมเทเอาใจใสภายใตคุณภาพมาตรฐานพรอมการตรวจเช็คที่ไดมาตรฐานจากฮอนดา ดานตาง ๆ เชน  

Super Fast Tech  
การใหบริการดวน “ซุปเปอรฟาสตเทค” (Super Fast Tech) ซ่ึงเปนบริการเช็คระยะเรงดวนทุกๆ 10,000 

กิโลเมตร ที่ใหความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย ภายใตสโลแกน “เร็วถูกใจ นัดเม่ือไร เราพรอมบริการ” 
โดยไมมีคาบริการเพิ่มเติม 
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Honda Ultimate Care 
ผลิตภัณฑที่เพิ่มความม่ันใจใหกับลูกคาดวยโปรแกรมการใหบริการดานการรับประกันคุณภาพรถยนต “ฮอนดา 

อัลติเมทแคร" ที่ชวยเพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนตอีก 2 ป หรือ 40,000 กม. โดยไมตองกังวลกับคาใชจายเร่ือง
อะไหลและคาแรงในการซอมบํารุงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยลูกคาสามารถจายคารับประกันคุณภาพรถยนต
เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดิม 3 ปที่ฮอนดารับประกันใหอยูแลว รวมเปน 5 ป โดยเสียคาใชจายในราคาที่กําหนดไว  

Honda 24 hr Roadside Assistance 
กลุมบริษัทสรางความม่ันใจดานความปลอดภัยดวยการใหบริการชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ช่ัวโมง 

(Honda 24 hr Roadside Assistance) ซ่ึงเปนบริการสําหรับผูใชรถยนตฮอนดาทุกรุน ที่จะไดรับสิทธิพิเศษฟรีในการ
เปนสมาชิกในระยะเวลารับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร  

Honda Paysave แพ็กเกจเช็คระยะ 
กลุมบริษัทใหการบํารุงรักษารถอยางตอเนื่องกับแพ็กเกจเช็คระยะ “ฮอนดา เพยเซฟ” เปนการเสนอโปรแกรมเช็ค

ระยะต้ังแตระยะที่ 10,000 จนถึง 200,000 กิโลเมตร  ไดรับสวนลดคาแรงและคาอะไหลสูงสุด 15% สําหรับงาน
บํารุงรักษาตามระยะที่กําหนด โดยระยะเวลาของแพ็กเกจจะมีอายุการใชงาน 12 เดือน หรือ 24 เดือน     

2.2 หลักการใหบริการศูนย Honda มาตรฐาน ACG  

เนื่องจากกลุมบริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการเปนหลัก ดังนั้น การบริหารสาขาที่กระจายอยู
หลายจังหวัดใหประสบความสําเร็จตองกําหนดนโยบายธุรกิจการบริการของแตละสาขาใหเปนไปในทิศทางและมาตรฐาน
เดียวกัน ACG จึงใชวิธีการบริหารงานจากสวนกลาง เพื่อสงตอนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน จากสํานักงานใหญไปยังสาขาทั้ง 
8 แหง  

ทั้งนี้ กลุม ACG มีมาตรฐานเพื่อสรางความประทับใจในหลายดาน ต้ังแตการอบรมพนักงานใหมีศักยภาพและปลูกฝง
การตอนรับลูกคาดวย Service Mind ความรวดเร็วในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากจํานวน
สาขาที่มากกวาทําใหสามารถบริหารจัดการสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพใหกับลูกคาไดมากกวาการบริการแลว กลุม ACG ยัง
มีการออกแบบโชวรูมใหทันสมัยและใสใจส่ิงแวดลอม มีพื้นทีรั่บรองลูกคาเพื่อใหลูกคาไดสัมผัสกับบรรยากาศที่ทําใหการรอคือ
การพักผอน ไมวาจะเปนหองชมภาพยนต สนามเด็กเลนขนาดยอม มุมด่ืมกาแฟและมุมพักผอนอื่นๆ รวมถึงการใหบริการโดย
การนําเทคโนโลยีตางมาปรับใชเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น  

นอกจากการบริการตางๆ ที่มอบแกลูกคาแลว กลุมบริษัทยังใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมและการจัดการ
ภายในองคกรเปนอยางมากเชนกัน ซ่ึงบริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลสินคาคงคลัง (รถยนต อะไหลและอุปกรณตกแตง) 
โดยการเขาตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกตามระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด การอบรมพัฒนาบุคคลากร การให
สวัสดิการและสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งนโยบายในดานอื่นๆ ที่เปนการสงเสริมใหทุกสาขามี
โครงสรางการปฏิบัติงานที่แข็งแรง 

การประเมินผลงานของบริษัทฮอนดา  

ในแตละปทางฮอนดาจะมีการประเมินผลการดําเนินงานของตัวแทนจําหนาย (“Dealer”)  มาตรฐานไว 3 ดาน ไดแก  
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1. มาตรฐานการดําเนินงานของผูจําหนาย (Dealer Standard) ไดแก การจัดสถานที่ ความสะอาด ความ
ครบถวนของเคร่ืองมือ ความสามารถในการใหบริการทั้งศูนยจําหนายและการซอมแซม รวมทั้งการ
ส่ือสารขอมูลกับทางฮอนดา 

2. คะแนนความพึงพอใจของลูกคาดานการขายและบริการ (CSI Survey) เปนการสํารวจความพึงพอใจ
กับลูกคาโดยตรง โดยจะสอบถามดานการขายและบริการ เชน ความพึงพอใจในตัวพนักงาน ความ
กระตือรืนรนในการขาย การใหขอมูลของตัวแทนจําหนายเก่ียวกับสินคาและบริการ ดานสถานที่ การ
ใหบริการ ตลอดจนการสงมอบรถยนต 

3. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของผูจําหนาย (KPI) ไดแก เร่ืองผลการดําเนินงานทั้งดานยอดขายและ
ศูนยบริการ (Performance) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม 

โดยหลักเกณฑทั้งหมดทางฮอนดาจะนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาแผนการดําเนินธุรกิจ และผลตอบแทนที่แตละ 
Dealer จะไดรับ ที่ผานมา กลุมบริษัทไดรับการประเมินผลงานอยางในเกณฑดีมาโดยตลอด และไดรับมอบเงินรางวัลจากผล
การประเมินการดําเนินงานผูจัดจําหนายที่มีผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางของ
บริษัทฮอนดา 

2.3 ตลาดและสภาวะการแขงขัน  

2.3.1 กลุมลูกคาและชองทางการจัดจําหนาย 

 พฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจุบันรถยนตถือเปนส่ิงสําคัญในชีวิตประจําวัน แมจะยังไมเทียบเทาปจจัยหลักแตก็เปนส่ิงที่ชวยใหการ
เดินทางสะดวกและรวดเร็ว ผูบริโภคจึงใหความสําคัญและเวลาในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตแตละคันคอนขางมาก 
ซ่ึงเหตุผลลําดับตนๆที่ใชในการตัดสินใจของผูบริโภค มีหลักๆดังนี ้

 ความปลอดภัย ถือเปนปจจัยหลักของการตัดสินใจใชรถยนต โดยปจจุบันฮอนดาไดมุงเนนใหรถยนตรุนใหมมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อชวยเพิ่มความม่ันใจในการขับขี่ของผูบริโภควาจะมีความปลอดภัยสูงขึ้น 

 ความประหยัดน้ํามัน เนื่องจากราคาน้ํามันที่ขยับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
สงผลใหผูบริโภคใชความระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น การเลือกใชรถยนตที่ประหยัดน้ํามันจึงเปนทางเลือก
หลักสําหรับผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

 การออกแบบทั้งภายในและภายนอกรวมถึงขนาดของรถยนต ปจจัยเร่ืองการออกแบบที่สวย ลํ้าสมัยโดนใจ 
อุปกรณอํานวยความสะดวกของทั้งผูขับขี่และผูโดยสารครบครัน วัสดุภายในมีคุณภาพ งานประกอบละเอียด
เรียบรอย เก็บเสียงจากภายนอกไดดี ส่ิงเหลานี้ลวนแตเขามามีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือรถของคนในยุคนี้ทั้งส้ิน 

 ราคารถยนต เปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเงินคืองบประมาณที่จะใชตัดสินวาผูบริโภคมีความสามารถใน
การซ้ือหรือผอนชําระไดหรือไม รวมถึงความสามารถในการรับผิดชอบคาใชจายในราคาของอะไหลและคา
บํารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย 
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ปจจุบันพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนตเร่ิมเปล่ียนไปจากอดีต จากการตรงไปยังโชวรูมเพื่อตองการเห็น สัมผัส
รถยนตที่ตองการและขอมูลตางๆ เชน สเปคเคร่ืองยนต ระบบผอนชําระ หรือรายละเอียดอื่นๆ นั้น โดยภาพรวมจะลด
นอยลง เนื่องจากผูบริโภคสามารถหาขอมูลผานระบบอินเตอรเนตได ซ่ึงจะพิจารณาย่ีหอหรือรุนที่สนใจ 2-3 แบรนด 
และหาขอมูลเบื้องตนดวยตัวเองกอนการตัดสินใจเขาโชวรูมและศูนยบริการเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลและ
ตัดสินใจในที่สุด 

 กลุมลูกคา 

ลูกคาและกลุมเปาหมายของกลุม ACG คือผูบริโภคทุกระดับที่มีรายไดและมีกําลังซ้ือเพียงพอ มีความ
ตองการซ้ือรถยนตนั่งเพื่อใชงาน หรือเปนการเปล่ียนรถใหมทดแทนรถยนตเกา ซ่ึงทางศูนยบริการของกลุม ACG 
สามารถรองรับลูกคาที่ใชรถยนตฮอนดาทุกรุน เพื่อมาใชบริการได ไมวาจะเปนรถยนตที่ซ้ือจากทางบริษัทหรือไมก็ตาม 

ในชวง 3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทไมมีการจําหนายสินคาใหแกลูกคารายใดเกินรอยละ 30 ของรายไดรวม
เนื่องจากกลุมบริษัทจําหนายสินคาใหแกลูกคารายยอยเปนหลัก 

 กลุมคูคาประเภทบริษัทไฟแนนซ และบริษัทประกันภัย 

กลุม ACG มีลูกคาที่ขอสินเช่ือเชาซ้ือจากบริษัทไฟแนนซกับลูกคาที่ซ้ือรถยนตเงินสดในสัดสวน 95 ตอ 5 โดย
กลุมบริษัทมีรายไดหลักจากคูคารายใหญ 10 รายแรก (ซ่ึงเปนบริษัทไฟแนนซและบริษัทประกันภัย) ป 2561 และชวง 3 
เดือนแรกป 2562 ในสัดสวนรอยละ 85.80 และรอยละ 85.20 ของรายไดหลัก ตามลําดับ  

ทั้งนี้ ในระหวางป 2559 - 2561 กลุม ACG มีบริษัทคูคาที่เปนบริษัทไฟแนนซจํานวน 1 ราย ซ่ึงมีรายไดเกิน
รอยละ 30 อยางไรก็ตาม กลุม ACG ยังมีบริษัทไฟแนนซอื่นๆ  ซ่ึงมีสัดสวนรายไดเชาซ้ือรองลงมา โดยกลุม ACG 
สามารถเลือกใชบริการได ดังนั้น กลุม ACG จึงไมมีความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดจากคูคารายใหญรายนี้ แตถือวา
เปนการไดประโยชนทั้งกลุม ACG และบริษัทไฟแนนซ  

สําหรับรายไดคานายหนาจากการนําเสนอบริษัทประกันภัยรถยนตมีสัดสวนเพียงเล็กนอยคือไมเกินรอยละ 5 
ของยอดรายไดรวม ถึงอยางไรก็ตามรายไดคานายหนามีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2561 จํานวน 10.26 
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.36 ของรายไดรวม และในไตรมาส 1 ป 2562 จํานวน 20.58 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวนรอยละ 2.49 ของรายไดรวม หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 10.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 100.58 ซ่ึงเปนไปตาม
แนวโนมปริมาณการขายรถที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา  
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 การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย  

ชองทางการจําหนายของบริษัทเปนขายใหแกผูบริโภคโดยตรงผานฝายขาย โดยปจจุบันมีศูนยจัดจําหนาย
พรอมทั้งศูนยบริการทั้งหมด 8 แหง และศูนยแสดงสินคา (โชวรูม) 1 แหง รวมทั้งส้ิน 9 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. สาขานาคาเปดดําเนินการสาขาชั่วคราวเดือนมีนาคม 2561 เปดศูนยบริการในเดือนตุลาคม 2561 และไดเปด  
โชวรูมขายในวันท่ี 27 มีนาคม 2562 (เร่ิมมีรายไดจากการขายเดือนเมษายน 2562)  
2. สาขากระบ่ีเปดดําเนินการสาขาชั่วคราวสําหรับโชวรูมขายและศูนยบริการเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562 และอยู
ระหวางการกอสรางโชวรูมและศูนยบริการถาวรซึ่งคาดวาจะเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2563 

โดยกลุมบริษัทมีกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผานสาขา ดังนี้ 
(1) การขยายสาขาใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยพิจารณาจากปจจัยสําคัญตางๆ เชน รายไดเฉล่ียตอ

ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรที่อยูอาศัย สภาพเศรษฐกิจชุมชนหรือเมืองเปาหมาย กําลังซ้ือของพื้นที่นั้นๆ 
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปดสาขาใหมในอนาคตไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในทุกภูมิภาค (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการขยายสาขาในสวนที่ 2.2 หัวขอ 6 โครงการในอนาคต)  

(2) ปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อสรางบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความประทับใจใหแกลูกคา และ  
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(3) เพิ่มการใชส่ือออนไลนเพื่อสรางเครือขายการจําหนายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

การจัดแบงพื้นที่การขายและการใหบริการออกเปน 2 สวน ไดแก 

 พ้ืนที่ขาย (Showroom Area) ไดแก บริเวณพื้นที่ภายในอาคารที่จัดแสดงรถยนตใหลูกคาสามารถเขาชม
และสอบถามรายละเอียดกับที่ปรึกษาการขาย ซ่ึงการจัดแสดงรถใหมและชุดอุปกรณตกแตงจะคํานึงถึงความ
สวยงาม ทันสมัยสะอาดและเปนระเบียบ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเขาชมใหมีความเปนกันเอง ซ่ึงรถยนต 
Honda เปนแบรนดที่ไดรับความนิยมในตลาดเสมอมา  

ภายในบริเวณโชวรูม บริษัทจัดใหมีที่ปรึกษาการขายประจําแตละพื้นที่แสดงสินคา เพื่ออํานวยความสะดวก 
และใหขอมูล ตลอดจนใหคําแนะนําดานเทคนิคและการทํางานของรถยนต รวมถึงรายการสงเสริมการขาย
ประจําเดือนอีกดวย 

 พ้ืนที่บริการ(Service Area) แบงเปนศูนยซอมสี (Body&paint)  และศูนยซอมเคร่ืองยนต โดยขนาดของ
โรงซอมขึ้นอยูกับประมาณการรถเขาซอมที่คํานวณจากประสบการณของผูบริหาร  

บริษัทไมเพียงแตจัดแสดงรถใหมในบริเวณโชว รูมจําหนายรถยนตทั้ง 9 สาขา แตยังมีการจัดแสดง
ประชาสัมพันธ รวมถึงการจัดอีเวนท (Event) ในหางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน เพื่อนําเสนอรถยนตรุนใหมๆ หรือ
การจัดรายการสงเสริมการขายประจําเดือนใหแกประชาชนทั่วไป   

2.3.2 กลยุทธทางการตลาด 
กลุมบริษัทมีการกําหนดกลยุทธในการแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิมรวมทั้งเพื่อเพิ่มสวนแบงทาง

การตลาดของบริษัท ดังตอไปนี ้

1. กลยุทธการขยายสาขาใหครอบคลุมทุกภูมิภาค 
การขยายสาขาเปนปจจัยสําคัญในการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได ยังตอบโจทยของ

บริษัทในการเปนตัวแทนจําหนายและบริการที่ลูกคานึกถึงเปนเจาแรกเม่ือตองการสินคาและบริการของฮอนดา และ
การไดมาซ่ึงทําเลที่มีศักยภาพสูง บริษัทมีการทําแผนงานศึกษาโครงการในอนาคต (Feasibility Study) ในการขยาย
สาขาเพื่อเสนอตอฮอนดาสําหรับการขออนุมัติการลงทุนในสาขาใหม  ถึงแมวา บริษัทจะเร่ิมตนธุรกิจในภาคอีสาน 
อยางไรก็ตาม บริษัทไมหยุดนิ่งที่จะขยายสาขาไปจังหวัดอื่นๆ นอกเขตภาคอีสาน โดยในป 2561 บริษัทเล็งเห็นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต จึงไดเสนอขออนุมัติเขาเปดสาขาเพื่อขยายตลาดไปยังลูกคากลุมใหมที่มีศักยภาพ
และความสามารถในการซ้ือ และในป 2562 ขยายสาขาไปจังหวัดกระบี่ โดยกลุมบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาไปยัง
ภาคอื่น ๆ ของประเทศอีกดวย (รายละเอียดอยูในหัวขอโครงการในอนาคต) 

 

2. ความรวดเร็วในการสงมอบสินคาและบริการ 
เหตุผลอันดับตนๆ ที่ลูกคาใชในการตัดสินใจเขารับบริการจากศูนยบริการหรืออูซอมรถตางๆ คือ ความ

สะดวกสบายและความรวดเร็วในการใหบริการเปน การนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความสมบูรณแบบมากนอย
เพียงใดก็ตาม หากไมสามารถสงมอบไดตรงเวลาตามที่ลูกคาตองการหรือตามเวลาที่ใหสัญญาไวกับลูกคาก็ไมมี
ความหมายใด ๆ ทางบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนี้มาโดยตลอดจนเกิดเปนแนวปฏิบัติในการวางแผนการ
ส่ังซ้ือสินคาเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาอยูเสมอ โดยที่ผานมาบริษัทสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาได
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เพียงพอตอความตองการและสรางความประทับใจมาโดยตลอด มากกวานั้น ดวยจํานวนสาขาที่ครอบคลุม เปนหนึ่งใน
ปจจัยหลักที่ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการสตอกเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กลยุทธการสรางความแตกตางตามมาตรฐาน AUTOCORP (“ACG”)  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับผูจําหนายรถยนตที่อยูในจังหวัดเดียวกันและจังหวัดใกลเคียง กลุม

บริษัทจึงวางแผนกลยุทธการตลาดโดยการสรางศูนยจําหนายรถยนตที่จังหวัดขอนแกนซ่ึงถือเปนเมืองหลักในภาค
อีสาน ใหเปนโชวรูมและศูนยบริการที่ใหญที่สุดในเมืองไทย ภายใตแนวคิดการออกแบบที่หรูหรา โอโถง ทันสมัย ลด
การใชพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม บนพื้นที่ขนาดใหญกวา 25 ไร ซ่ึงแบงเปนพื้นที่อาคารใชสอยกวา 22,000 
ตร.ม. พื้นที่จัดแสดงรถใหมกวา 1,200 ตร.ม. สามารถโชวรถไดมากกวา 32 คัน และศูนยบริการทีมี่ขนาดใหญถึง 9,000 
ตร.ม. รองรับไดมากถึง 139 ชองซอม สามารถรองรับลูกคาและใหบริการไดถึงเดือนละ 4,000 คัน ถือเปนโชวรูมและ
ศูนยบริการฮอนดาแบบครบวงจร สามารถรองรับการใหบริการไดมากที่สุดในประเทศไทย  

กลุมบริษัทมีเจตนารมณในการสรางเอกลักษณของศูนยฮอนดาดวยมาตรฐาน ACG โดยนําโชวรูมและ
ศูนยบริการของสํานักงานใหญเปนตนแบบสําหรับสาขาตอๆ ไป โดยยึดมาตรฐาน ACG ที่มุงม่ันต้ังใจในการดูแลลูกคา
ที่เขารับบริการใหไดสัมผัสทุกความประทับใจและบริการอันแสนอบอุน และพร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
อาทิ เกาอี้นวดไฟฟา การใหบริการ Wi-Fi ฟรี โตะเคร่ืองเลน iPad อาหารและเคร่ืองด่ืมที่หลากหลายคัดสรรเฉพาะ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในระดับพรีเมียม ไมวาจะเปนบัดสไอศครีม (Bud’s Ice cream) อาหารวาง ขนมตางๆ ที่สับเปล่ียน
หมุนเวียนเพื่อความหลากหลาย รวมทั้งเคร่ืองด่ืมรอนเย็นระดับพรีเมียมนานาชนิด เชน กาแฟสด นอกจากนั้นยังมีหอง
รับรอง (Maliwan Club) และหองชมภาพยนต (Maliwan Theater) ที่มีการออกแบบขึ้นเปนพิเศษเพื่อใหความบันเทิง
และทําใหชวงเวลาการรอคอยเปล่ียนเปนชวงเวลาที่แสนพิเศษ  นอกเหนือจากการบริการสําหรับผูใหญแลวยังมี Kid’s 
land สนามเด็กเลนสีสันสดใสที่สรางเสริมพัฒนาการการเรียนรูใหกับเด็กๆ โดยเนนถึงความปลอดภัยดวยมาตรฐาน
ระดับสากลเปนสําคัญ  

 

4. การใหบริการกอนและหลังการขายที่ดเีลิศ 
เนื่องจากสินคาของกลุมบริษัทเปนสินคาที่ มีมาตรฐานมาจากฮอนดา และไมไดมีความแตกตางดาน

ผลิตภัณฑเปรียบเทียบกับศูนยจัดจําหนายอื่น ดังนั้น อื่น ดังนั้นส่ิงที่จะชวยสรางความแตกตางใหกับบริษัทคือการสราง
ความพึงพอใจสูงสุดต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการขายใหแกลูกคาโดย 

 การรูจักและทําความเขาใจลูกคาอยางลึกซ้ึงไมวาจะเปน อายุ การศึกษา พฤติกรรม รายได และความ
ตองการอยางละเอียด โดยไมมองขามขอจํากัดตางๆที่ลูกคามี 

 ใหความรูที่ครบถวนในตัวผลิตภัณฑเพื่อเปนประโยชนในการตัดสินใจของลูกคา รวมถึงการเสนอ
ทางเลือกตางๆที่ทําใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดและ 

 การใหบริการที่มีจากพนักงานที่มีความรู  มีหัวใจบริการดวยรอยย้ิมที่สุภาพ ออนนอมและแสดงความเปน
มิตร 

ส่ิงที่สําคัญไมนอยไปกวาความใสใจในความตองการของลูกคากอนการขายนั้น คือ การบริการหลังการขาย 
(After services)  นอกจากบริการของฮอนดาไมวาจะเปนโปรแกรมการดูแลตางๆ แลวในสวนของบริษัทซ่ึงมีบทบาท
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สําคัญในการเขาติดตามหรือแกไขปญหาตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนี้เปนอยางมาก โดยมุงเนนให
พนักงาน 

 มีการส่ือสารกับลูกคาและเนนการสรางระบบปองกันปญหาลวงหนา เชนการติดตามสอบถามกับลูกคา
อยางสมํ่าเสมอและไมเพียงแคภายหลังจากการรับสินคาไมก่ีวัน แตหมายถึงการดูแลตลอดอายุการใชงาน
ของสินคานั้น รวมถึงการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบและกฏหมายก็เปนส่ิงที่จะชวยใหลูกคาเช่ือม่ันใน
สินคาและบริการไดอยางดีเย่ียม 

 เนนความรวดเร็วในการเขาแกไขปญหา ไมละเลยตอปญหาของลูกคาที่บริษัทสามารถแกไขได เม่ือลูกคา
เกิดปญหาจากการใชงาน พนักงานหรือบริษัทมีชองทางการรับเร่ืองที่สะดวกและทันเวลา พรอมทั้งการเขา
แกไขในสวนที่บริษัทสามารถทําไดโดยเร็วที่สุด เพื่อความสะดวกของลูกคาและไมใหเกิดขอรองเรียนตามมา 

 

เม่ือกลุมบริษัทมีเปาหมายการบริการคือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา การอบรมพนักงานใหมีหัวใจในการ
บริการนั้นเปนส่ิงที่บริษัทใหความสําคัญมากเปนพิเศษ บริษัทไดจัดใหมีการอบรมที่เขมขนและทดสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานดานหนาหรือบุคลากรที่สวนที่มีโอกาสไดพบหรือส่ือสารกับลูกคาโดยตรงอยางสมาเสมอ ทั้งนี้เพื่อรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ทั้งกลุมบริษัทและฮอนดายังมีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการจากแบบสอบถาม
และมีการเก็บขอมูลการเขารับบริการของลูกคา เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกลุมบริษัททั้งสวน
ของโชวรูมจําหนายรถยนตและสวนของศูนยบริการอีกดวย  

5. ประสบการณของผูบรหิารและบุคลากรของบริษัท 
ผูบริหารนั้นมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับองคกรทั้งยังมีบทบาทในการขับเคล่ือนทิศทางของบริษัทดวย

เชนกัน กวา 25 ปในการดําเนินธุรกิจการเปนตัวแทนจําหนายและบริการของกลุมบริษัท สงผลใหทั้งผูบริหารและ
บุคลากรหลายทานมีประสบการณและเขาใจลูกคา เขาใจในลักษณะของธุรกิจ การดําเนินงานรวมถึงการปญหาหรือ
สถานการณตางๆ ไดอยางลึกซ้ึง  และสามารถนําประสบการณหรือปญหาที่เคยพบมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูตลอดเวลาอีกดวย 

2.3.3 นโยบายการกําหนดราคา 
การกําหนดราคาของกลุม ACG เปนไปตามราคาที่ฮอนดากําหนด ซ่ึงเปนราคาขายทั่วประเทศที่เปน

มาตรฐานเดียวกัน ผูบริหารจะสามารถกําหนดกลยุทธสงเสริมการขายอื่นๆ เพื่อจูงใจลูกคา สวนสินคาอื่นๆ เชน 
อุปกรณตกแตง เบาะหนัง กลุมบริษัทมีนโยบายกําหนดราคาจากราคาตนทุนบวกกําไรขั้นตน พรอมกับพิจารณาราคา
ตลาดดวย 

2.3.4  การโฆษณาและประชาสัมพันธ  

กลุมบริษัทมีนโยบายการใชส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้  
1. บริษัทออกงานอีเวนทเพื่อประชาสัมพันธศูนยโชวรูมของกลุม ACG และแนะนํารถยนตรุนใหม หรือ

โปรโมช่ันใหมๆ อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง โดยจะใชสถานที่ชุมชน เชน หางสรรพสินคา ศูนยแสดง
สินคา งานทองเที่ยว เปนตน 
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2. ผลิตสินคาสําหรับสงเสริมการขายเฉพาะของแบรนด ACG เชน หมอนรองคอ สายหุมเข็มขัดนิรภัย 
รม หมวก ฯลฯ   

3. ใหการสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ เพื่อทําให ACG เปนที่รูจัก ไดแก การรวมเปนสปอนเซอรงาน
แขงขันว่ิงจังหวัดภูเก็ต เปนตน 

4. มีการสรางเว็บไซตของกลุม ACG คือ www.ach.co.th เพื่อประชาสัมพันธกลุมบริษัทใหเปนที่รูจัก  

2.3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน  

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต 

ในชวง 5 ปที่ผานมา ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตของไทยคอนขางผันผวน โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลมี
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจผาน “โครงการรถคันแรก” ในชวงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2555 มีผลใหตลาด
รถยนตในประเทศเติบโตอยางมากในชวงเวลาดังกลาว โดยยอดจําหนายรถยนตสูงถึง 1.4 ลานคัน และ 1.3 ลานคัน 
ในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ (เทียบกับเฉล่ียในป 2550-2554 ที่มียอดขายเฉล่ียปละ 0.7-0.75 ลานคัน)  
ประกอบกับการสงออกรถยนตยังคงขยายตัวตอเนื่องจากการสงออก Eco-car ตามเง่ือนไขของโครงการสงเสริมการ
ลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีผลใหยอดสงออกรถยนตเพิ่มขึ้นเปนกวา 1 ลานคันนับต้ังแตป 
2555 เปนตนมา และปริมาณการผลิตรถยนตของไทยในชวงเวลาดังกลาวเพิ่มขึ้นมากและมีระดับสูงเปน
ประวัติการณที่ 2.46 ลานคัน ในป 2556 

อยางไรก็ตาม ในป 2557-2559 การผลิตรถยนตของไทยลดลงมาอยูที่ 2 ลานคัน โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ทรุดตัวรุนแรงของตลาดรถยนตในประเทศหลังส้ินสุดโครงการรถคันแรกที่เปนการดึงอุปสงค (Demand) ในอนาคต 
หรือ ความตองการซ้ือรถยนตในระยะ 3-4 ปลวงหนามารวมไวภายในชวงระยะเวลาโครงการฯ โดยยอดจําหนาย
รถยนตลดลงมาอยูที่ประมาณ 0.7-0.8 ลานคันตอป และตลาดรถยนตภายในประเทศมีภาวะการแขงขันรุนแรง เห็น
ไดจากสวนแบงการตลาดของคายรถยนตมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก โดย Toyota มีสวนแบงทางการตลาดใน
ประเทศลดลงอยางมีนัยยะ สวนทางกับคายรถยนตอื่นๆ ไดแก Isuzu, Honda,  Mitsubishi และ Nissan ที่มีสวน
แบงตลาดเพิ่มขึ้น หลังมีการเปดตัวรถยนตโมเดลใหมๆ ทั้ง Eco-car และ SUV เขามาแขงขันในตลาด  

สําหรับในชวงป  2560 ตลาดรถยนตในประเทศไดพลิกผัน กลับขึ้นมาขยายตัวเปนคร้ังแรกในรอบ 5 ป หลัง
โครงการรถยนตคันแรกสรางผลกระทบตอตลาด และในป 2561 ยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากขอมูลของสภา
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรถยนตไทยในป 2561 มีการขยายตัวเม่ือเทียบกับปกอน โดยแบงออกเปน  

1. การผลิตรถยนต ในป 2561 มีปริมาณการผลิตรถยนต 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ป เพิ่มขึ้นรอย
ละ 8.99 โดยแบงเปนการผลิตรถยนตนั่งรอยละ 40.81  

2. การจําหนายรถยนตในประเทศ ในป 2561 มีปริมาณการจําหนาย 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ป 
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 โดยแบงเปนรถยนตนั่งรอยละ 38.36 และ 

3. การสงออกรถยนต ในป 2561 มีปริมาณการสงออก 1,140,640 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.08 แตมูลคาการ
สงออกลดลงจากป 2560 รอยละ 1.36 
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รูปกราฟแสดงปริมาณการผลิต จําหนายและสงออกรถยนต (คัน) ในชวงป 2557 – 2561 แสดงไดดังนี ้

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สําหรับไตรมาส 1 ป 2562 ปริมาณการผลิต จําหนายและสงออกรถยนตเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ของป 2561 
โดยแบงออกเปน 

1. การผลิตรถยนตในไตรมาส 1 ป 2562 มีปริมาณการผลิตรถยนต 561,487 คัน เพิ่มขึ้นจํานวน 21,797 
คัน หรือรอยละ 4.04 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2561 โดยสวนใหญเปนรถยนตนั่งรอยละ 40.16 

2. การจําหนายรถยนตในไตรมาส 1 ป 2562 มีปริมาณการจําหนาย 263,549 คัน เพิ่มขึ้นจํานวน 
26,456 คัน หรือรอยละ 11.16 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2561 โดยสวนใหญเปนรถยนตนั่งรอยละ 38.94 

3. การสงออกรถยนตในไตรมาส 1 ป 2562 มีปริมาณการสงออก 299,841 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.56 แต
มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 2.32 เม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2561 

ในป 2561 ปริมาณการจําหนายรถยนตในประเทศไทยมีจํานวนทั้งส้ิน 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ป 
เพิ่มขึ้นจากป 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน รอยละ 19.5 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะนํารถยนตรุนใหม เศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือผูมีรายไดนอยและเกษตรกร นักทองเที่ยวจากตางประเทศยัง
มีจํานวนมาก รวมถึงความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  สงผลตอเนื่องถึงไตรมาส 1 ป 2562 ซ่ึงมีปริมาณการ
จําหนายรถยนตเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561  
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ตารางแสดงปริมาณการจําหนายรถยนตในชวงเดือน ม.ค.- ธ.ค.  ในป 2560-2561 และในไตรมาส 1 ป 2561 
เปรียบเทียบไตรมาส 1 ป 2562 แสดงไดดังนี ้: 

ประเภทรถยนต 

ปริมาณการจําหนาย (คัน) 
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) 

2561 2560 เปลี่ยนแปลง ไตรมาส 1 
2562 

ไตรมาส 1 
2561 

เปลี่ยนแปลง 

รถยนตน่ังโดยสาร 399,657 346,250 15.42% 102,620 90,131 13.86% 
รถยนตน่ังเอนกประสงค (SUV) 81,988 53,431 53.45% 17,127 17,910 -4.37% 
รถกระบะ 511,669 424,282 20.60% 132,705 118,252 12.22% 
รถบรรทุกขนาดใหญ 29,101 27,044 7.61% 6,212 6,414 -3.15% 
อ่ืนๆ  19,324 20,643 -6.39% 4,885 4,386 11.38% 

รวม 1,041,739 871,650 19.51% 263,549 237,093 11.16% 
    (ท่ีมา: รวบรวมจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกรมขนสงทางบก)  

ทั้งนี้ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปดเผยตัวเลขประมาณการการผลิต
รถยนตและรถจักรยานยนตของสมาชิกกลุมฯ ในป พ.ศ.2562 โดยแยกเปนการผลิตเพื่อการสงออก และการผลิตเพื่อ
จําหนายในประเทศ โดยประมาณการการผลิตรถยนตในป 2562 ประมาณ 2,150,000 คัน นอยกวาป 2561 ซ่ึงมี
จํานวน 2,167,194 คัน ลดลง 17,694 คัน คิดเปนรอยละ 0.82 โดยแบงเปนการผลิตเพื่อการสงออกประมาณ 
1,100,000 คัน เทากับรอยละ 51 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจําหนายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน 
เทากับรอยละ 49 ของยอดการผลิตทั้งหมด 

โดยในป 2562 ผูบริหารฮอนดามองวา ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตนาจะเติบโตไดประมาณ 5% เนื่องจาก
มีปจจัยเชิงบวกอยูหลายประการไมวาจะเปน สภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น การเปดตัวรถรุนใหมรองรับความ
ตองการของลูกคา โดยเฉพาะในกลุม ซี-เซ็กเมนต ทั้งรถเกงซีดาน และรถเอสยูวี ที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
และปจจุบันลูกคาสวนใหญที่ซ้ือรถยนต จะพิจารณาความคุมคาและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชงานของตัวเองมาก
ขึ้น นอกจากนี้ไฟแนนซยังไดออกนวตกรรมการเงินที่ชวยใหลูกคาสามารถเปนเจาของรถยนตไดงายขึ้นอีกดวย (ที่มา : 
ขาวสด (กรอบบาย) 3 ม.ค. 2562 ปที่ 28 ฉบับที่ 10263) 

แนวโนมยอดขายของรถยนตในประเทศไทยเทียบกับประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

แหลงขาวจาก LMC Automotive ไดเปดเผยขอมูลตัวเลขยอดขายรถยนต (รถยนตนั่งสวนบุคคล – 
Passenger carsและรถเพื่อการพาณิชยขนาดเล็ก – Light commercial vehicle) สําหรับไตรมาส 1 ป 2562 ของ
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจํานวน 817,099 คัน ซ่ึงสูงขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 2  
โดยประเทศไทยมียอดขายรถยนตสูงกวาประเทศอินโดนีเซียเปนคร้ังแรกซ่ึงอินโดนีเซียเปนเจาครองตลาดมากกวา 5 ป
ตอเนื่องกัน โดยไทยมียอดขายรถยนตทั้งหมด 258,568 คันซ่ึงสูงขึ้นรอยละ 11.6 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
เหตุผลหลัก คือมีการออกรถยนตรุนใหม เชน Toyota Hilux Revo, Toyota Camry และ Mitsubishi Xpander ทําให
ยอดขายในไทยแซงหนาอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียมียอดขาย 232,580 คันลดลงรอยละ 13 จากชวงเวลาเดียวกันในป
กอนหนา 
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ภาพแสดงปริมาณยอดขายรถยนต (รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชยขนาดเล็ก) สําหรับไตรมาส 
1 ป 2562 ของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนี้ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ท่ีมา :  หนังสือพิมพ Bangkok Post  วันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

ทางฝายวิจัยของ LMC Automotive ไดคาดการณยอดขายรถยนตของไทย (รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถเพื่อ
การพาณิชยขนาดเล็ก) ในป 2562 จะเพิ่มขึ้นจาก 974,000 คันในป 2561 เปน 1.03 ลานคัน ภายใตสมมติฐานอยาง
ระมัดระวัง (conservative) เนื่องจากประเทศไทยยังมีปจจัยเร่ืองการเมืองภายในประเทศและการชะลอลงทุนของ
ภาคเอกชน  

การทีต่ลาดรถยนตของไทยยังมีโอกาสเติบโตในปนี้ มาจาก 2 ปจจัยหลัก คือ 1. อัตราดอกเบี้ยยังอยูระดับตํ่า 
แมวาทางธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 1.5 เปนรอยละ 1.75 ซ่ึงทําให
ธนาคารพาณิชยไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น แตอตัราดอกเบี้ยเงินกูยังไมไดเปล่ียนแปลง และยังไมมีสัญญาณบงช้ี
วาอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นอีกในปนี้ และ 2. ธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศการวางมาตรการเขมงวดมากขึ้น
สําหรับสินเช่ือรถยนตในคร่ึงปหลังของ 2562 แตจะยังไมเร่ิมมีผลบังคับใชจนป 2563 ซ่ึงคาดวายอดขายรถยนตของ
ไทยยังมีอุปสงคจากตลาด และถาพิจารณาในแงบวกที่อาจเปนไปได ยอดขายรถยนตในป 2562 ของประเทศไทย
สามารถโตไปถึง 1.1 ลานคันซ่ึงจะแซงยอดขายรถยนตในประเทศอินโดนีเซีย 

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย 

ในชวงตนป 2560 รัฐบาลไดประกาศมาตรการสงเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟาแบบผสมที่ใชพลังงาน
เช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟา หรือไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปล๊ัก (Plug-In 
Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) โดยใหสงเสริม
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การผลิตทั้งรถยนตนั่ง รถกระบะและรถโดยสาร รวมไปถึงช้ินสวนรถยนตไฟฟา (อุปกรณสําหรับรถพลังงานไฟฟาที่บีโอ
ไอใหการสนับสนุน:แบตเตอร่ีTraction Motor ระบบปรับอากาศดวย ไฟฟาหรือช้ินสวน ระบบบริหารจัดการแบตเตอร่ี 
(BMS) ระบบควบคุมการขับขี่ (DCU) กิจการผลิต On-Board Charger กิจการผลิตสายชารจแบตเตอร่ีพรอมเตารับ-
เตาเสียบ กิจการผลิต DC/DC Converter กิจการผลิต Inverter กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger 
กิจการผลิต Electrical Circuit Breaker กิจการพัฒนาระบบอัดประจุไฟฟาอัจฉริยะ (EV Smart Charging System) 
และกิจการผลิตคานหนา/คานหลังสําหรับรถโดยสารไฟฟา 

เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บีโอไอเผยไฟเขียวเอกชนรายแรกของไทยลงทุนกวา 1,000 ลาน ต้ังสถานีบริการ
อัดประจุไฟฟา สําหรับรถยนตไฟฟา 3,000 หัวจาย กระจายในทุกภาคทั่วประเทศ พรอมอนุมัติโครงการผลิตแบตเตอร่ี 
สําหรับรถยนตไฟฟาหนุนการเติบโต หลังคายรถยนตช้ันนําของโลกหันลงทุนในไทยปอนความตองการ รถยนตไฟฟา
สวนบุคคลกวา 1.2 ลานคันภายในป 2564 นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
เปดเผยวา คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการสงเสริมการลงทุน ไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนโครงการสถานีบริการ อัด
ประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา ของบริษัท พลังงานมหานคร จํากัด เงินลงทุนทั้งส้ิน 1,092 ลานบาท ซ่ึงนับเปน
โครงการลงทุนแหงแรกในกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟาของ ภาคเอกชนที่ไดรับสงเสริมการ
ลงทุนจากบีโอไอ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวเปนการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปล๊ักหรือ
ปล๊ักอินไฮบริด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric 
Vehicle: BEV) ซ่ึงปจจุบนัคายรถยนตช้ันนําของโลกไดใหความสนใจและวางแผนจะต้ังฐานการผลิตรถยนตไฟฟาใน
ประเทศไทย โดยตามแผนของการขับเคล่ือนดานพลังงาน และสงเสริมการใชงาน รถยนตไฟฟาของรัฐบาลคาดวาจะมี
รถยนตไฟฟาสวนบุคคลไมนอยกวา 1.2 ลานคัน ภายในป 2564 

เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2562 บีโอไอไดเปดเผยวา มีโครงการรถยนตไฟฟารวม 9 โครงการ เปน PHEV ของมิตซู
บิชิ 1 โครงการ โครงการรถยนตไฟฟาไฮบริด(HEV) ที่เคยอนุมัติไปแลว 3 โครงการ โครงการรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี
(BEV) ที่เคยอนุมัติไปแลว 1 โครงการ และอยูระหวางพิจารณาอนุมัติโครงการ PHEV อีก 4 โครงการ รวมวงเงินลงทุน 
51,550 ลานบาท โดยอนุมัติลงทุนแบตเตอร่ีไปแลว 10 โครงการ วงเงินลงทุน 6,800 ลานบาท (ที่มา : 
www.thaipost.net/main/detail/31471 วันที่ 16 มีนาคม 2562) ทั้งนี้ คาดวาการผลิตและจําหนายรถยนตไฟฟาจะ
เกิดขึ้นภายใน 3-5 ปขางหนา 
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ภาวะการแขงขัน  

การขยายตัวของยอดขายรถยนตในประเทศป 2561 มาจากการที่คายรถยนตเปดตัวรถรุนใหมหลายรุน พรอม
โปรโมช่ันการตลาดที่จูงใจ อีกทั้งมีการผอนคลายหลักเกณฑการปลอยสินเช่ือเชาซ้ือ รวมถึงรถยนตในโครงการรถคัน
แรกชุดสุดทายถึงกําหนดครบ 5 ป ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให GDP ของประเทศ
ไทยเติบโต 4.2%  สําหรับแนวโนมตลาดรถยนตในป 2562 คายรถยนตใหญแตละคายยังคาดวาจะมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องหรือใกลเคียงกับปที่ผานมา แตละคายเตรียมแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ ดวยนวัตกรรมยานยนตที่ทันสมัยอีก
หลายรุน รวมทั้งยกระดับการบริการ พรอมจัดกิจกรรมทางการตลาดและสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง 
ทําใหการแขงขันในตลาดรถยนตยังคงอยูในระดับสูง  

สวนแบงตลาดรถยนต  

จากขอมูลเวปไซต www.headlightmag.com ซ่ึงไดรวบรวมจากสมาคมผูผลิตรถยนตญ่ีปุนในประเทศไทย 
(JAMA) ทําหนาที่รวบรวมตัวเลขจากทุกคายแลกเปล่ียนกันเขามาที่สวนกลาง โดยแบงเซกเมนต (“Segment”) ตลาด
รถยนตออกเปน 13 segment ไดแก  

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  

ทั้งนี้ ประเภทรุนของรถยนตฮอนดาที่มีขายอยูในตลาดประเทศไทย จะมีทั้งหมด 7  Segment ไดแก  
1. Eco Car  ไดแก Brio , Amaze 
2. B-Segment หรือ Sub compact ไดแก City , Jazz 
3. C- Segment หรือ Compact ไดแก Civic  
4. D- Segment หรือ Sedan ไดแก Accord 
5. Mini MPV ไดแก Mobilio 
6. B-SUV หรือ รถยนตอเนกประสงคขนาดเล็ก ไดแก HR-V และ BR-V 
7. SUV ไดแก CR-V 

 ฮอนดามียอดขายในป 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ในประเทศไทย จํานวนทั้งส้ิน 128,290 คัน โดยแบงเปน  

รุน Segment จํานวน (คัน) สัดสวนตอยอดขาย
รวม (%) 

1. Honda City  B-Segment 34,358 26.8% 
2. Honda Jazz B-Segment 27,086 21.1% 
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รุน Segment จํานวน (คัน) สัดสวนตอยอดขาย
รวม (%) 

3. Honda Civic C-Segment 26,844 20.9% 
4. Honda HR-V B-SUV 15,682 12.2% 
5. Honda CR-V  SUV 11,672 9.1% 
6. Honda BR-V  Mini MPV 5,143 4.0% 
7. Honda Accord D-Segment 3,291 2.6% 
8. Honda Mobilio Mini MPV 2,082 1.6% 
9. Honda Brio Eco car 1,347 1.0% 
10.Honda Brio Amaze Eco car 785 0.6% 

รวม   128,290 100% 

 จากตารางดานบน จะเห็นไดวาในป 2561 รถยนตฮอนดาที่ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก ซิต้ี, แจซ, ซีวิค, 
เอชอาร-วี และซีอาร-วี ตามลําดับ (แหลงขอมูล : http://www.headlightmag.com/sales-report-december-2018) 

ในป 2561 หากเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของรถยนตฮอนดากับรถยนตย่ีหออื่นใน Segment เดียวกัน 
สามารถสรุปไดดังนี้       

1. B-Segment 
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Honda - รุน City, Jazz   
Mazda - รุน Mazda 2  
Toyota - รุน Vios   
MG - รุน MG 3, MG 5  
Ford - รุน Fiesta 

Honda 61,444 49.73 
Mazda 45,972 37.21 
Toyota 9,311 7.54 

MG 6,821 5.52 
Ford 11 0.00 
รวม 123,559 100 

2. C- Segment  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Honda - รุน Civic     
Toyota - รุน Corolla Altis 
Mazda - รุน Mazda 3   
Nissan - รุน Sylphy       
อืนๆ – MG, Ford, Chevrolet  

Honda 26,844 48.29 
Toyota 21,914 39.42 
Mazda 5,255 9.45 
Nissan 1,206 2.17 

อื่นๆ 366 0.66 
รวม 55,585 100 
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3. D- Segment  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Toyota - รุน Camry 
Honda - รุน Accord     
Nissan - รุน Teana 

Toyota 4,589 54.32 
Honda 3,291 38.95 
Nissan 569 6.73 
รวม 8,449 100 

4. Mini MPV  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Honda - รุนBR-V,Mobilio  
Toyota – รุนSienta, Avanza 
Mitsubishui- รุน Xpander 
Suzuki – รุน Ertiga 

Honda 7,225 37.80 
Toyota 5,885 30.79 

Mitsubishui 5,509 28.81 
Suzuki 497 2.60 
รวม 19,116 100 

5. B-SUV  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Toyota – รุน C-HR 
Honda - รุน HR-V, BR-V 
MG - รุน ZS 
Mazda - รุน CX-3 
อ่ืนๆ - Subaru, Ford 

Toyota 15,930 30.66 
Honda 15,682 30.18 

MG 14,669 28.24 
Mazda 3,536 6.81 

อื่นๆ 2,136 4.11 
รวม 51,953 100 

6. SUV  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Honda - รุน CR-V 
Mazda - รุน CX-5 
MG - รุน GS 
Nissan - รุน X-Trail 
อ่ืนๆ -Subaru, Chevrolet 

Honda 11,672 47.92 
Mazda 8,184 33.60 

MG 2,038 8.37 
Nissan 1,594 6.54 

อื่นๆ 872 3.57 
รวม 24,360 100 
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7. Eco Car  
ยี่หอ จํานวน (คัน) สวนแบงตลาด (%) 

Honda - รุน Brio, Brio Amaze 
Toyota - รุน Yaris, Yaris ATIV 
Nissan - รุน Note, March 
Mitsubishi–รุน Mirage, Attrage 
Suzuki–รุน Swift, Celerio, Cioz 

Toyota 68,264 41.80 
Nissan 42,201 25.84 

Mitsubishi 26,085 15.97 
Suzuki 24,625 15.09 
Honda 2,132 1.30 
รวม 163,307 100 

 
   ที่มา : http://www.headlightmag.com/sales-report-december-2018) 

 ยอดขายของฮอนดาป 2561 รวมจํานวน 128,290 คัน ซ่ึงใกลเคียงกับปที่แลวที่มียอดขายรวม 127,768 คัน  
หากพิจารณายอดขายเฉพาะรถยนตนั่งในประเทศไทยป 2561 เทากับ 397,542 คัน ฮอนดายังครองสวนแบงทาง
การตลาด 32.27% โดยครองอันดับหนึ่งใน B-Segment C-Segment และ SUV และแนวโนมตลาดรถยนตในประเทศป 2562 

จะอยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมาที่ 1,000,000 คัน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและตอเนื่อง ซ่ึงมีสวนสําคัญ
ในการกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนํารถยนตรุนใหมในตลาดรถยนต สวนแบงทางการตลาดของ
ฮอนดา ในตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล (นับรวมฮอนดา บีอาร-วี เอชอาร-วี และซีอาร-วี) ชวงป 2558 - 2561 (ป 2558-
2561) แสดงไดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                               ท่ีมา :  www.headlightmag.com และการแถลงขาวจากผูบริหาร Honda  

  ในสวนของขอมูลผูจําหนายของฮอนดาในประเทศไทย ขอมูล ณ 18 มีนาคม 2562 ฮอนดามีจํานวนสาขา
ทั้งหมด 247 สาขาทั่วประเทศไทย (นับรวมสาขานาคา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่) ซ่ึงกลุม ACG นับวาเปนผู
จําหนายที่มีจํานวนสาขามากที่สุดของจํานวนผูจําหนายของฮอนดาประเทศไทยทั้งหมด (ประมาณการโดยผูบริหาร
ของบริษัท)  โดยกลุม ACG มีสาขาอยูทั้งหมด 9 สาขา ใน 5 จังหวัด อีกทั้งยังเปนผูจําหนายรถยนตฮอนดาแตเพียงราย
เดียวในจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ภูเก็ต และกระบีอ่ีกดวย สวนในจังหวัดขอนแกนนั้นมีผูจําหนายรายอื่นอีก 4 แหง  

 สวนแบงตลาดของกลุมบริษัทเ ม่ือคํานวณจากจํานวนคันที่ขายไดของกลุมบริษัท กับยอดขาย
ภายในประเทศทั้งหมดที่บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัดที่เปดเผยตอสาธารณะ สวนแบงตลาดของ
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คัดเลือกรุนรถยนต ปริมาณ  สีรถยนตของแตละรุน 
 

ส่ังซ้ือผานระบบไปยังฮอนดา 

รับสินคาเขาคลัง แยกตามสาขา 
 

ประมาณการความตองการสินคาของลูกคาทุกสาขา 

กลุมบริษัทคิดเปนรอยละ 1.63 รอยละ 2.03 และรอยละ 2.86 ของจํานวนรถยนตฮอนดาที่ขายไดทั้งหมดสําหรับป 
2560 - 2561 และสําหรับ 3 เดือนแรกป 2562  ตามลําดับ 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

2.4.1 การจัดหาผลิตภัณฑ 

ดานการจัดซ้ือ 
กลุมบริษัทส่ังซ้ือสินคาโดยตรงจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปน Supplier ราย

เดียวในประเทศไทย โดยขั้นตอนการส่ังซ้ือรถยนตและอะไหลไปจนถึงการจําหนายใหผูบริโภค กลุมบริษัทจะตองสง
แผนการส่ังซ้ือรถยนตลวงหนา 3 เดือน โดยการเลือกรุนและสีรถยนตสําหรับแตละสาขา หลังจากที่ทางฮอนดาสามารถ
ยืนยันปริมาณรถยนตที่จะจัดสงแลว จะมีการแจงลวงหนาถึงจํานวนรถยนตที่จะจัดสงใหในแตละเดือน  

 

 

 

 

 

              

 

 
สําหรับการส่ังซ้ืออะไหลและอุปกรณตกแตงของแท ตองส่ังซ้ือจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จํากัด เทานั้น ในกรณีที่ตองซ้ืออุปกรณตกแตงจากผูขายรายอื่น ซ่ึงเปนของเทียบเคียง จะตองมีการเปรียบเทียบราคา
จากผูขายอยางนอย 2 ราย หรือคัดเลือกจากผูขายที่อยูใน Approved Vendor List ทั้งนี้  พนักงานควบคุมอะไหลจะ
ควบคุมปริมาณสตอกขั้นตํ่าของอะไหลบางตัวที่ใชประจํา เชน น้ํามันเคร่ือง หัวเทียน จานเบรก ฯลฯ เพื่อใหฝายจัดซ้ือ
เปนผูดําเนินการส่ังซ้ือผานระบบ และจะไดรับสินคา 7 วันหลังจากการส่ังซ้ือหรือกรณีเรงดวน ไดรับภายใน 3 วัน      

ดานการบริหารสินคาคงคลัง 
กลุมบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการปริมาณรถยนตและอะไหลที่ตองมีสํารองไวใหอยูในจํานวนที่

เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจําหนายและสงมอบใหกับลูกคาเม่ือมีการส่ังซ้ือและไมกอใหเกิดภาระทางการเงินตอ
กลุมบริษัท โดยบริษัทจะวิเคราะหระดับสินคาคงคลังเพื่อวางแผนการส่ังซ้ือสินคารุนตางๆ สําหรับรุนรถยนตที่มีการ
หมุนเวียนเร็ว และมีการประสานงานกับฝายจัดซ้ือในการส่ังซ้ือสินคาเพื่อไมใหระดับสินคาคงคลังอยูตํ่ากวาระดับสินคา
คงคลังขั้นตํ่า (Safety Stock) ซ่ึงโดยเฉล่ียระดับสินคาคงคลังขั้นตํ่าของรถยนตจะคงไวสําหรับการจําหนายประมาณ 
15 วัน และอะไหลประมาณ 7 วัน นอกจากนี ้บริษัทไดกําหนดใหมีการสุมตรวจนับรถยนตอยางสมํ่าเสมอทุกวันในสวน
ของศูนยบริการ  
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กลุมบริษัทมีนโยบายการกําหนดปริมาณอะไหลใหอยูในระดับที่เหมาะสม และปองกันไมใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลน เม่ือลูกคานํารถเขารับบริการ มีเนื้อที่สําหรับจัดเก็บรถยนตขนาดใหญ ที่จังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนศูนยกลาง
ภาคอีสานในการรับสินคาจากผูผลิต  

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติ เร่ืองการสุมนับสินคาประเภทอะไหลประจําวันและประจําเดือน 
เพื่อเปนแนวทางการปองกันสินคาสูญหาย หรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทจะใหความสําคัญกับการตรวจนับ
รายการสินคาประเภทเคล่ือนไหวชา มีมูลคาสูง เชน อุปกรณตกแตง หรือเคยสูญหายบอยเชน น้ํามันเคร่ือง แหวนรอง 
เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดนโยบายการต้ังสํารองสินคาลาสมัยและเคล่ือนไหวชา เพื่อการบริการจัดการ
สินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

ดานการจัดหาตัวแทนขาย 
กลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารงานขายโดยมีผูจัดการฝายขายดูแลแตละสาขา และมีการจางตัวแทนขาย

โดยมีสัญญาแตงต้ังตัวแทนขาย (เรียกวาเปน “ที่ปรึกษาการขาย”) โดยจะมีระยะเวลากําหนด 1 ป และสามารถตอไป
ไดอีกหากไมมีการแจงยกเลิก ที่ปรึกษาการขายมีหนาที่ในการเสนอขายรถยนตฮอนดาและอุปกรณตกแตง และตอง
สรุปผลการขายและรายงานความคืบหนาใหแกบริษัททุกวัน  

กลุมบริษัทมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาการขาย โดยการสัมภาษณของผูจัดการ
ฝายขาย และอนุมัติโดยรองประธานเจาหนาที่บริหาร เกณฑการคัดเลือก  อาทิ วุฒิการศึกษา ประสบการณ บุคลิกภาพ 
ความม่ันใจ และทัศนคติ เปนตน  ซ่ึงกลุมบริษัทจะเนนเร่ืองความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบของตัวแทนขายเปน
สําคัญ และที่ผานมา บริษัทสามารถจัดหาที่ปรึกษาขายสําหรับแตละสาขาไดอยางเพียงพอ   

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีที่ปรึกษาการขายทั้ง 9 สาขา จํานวน 65 คน  โดยมีหัวหนาทีม 4 คน 
ซ่ึงที่ปรึกษาการขายจะอยูภายใตการควบคุมของผูจัดการขายแตละสาขาซ่ึงเปนพนักงานประจําของบริษัท 

ดานการจัดจางงาน (Sub contractor) 
ดานศูนยบริการของกลุมบริษัทสวนใหญ จะมีการจัดจางบริษัทรับเหมาจากภายนอกเพื่อทํางานดานการ

ตรวจเช็คและซอมรถยนต รวมถึงการซอมตัวถังและสี ภายใตการควบคุมของผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณการซอมมา
ยาวนาน โดยกลุมบริษัทมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาภายนอก อาทิ ประสบการณ
การทํางาน ฝมือของทีมงาน ความนาเช่ือถือ ฐานะทางการเงิน เปนตน เหตุผลที่กลุมบริษัทเลือกการจางบริษัทรับเหมา
จากภายนอกเนื่องจากสามารถวัดผลสําเร็จของงานไดชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมากกวาการจาง
พนักงานของตัวเอง เนื่องจากการวัดผลงานจะพิจารณาจากผลงานและการสงมอบงานที่รวดเร็ว กอนที่จะพิจารณา
เลือกส่ังจางงาน โดยมีสัญญาจางปตอป   

กลุมบริษัทจะมีการประเมินผลงานของผูรับเหมาเปนประจําทุกป โดยจะมีแบบฟอรมในการประเมินและ
ขอเสนอราคา ผานขั้นตอนการเปรียบเทียบ Supplier ต้ังแต 2 รายขึ้นไป โดยจะผานการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหาร   

ปจจุบัน กลุมบริษัทจาง Subcontractor ในการรับเหมาสําหรับงานซอมตัวถังและสี ทั้งหมด 4 บริษัท สําหรับ 
5 ศูนยบริการจากศูนยบริการใหซอมตัวถังและสีทั้ง 5 แหง (ปจจุบัน  4 แหงไมมีการใหบริการซอมสี) และรับเหมางาน
ตรวจเช็คและซอมรถยนตสําหรับ 3 ศูนยบริการ จากทั้งหมด  8 แหง โดยใชพื้นที่ของกลุม ACG เองเปนพื้นที่การ
ใหบริการสําหรับงานซอมตัวถังและสี รวมทั้งตรวจเช็คและซอมรถยนตทั้งหมด  
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2.4.2 มูลคาการจัดหาผลิตภัณฑ  
กลุมบริษัทส่ังซ้ือรถยนตและอุปกรณอะไหลโดยตรงจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

เปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงกลาวไดวา กลุมบริษัทมีการพึ่งพาจาก Supplier ฮอนดาในการจัดจําหนายรถยนต
และอะไหล  ซ่ึงมูลคาการส่ังซ้ือเกือบทั้งหมดมาจากฮอนดา  ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีสัญญาตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา
กับบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ตอเนื่องเปนเวลา 25 ป  และสามารถบริหารเปาหมายในการขาย 
และไดรับความไววางใจในการขยายสาขาเสมอมา 

2.4.3 พ้ืนทีก่ารใหบริการ  
ในแตละศูนยบริการ กลุมบริษัทจะมีพื้นที่สําหรับการรับรถเขาซอมและตรวจเช็คตามระยะ นอกจากนี้ ยังมี

สถานที่สําหรับการเก็บสินคาอยางปลอดภัย และใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ดังนี้  

จังหวัด 
ศูนยจัดจําหนายและ

บริการ 
พ้ืนท่ีศูนยบริการ 

(ตร.เมตร) 
ชองบริการซอม 

(ชอง) 
พ้ืนท่ีคลังสินคา 

(ตร.เมตร/จํานวนคัน) 
ขอนแกน สาขามะลิวัลย 8,200 139 2,400 ตรม. 

เก็บรถเต็มพื้นท่ี 150 คัน 
สาขาประชาสโมสร 360 6 ไมมี 

สุรินทร 
 
 

สาขาสุรินทร 3,260 24 250 ตรม.  
เก็บรถเต็มพื้นท่ี 20 คัน 

สาขาวีรวัฒนโยธิน 
(เฉพาะ Showroom ) ไมมี ไมมี ไมมี 

บุรีรัมย สาขาบุรีรัมย 1,820 33 ไมมี 
สาขานางรอง 1,400 21 2,200 ตรม.  

เก็บรถเต็มพื้นท่ี 132 คัน 
ภูเก็ต สาขาภูเก็ต 312 5 ไมมี 

สาขานาคา 1,840 44 1,200 ตรม.  
เก็บรถเต็มพื้นท่ี 80 คัน 

กระบ่ี  สาขากระบ่ี 570 4 ไมมี 

2.4.4 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน  
เนื่องจากฮอนดาไดประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอม โดยกําหนดผูจําหนายตองนําระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม ISO 14001 มาใชภายในศูนยบริการของผูจําหนายรถยนตฮอนดา  โดยกลุมบริษัทไดรับการรับรอง
มาตรฐานจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมเร่ืองการขาย/บริการ/อะไหล/การซอมสี  โดยไดรับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015 สําหรับสาขาสุรินทรและสาขาบุรีรัมย (หมดอายุ 16 กรกฎาคม 2564) และ
สาขานางรอง (หมดอายุ 2 มิถุนายน 2564) และการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2015  (หมดอายุ 23 
มีนาคม 2564) สําหรับสาขามะลิวัลย    

สําหรับสาขาใหม ผูจําหนายตองไดรับรองมาตรฐาน ISO14001 โดยหนวยงาน ISO ที่ไดมาตรฐานและ
ยอมรับจากฮอนดา ภายในระยะเวลา 15 เดือนนับต้ังแตไดเร่ิมธุรกิจจําหนายรถยนตฮอนดา ซ่ึงสาขาภูเก็ต นาคา และ
กระบีเ่พิ่งเร่ิมดําเนินการและจะจัดใหมีการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ภายในระยะเวลาที่ฮอนดากําหนด 



                                                                              บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 
                                                                              Autocorp Holding Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 41 
 

2.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กลุมบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอม และไมมีประวัติกระทําความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองส่ิงแวดลอมกับ
หนวยงานภาครัฐ   

นอกจากนี้ ทางฮอนดา ไดประกาศเจตจํานงใหผูจําหนายรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดในประเทศไทยโดย 

1.  ใหผูจําหนายมีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดีใหแกชุมชนผูจําหนายดําเนินธุรกิจ 
2. สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายอื่นๆ 

ที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม  
3. ตอบสนองนโยบายของฮอนดาใหเปนบริษัทที่มีความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมมากที่สุดในประเทศไทย 

2.6 สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

- ไมมี - 

2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ   

- ไมมี - 
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3.  ปจจัยความเสี่ยง 

 กอนตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการพิจารณา ปจจัย
ความเส่ียงในหัวขอนี้รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ทั้งนี้ปจจัยความเส่ียงดังกลาวมิไดเปนปจจัยความเส่ียง
ทั้งหมดที่มีอยู ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัท ดังนั้นปจจัยความเส่ียงอื่นๆ ที่บริษัทมิทราบในขณะนี้หรือที่
บริษัทเห็นวาเปนปจจัยความเส่ียงที่ไมเปนสาระสําคัญในปจจุบัน อาจเปนปจจัยความเส่ียงที่ มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

 กลุม ACG มีแผนการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในศูนยจําหนายและบริการรถยนตฮอนดา ตามกลยุทธการขยาย
สาขาใหครอบคลุมทุกภูมิภาค ซ่ึงการลงทุนขยายสาขาของโชวรูมและศูนยบริการแตละแหง ทําใหกลุม ACG มีความ
เส่ียงจากผลประกอบการที่อาจไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวได  เชน รายไดจากการขายและบริการไมเปนไปตาม
ประมาณการที่บริษัทต้ังไว ในขณะที่บริษัทมีตนทุนคาเชาที่ดิน คาเส่ือมราคา และตนทุนทางการเงินคงที่  หากการ
ดําเนินงานของสาขาที่จะลงทุนตอไปในอนาคตไมเปนไปตามแผนงานที่บริษัทวางไวอาจสงผลกระทบใหผลการ
ดําเนินงานของกลุม ACG ทั้งในสวนของรายได และกําไรสุทธิของกลุม ACG ลดลง 

 กลุม ACG ไดใหความสําคัญตอประเด็นความเส่ียงนี้  โดยใชความระมัดระวังในการขยายสาขาซ่ึงมีการศึกษา
ความเปนไปไดทางธุรกิจ (Project Feasibility Study) เพื่อวิเคราะหฐานะทางการเงินของกลุม ACG งบประมาณการ
ลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงระยะเวลาคืนทุน ซ่ึงการคัดเลือกทําเลที่ต้ังของแตละสาขาจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพและชองวางทางการตลาด ทําเลที่ต้ังของโชวรูมและศูนยบริการ 
รวมทั้งขนาดและงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมของแตละแหง ซ่ึงกลุม ACG ไดแบงขนาดของโชวรูมและ
ศูนยบริการเปน 3 รูปแบบ (S, M, L) (รายละเอียดอยูที่สวนที่ 2 ขอ 6 โครงการในอนาคต) เพื่อใหเหมาะกับแตละตลาด
ในทุกภูมิภาค   

 ทั้งนี้ ในตนป 2561 บริษัทแกนไดลงทุนเปดสาขาที่จังหวัดภูเก็ต และตนป 2562 ลงทุนเปดสาขาในจังหวัดกระบี่
ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดปรับรูปแบบการลงทุนและสรางทีมขายและบริการ 
สําหรับการเปดดําเนินการภายในระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อรับรูรายไดและลดความเส่ียงจากการลงทุนในการขยาย
สาขา ทั้งนี้ การลงทุนในการขยายสาขาทุกคร้ังจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน เพื่อ
นําเสนอแผนขยายการลงทุนใหทางฮอนดาพิจารณาอนุมัติในลําดับถัดไป  

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบริษัทผูผลิตรถยนตฮอนดา  

 กลุม ACG พึ่งพาการประกอบธุรกิจในการเปนผูจําหนายและบริการรถยนตย่ีหอฮอนดา โดยตองซ้ือสินคาจาก
บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (“ฮอนดา”) ซ่ึงเปนผูผลิตสินคาใหแกกลุม ACG เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอนดายังเปนผูกําหนดนโยบายและอนุมัติการดําเนินธุรกิจของกลุม ACG  โดยฮอนดาจะเปน
ผูพิจารณาการจัดสรรสินคาซ่ึงขึ้นอยูกับเง่ือนไขทางการตลาดและจํานวนสินคาที่มีอยูของฮอนดา อีกทั้งฮอนดาจะเปนผู
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พิจารณาเก่ียวกับการชวยเหลือดานการสงเสริมการขาย การใหบริการลูกคารวมไปถึงการจัดสรรอะไหลใหแกผูจําหนาย
ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฮอนดาในการจัดสรรใหผูจําหนายแตละราย และฮอนดาจะเปนผูพิจารณาอนุมัติการขยาย
สาขาในอนาคตของกลุม ACG รวมถึงอนุมัติการเปดสาขาสําหรับผูจําหนายทุกราย โดยฮอนดาจะพิจารณาจากผูสมัคร
ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบถวน ทั้งนี้การคัดเลือกผูจําหนายไมไดมีขอจํากัดเร่ืองการเกิดคูแขงภายใตแบรนด
เดียวกัน กลาวคือในแตละพื้นที่สามารถมีผูจําหนายไดมากกวา 1 ราย ขึ้นอยูกับขนาดตลาดและปจจัยตางๆ ในชวง
ขณะนั้น ซ่ึงทั้งหมดถือเปนความเส่ียงที่จะสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ  

 ที่ผานมา ทางฮอนดาจะมีการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของผูจําหนาย (“dealer”) รวมทั้งการประเมินผล
งานของ dealer เพื่อวัดมาตรฐานการขายและการใหบริการของแตละ dealer ทั้งในดานความพึงพอใจในการใหบริการ
และการทําตามแผนหรือเปาหมายการตลาดที่ไดวางไวรวมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการต้ังมาตรฐานในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเอง ซ่ึงทําใหกลุม ACG ไดรับคะแนนการประเมินจากฮอนดาในระดับที่ดีและไดรับรางวัลจากผลการ
ประเมินดังกลาวมาอยางตอเนื่อง 

 ทั้งนี้ กลุม ACG ไดรับความเห็นชอบจากฮอนดาในการขยายโชวรูมและศูนยบริการจํานวน 9 แหง(รวมภูเก็ตและ
กระบี่) โดยการขยายสาขาตามที่ไดรับเห็นชอบขางตน ทางกลุม ACG ตองเสนอตอฮอนดาตามขั้นตอนตอไป     

 นอกจากนี้ เนื่องจากรถยนตฮอนดาเปนสินคาหลักของกลุมบริษัท ดังนั้น หากเกิดปญหาจากสินคา ที่ฮอนดา
อาจจะตองเรียกคืน จะสงกระทบตอรายไดและช่ือเสียงของกลุม ACG แตจากประสบการณของการเปนผูจําหนายและ
ศูนยบริการรถยนตย่ีหอฮอนดามากวา 25 ป ยังไมเคยมีเหตุการณดังกลาวอันเปนเหตุใหกลุม ACG ไดรับผลกระทบ 

  นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณที่ทําใหทางฮอนดาตองตัดสินใจยกเลิกการผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย
จะมีสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจในอนาคตอยางมีนัยสําคัญ แตทั้งนี้ทางฮอนดาไดกอต้ังใน
ประเทศไทยต้ังแตป 2526 และมีการเติบโตของยอดจําหนายมาโดยตลอด โดยทางประเทศญ่ีปุนไดพิจารณาแลววา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพทั้งดานกําลังการผลิตและกําลังซ้ือของผูบริโภค จึงไดตัดสินใจสรางฐานการผลิต
รถยนตและช้ินสวนในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของผูบริโภครถยนตย่ีหอฮอนดาทั้งที่จําหนายในประเทศไทย 
และสงออกไปยังประเทศอื่นๆ จึงไมไดมีเหตุผลอยางมีสาระสําคัญที่จะทําใหฮอนดายกเลิกการผลิตและจําหนายสินคา
ในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกลนี ้

3.1.3 ความเสี่ยงจากการไมไดตอสัญญาแตงตั้งผูจําหนายและบริการรถยนตฮอนดาหรือถูกยกเลิกจาก
การผิดเง่ือนไขขอตกลงของสัญญาแตงตั้งผูจําหนาย 

 บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนคูสัญญากับบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยสัญญาแตงต้ังผูจําหนายและบริการรถยนตฮอนดา เปนสัญญาปตอป (สัญญาฉบับปจจุบันหมดอายุ 31 ธันวาคม 
2562) (โดยสรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูจําหนายสามารถดูไดในสวนที่ (2.2 ขอ 5) สัญญาที่มีอายุสัญญาจํากัด
อาจกอใหเกิดความเส่ียงตอกลุม ACG ในกรณีที่ไมไดรับการตอสัญญาหรือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงของ
สัญญา อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถดําเนินธุรกิจตอได ตัวอยางของเง่ือนไขการเลิกสัญญา เชน  

- คูสัญญาอาจทําความตกลงรวมกันในเวลาใดๆ เพื่อใหสัญญาส้ินสุดลง 
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- ผูจําหนายและฮอนดามีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนหนังสือ โดยอาจกําหนด
วันที่มีผลใหเลิกสัญญา หากมิไดกําหนดไว ใหมีผลเม่ืออีกฝายหนึ่งไดรับคําบอกกลาวแลว หรือเม่ือผูจําหนายได
ชําระเงินใดๆ ที่คางชําระอยูกับฮอนดาจนครบถวนแลว (หากมี) 

- ผูจําหนายไมสามารถคงไวซ่ึงใบอนุญาตเพื่อการประกอบกิจการตามที่ระบุในสัญญา หรือใบอนุญาตไมไดรับ
การตออายุ ถูกระงับ หรือถูกเพิกถอน ไมวาดวยเหตุใดๆ 

- ผูจําหนายละทิ้ง/ไมสามารถเปดทําการสถานประกอบการเปนเวลาติดตอกันเกินกวาจํานวนวันที่กําหนด 
- ผูจําหนายยายสถานประกอบการหรือเปล่ียนแปลงลักษณะของการประกอบกิจการ โดยมิไดรับความยินยอม

เปนลายลักษณอักษรจากฮอนดา 
- ผูจําหนายไมชําระเงินจํานวนใดๆ ที่คางชําระใหแกฮอนดา ภายในระยะเวลาที่กําหนด นับแตไดรับการรองขอ

เปนหนังสือจากฮอนดา 
- ผูจําหนายย่ืนหรือมีสวนในการย่ืนตอฮอนดาซ่ึงขอความหรือเอกสารใดๆ เพื่อใหมีการชําระเงินอันเปนเท็จหรือ

เปนการฉอฉล 

 ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวขางตน ทางกลุม ACG สามารถปฏิบัติตามไดมาโดยตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ โดยไม
ทําใหเกิดการผิดเง่ือนไขในสัญญาได 

 นอกจากนี้ ที่ผานมา กลุม ACG ไดดําเนินธุรกิจภายใตสัญญากับฮอนดาเปนเวลานาน และมีผูบริหารของบริษัทที่
มีประสบการณในการบริหารธุรกิจเปนผูจําหนายรถยนตมายาวนาน ทําใหกลุม ACG มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และมีความรูในเร่ืองของการดําเนินงาน ต้ังแตการวางนโยบายการทําธุรกิจ การอบรมพนักงาน และการ
ขายสินคา ภายใตกรอบและเง่ือนไขตามสัญญาของฮอนดาอยางดีที่สุดมาโดยตลอด และไดรับรางวัลจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานในฐานะผูจําหนายรถยนตฮอนดาที่มีผลการดําเนินงานที่ดี มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
เปาหมายและแนวทางของบริษัทฮอนดา ทั้งดานผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของลูกคา     

 เนื่องจากฮอนดาเปนแบรนดช้ันนําระดับโลก และเปนผูนําอันดับตนๆ ของตลาดรถยนตในประเทศไทย ที่ให
ความสําคัญกับการดูแลลูกคาอยางมาก ทําใหมีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือก dealer ดังนั้น การจะเปนผูจําหนาย
รถยนตฮอนดาจะตองไดรับการคัดเลือกอยางดี 

 ถึงแมวาอายุสัญญาจะเปนลักษณะตอปตอป เนื่องจากเปนนโยบายของฮอนดาที่ปฏิบัติกับผูจําหนายทุกรายทั้ง
ประเทศ กลุม ACG เช่ือม่ันวายังคงจะไดรับการตอสัญญาตอไปในอนาคต เนื่องจากไมไดปฏิบัติขัดตอสัญญาที่จะเปน
เหตุใหถูกยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจําหนายและบริการดังกลาว 

3.2 ความเสี่ยงดานการเงิน 

3.2.1 ความเสี่ยงดานการพ่ึงพาเงินกูจากสถาบันการเงิน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 กลุม ACG ใชเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนหลักในการดําเนินธุรกิจ โดยกลุม ACG 
มีภาระหนี้สินที่เปนระยะส้ันและระยะยาวทั้งหมดจํานวน 625.85 ลานบาท  แบงเปนเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบัน
การเงิน ประกอบดวย เงินกูยืมประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน (P/N) มีอายุสัญญา 3 เดือน จํานวน 560 ลานบาท เงินกูยืม
ระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 30 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) จํานวน 0.85 ลานบาท และ
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เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือจํานวน 35 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยชําระจนครบกําหนดการคืนเงินกูในส้ินเดือนพฤษภาคม 
2564  สงผลให ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 0.64 เทาและอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนเทากับ 2.08 เทา (กรณีคิดจากหนี้สินรวม) หรือ เทากับ 1.56 เทา (กรณีคิดจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย) 
โดยในป 2560 – 2561 และไตรมาสแรกป 2562 บริษัทมีตนทุนทางการเงิน 32.80 ลานบาท 28.39 ลานบาท และ 6.94 
ลานบาท ตามลําดับ   

 หากการประกอบธุรกิจโดยรายไดจากการขายและบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การพึ่งพาแหลงเงินทุน
จากสถาบันการเงิน กอใหเกิดความเส่ียงตอความม่ันคงของฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
เงินตนจากการกูเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการผิดเง่ือนไขบางประการซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ของ
กลุมACG อยางมีนัยสําคัญ  

 อยางไรก็ตาม ในการลงทุนสาขาภูเก็ตเม่ือตนป 2561 และสาขากระบี่เม่ือตนป 2562 ซ่ึงเปดดําเนินการแลวและที่
กําลังดําเนินการกอสราง โดยกลุม ACG ใชเงินทุนหมุนเวียนจากการทํามาหาไดในการประกอบธุรกิจรวมกับใชเงินที่มา
จากเงินทุนจากการกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  และในอนาคตหากบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยในประเทศไทย เงินทุนที่บริษัทไดจากการระดมทุนตอประชาชนทั่วไป (IPO) สวนหนึ่งจะนํามาเพื่อลงทุนใน
การขยายสาขาในอนาคต  เพื่อลดการพึ่งพิงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และลดตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นได   

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีสัดสวนเงินกูระยะส้ันประมาณรอยละ 89 จากเงินกูยืมทั้งหมดเพื่อใชในการซ้ือสินคาและ
การลงทุนในสาขาใหม ซ่ึงหากบริษัทไมไดรับการตอวงเงินหรือธนาคารเรียกคืนเงินกูระยะส้ัน อาจสงผลกระทบตอกลุม
บริษัท ทําใหขาดสภาพคลองทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อยางไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันทาง
การเงินที่มีอยูทั้ง 3 แหงมาตลอด และไมเคยผิดนัดชําระดอกเบี้ย ดังนั้น กลุมบริษัทจึงเช่ือม่ันวาจะไดรับการสนับสนุน
จากสถาบันการเงินตอไป นอกจากนี้ กลุมบริษัทสามารถหาแหลงเงินทุนจากสถาบันทางการเงินอื่นได หรือสามารถขอ
วงเงินกูระยะยาว เนื่องจากยังมีที่ดินที่ยังไมติดภาระคํ้าประกันเหลืออยู 

3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทยอยผิดเง่ือนไขการรักษาอัตราสวนทางการเงินในสัญญากูยืมเงิน 

 เนื่องจากบริษัทแกนมีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง   ต้ังแตป 2558  โดยมีเง่ือนไขวาบริษัทแกนตองไมกอ
ขอผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ จนทําใหอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ไวเกิน 3.5 เทาในป  
2560 – 2561 และไมเกิน 2.50 เทา สําหรับป 2562 และตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (Debt 
Service Coverage Ratio : DSCR) ไมนอยกวา 1.1 เทา  (โดยคํานวณจากกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คา
เส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย ตอสวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดในงวดบัญชีรวมดอกเบี้ยจายทั้งหมด) โดย
เง่ือนไขการติดตามอัตราสวนทางการเงินทางธนาคารจะอางอิงกับงบการเงินรายปของบริษัทแกน  ณ 31 ธันวาคม  
2560 บริษัทแกนมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) และสัดสวน DSCR เทากับ 2.78 เทา และ 0.80 เทา 
ตามลําดับ (การคํานวณ D/E Ratio ทางธนาคารใหนําเงินกูกรรมการซ่ึงบันทึกอยูฝงหนี้สินยายเปนสวนของผูถือหุน 
เนื่องจากเปนเงินจากผูถือหุน) ซ่ึงอัตราสวน DSCR ผิดเง่ือนไขกับธนาคาร อยางไรก็ตาม บริษัทแกนไดรับหนังสือ
อนุโลมเง่ือนไข DSCR โดยสามารถใชวงเงินไดตามปกติ  ดังนั้น หากบริษัทแกนยังไมสามารถปรับปรุงฐานะทางการเงิน
ของบริษัทแกนใหดีขึ้นได บริษัทแกนก็มีแนวโนมจะผิดสัญญาเงินกูยืมกับสถาบันการเงินดังกลาว ซ่ึงสถาบันการเงิน
อาจจะฟองบังคับหลักประกันขายทอดตลาดและทําใหบริษัทแกนไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  
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 อยางไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทแกนมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) และสัดสวน DSCR เทากับ 
2.25 เทา และ 1.48 เทา ตามลําดับ  และ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทแกนมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) และ
สัดสวน DSCR เทากับ 2.17 เทา และ 1.90 เทา ตามลําดับ  ซ่ึงบริษัทสามารถรักษาอัตราสวนตามเง่ือนไขของทาง
ธนาคารไดเนื่องจากมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทแกนไมสามารถรักษาอัตราสวน
ทางการเงิน ใหอยูในขอกําหนดนี้ได  บริษัทแกนเช่ือม่ันวาทางสถาบันการเงินจะใหการผอนผันในเร่ืองดังกลาวอีก
ดังเชนที่ผานมา เนื่องจากบริษัทยอยมิไดผิดนัดชําระดอกเบี้ยและเงินตน และยังคงมีหลักประกันกับทางสถาบันการเงิน   

3.3 ความเสี่ยงอ่ืนๆ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผูถือหุนรายใหญที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร  

 ปจจุบันครอบครัวรังคกูลนุวัฒนเปนผูถือหุนใหญของบริษัทคิดเปนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว ถึงแมวา
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน จะทําใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 74 ของทุนชําระแลวนายภานุมาศ 
รังคกูลนุวัฒน และนางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน ยังคงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปน
เร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมาย
หรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การขาย
หรือโอนกิจการบางสวนหรือทัง้หมด เปนตน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ
และถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนรายใหญเสนอได  

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงต้ังกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ 
จํานวน 3 ทาน และประธานกรรมการบริษัทจํานวน 1 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 10 ทาน เขารวมในการประชุม
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของคณะกรรมการและผูบริหารบริษัท รวมถึงการพิจารณา
อนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอผูถือหุนวาการบริหารงานภายใน
บริษัทจะเปนไปอยางโปรงใส 

 นอกจากนี้ กลุม ACG ไดมีการพึ่งพิงนายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร ซ่ึงเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัทและบริหารกิจการมาโดยตลอด หากกลุม ACG สูญเสียผูบริหารหลักไปอาจสงผลใหเกิดความ
เสียหายกับบริษัทได อยางไรก็ตาม  นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒนและครอบครัวมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
จึงคาดวาบริษัทจะยังสามารถรักษาผูบริหารดังกลาวใหอยูกับบริษัทไดตอไปในอนาคต  

3.3.2  ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปจจุบัน มีการลงทุนในบริษัท ฮอนดา
มะลิวัลย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทแกน และประกอบธุรกิจจําหนายและการใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจอื่นที่
เก่ียวเนื่องอื่นๆ  ในสัดสวนรอยละ 99.58 การที่บริษัทไมไดมีการดําเนินธุรกิจอื่นใดดวยตนเอง สงผลใหผลประกอบการ
ของบริษัทจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทยอยทั้งหมด และเงินปนผลจากบริษัทยอย ดังนั้นหากบริษัทยอยมีผล
การดําเนินงานที่ดีจะสงผลใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามไปดวย แตในทางตรงกันขาม หากบริษัทยอยมีผลการ
ดําเนินงานที่ไมดีจะสงผลกระทบในทางลบตอบริษัท เชนกัน     
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อยางไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว บริษัทจะทําการวิเคราะหความเปนไป
ไดและพิจารณาถึงศักยภาพของโครงการในอนาคต รวมทั้งปจจัยความเส่ียงจากการลงทุนในสาขาใหม ๆ และนําเสนอ
แผนการลงทุนของบริษัทยอยใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนําการลดความเส่ียงของการลงทุนที่
อาจจะเกิดขึ้น และในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทจะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอยนั้น ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ
และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยดังกลาว    

3.3.3 ความเสี่ยงจากการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังนี้กอนไดรับการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้บริษัทไดย่ืนคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในเกณฑกําไรจากการดําเนินงาน เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561 และบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได 
ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยจํานวนไมตํ่ากวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25  
ของทุนชําระแลว บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI 
ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทในตลาดรองและอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได 

3.3.4 ความเสี่ยงจากราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวนซ่ึงกอใหเกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอผู
ลงทุนที่ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี ้

 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจาการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังนี้อาจจะมีการขึ้นลงอยางผันผวน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่บริษัทฯอาจไมสามารถควบคุมไดซ่ึงรวมถึง 

- ทัศนะที่ มีตอภาวะอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวของไดแก  การเ ติบโตของเศรษฐกิจ แนวโนมการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม เปนตน ซ่ึงอาจสงผลตอโอกาสในการสรางรายไดและการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานที่แทจริงกับผลการดําเนินงานที่ผูลงทุนและนักวิเคราะหคาดหวัง 

- การเปล่ียนแปลงคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห 
- การแปล่ียนแปลงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาพ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป หรือบรรยากาศในตลาดหลักทรัพยฯ 

- การเปล่ียนแปลงในการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงดําเนิน
ธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทฯ และความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 จากปจจัยขางตนดังกลาว อาจทําใหราคาหุนของบริษัทฯ มีความผันผวนและอาจมีการซ้ือขายในราคาที่ตํ่ากวา
ราคาเสนอขายอยางมาก 
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4.  การวิจัยและพัฒนา 

-ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 บริษัท ออโตคอร์ป  โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
                                                   Autocorp Holding Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 49 
  

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

5.1 รำยละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์ถาวร ที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมเท่ากับ 637.99 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร แสดงได้ดังนี้ 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่ำสุทธิ  

หลังหักค่ำเสื่อมรำคำ
สะสม (ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1 ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ตารางทรัพย์สินหลัก 281.97 ตารางทรัพย์สินหลัก 
2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตารางทรัพย์สินหลัก 296.13 ตารางทรัพย์สินหลัก 
3 เครื่องตกแตง่ตดิตั้งและเครื่องใชส้ านักงาน เป็นเจา้ของ 12.47 ไม่มีภาระผูกพัน 
4 เครื่องมือและอุปกรณ ์ เป็นเจา้ของ 21.71 ไม่มีภาระผูกพัน 

5 ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 20.66 ไม่มีภาระผูกพัน 

6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง เป็นเจา้ของ 5.05 ไม่มีภาระผูกพัน 
  รวมทั้งสิน้ 637.99   
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ตารางแสดงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ก. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษัท 

สำขำ เลขท่ีโฉนด สถำนท่ีตั้ง 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
กรรมสิทธิ์ /  
ภำระผูกพัน 

พื้นท่ีใช้งำน 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

โชว์รูม 
(ตำรำงเมตร/
จ ำนวนคัน) 

ศูนย์บริกำร * 
(ตำรำงเมตร / 

บริกำร) 

คลังสินค้ำ 
(ตำรำงเมตร /  
จ ำนวนคัน) 

- 
264384,  268366 และ 
268367  
เนื้อที่ประมาณ 25 ไร ่

มะลิวัลย์ (ส านักงานใหญ)่ 
เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

94.77 162.82 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

2,400 ตรม. 
โชว์รถได้ 30 คัน 

8,200 ตรม. 
ช่องบริการ 139 ช่อง 

ห้องสี 6 ห้อง 

2,400 ตรม. 
เก็บรถเต็มพ้ืนที่  

 150 คัน 

1 10049   
เนื้อที่ประมาณ 1 ไร ่

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

20.00 15.79 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

370 ตรม 
โชว์รถได้ 5 คัน 

360 ตรม. 
ช่องบริการ 6 ช่อง 
ห้องสี –ไม่มี- 

- 

2 

10117 
เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 

สุรินทร์  
เลขที่ 274 หมู่ที่ 9 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

97.17 59.70 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

525 ตรม. 
โชว์รถได้ 6 คัน 

3,260 ตรม. 
ช่องบริการ 24 ช่อง 

ห้องสี 3 ห้อง 

250 ตรม. 
เก็บรถเต็มพ้ืนที่  

 20 คัน 

2915   
เนื้อที่ประมาณ 6ไร่ 

เลขที่ -  ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 5.27 3.75 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

- - 
5,300 ตรม. 

เก็บรถเต็มพ้ืนที่  
 250 คัน 

3 3232 
เนื้อที่ประมาณ 112 ตรว. 

วีรวัฒน์โยธิน  
เลขที่ 783 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

10.58 7.06 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

240 ตรม. 
โชว์รถได้ 4 คัน 

- - 

4 
1206, 1207, 53696 และ 
53697 
เนื้อที่ประมาณ  3 ไร่ 

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

48.19 39.01 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

650 ตรม. 
โชว์รถได้ 6 คัน 

1,820 ตรม. 
ช่องบริการ 33 ช่อง 

ห้องสี 2 ห้อง 
- 

5 37806 และ 61542 
เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ 

นางรอง  
เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

5.38 38.06 บริษัท / ค้ าประกัน
สินเช่ือธนาคาร 

625 ตรม. 
โชว์รถได้ 6 คัน 

1,400 ตรม. 
ช่องบริการ 21 ช่อง 

ห้องสี 2 ห้อง 

2,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพ้ืนที่  

 132 คัน 

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

ภูเก็ต  
เลขที่ 3/17 หมู่ที่ 3 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

        - 2.38 สัญญาเช่า 
316 ตรม. 

โชว์รถได้ 5 คัน 
312 ตรม. 

ช่องบริการ 5  ช่อง - 
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สำขำ เลขท่ีโฉนด สถำนท่ีตั้ง 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 
กรรมสิทธิ์ /  
ภำระผูกพัน 

พื้นท่ีใช้งำน 

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

โชว์รูม 
(ตำรำงเมตร/
จ ำนวนคัน) 

ศูนย์บริกำร * 
(ตำรำงเมตร / 

บริกำร) 

คลังสินค้ำ 
(ตำรำงเมตร /  
จ ำนวนคัน) 

7 2355 
เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 

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

0.64 54.87 สัญญาเช่า 
920 ตรม. 

โชว์รถได้ 12 คัน 

1,840 ตรม. 
ช่องบริการ 44  ช่อง 

ห้องสี 4 ห้อง 

1,200 ตรม. 
เก็บรถเต็มพ้ืนที่  

 80 คัน 

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

กระบี่ (ชั่วคราว) 
เลขที่ 489/8 และ 489/10 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.
เมืองกระบี่ จ.กระบี่  

- 2.16 สัญญาเช่า 
240 ตรม. 

โชว์รถได้ 4 คัน 

570 ตรม. 
ช่องบริการ 4  ช่อง 

 
- 

  รวม 282.00 385.60     
  (หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม) (0.03) (89.47)     
  รวมหลังหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 281.97 296.13     

หมายเหตุ : พื้นที่ใช้สอยของศูนย์บริการได้รวมห้องเก็บอะไหล่ไว้ด้วยแล้ว 

ข. สัญญำเช่ำ 

บริษัทย่อยได้ตกลงเช่าที่ดินจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อท าเป็นส านักงานขายและศูนย์บริการในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 แห่ง และจังหวัดกระบี่ 2 แห่ง 

สำขำ พื้นที่เช่ำ รำยละเอียดของสัญญำ 
สาขาภูเก็ต เลขท่ี 3/17 หมู่ท่ี 3 ต.รัษฏา  

อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โฉนดเลขท่ี 18459, 18460, 18461, 18464 และ 
54098  
 

ผู้เช่า  : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 
ผู้ให้เช่า  : นายอภิชาติ กิจประสาน 

ระยะเวลา  : 2 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 มกราคม 2564) และมีค ามั่นจะให้เช่าต่ออีก 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 
(ถึง 31 มกราคม 2570)  

เนื้อที ่  : 199 ตารางวา 

การต่ออายุ  
หมายเหต ุ  

: 
: 

ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
บริษัท ACG ได้เช่าท่ีดินกับเจ้าของท่ีดินก่อนส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมและให้บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
เช่าช่วงต่อ และเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ทางบจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ ได้ท าสัญญาตรงกับเจ้าของที่ดินส าหรับการเช่า
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สำขำ พื้นที่เช่ำ รำยละเอียดของสัญญำ 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 

สาขานาคา จังหวัด
ภูเก็ต 

เลขท่ี 36/3 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
โฉนดเลขท่ี 2355 
 

ผู้เช่า    : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 

ผู้ให้เช่า   : นางอุษารัศ อบรมสุข และนายพูลผล วิษณุศาสตรา 

ระยะเวลา   : 21 ปี (ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 27 กุมภาพันธ์ 2582) และมีค ามั่นจะให้เช่าต่ออีก 3 ครั้งๆ ละ 3 ปี รวมเป็น 9 ปี 
(ถึง 31 มกราคม 2591) 

เนื้อที ่   : 6 ไร่ 3 งานเศษ 

การต่ออายุ  : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 

สาขากระบี่  
(ชั่วคราว) จังหวัด
กระบี ่ 

เลขท่ี 489/8 และ 489/10 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่
ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่  
โฉนดเลขท่ี 1195,20509,20510,20511 และ 
20512 พร้อมอาคาร 

ผู้เช่า    : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 

ผู้ให้เช่า   : นายเจริญ น้ าผุด 

ระยะเวลา   : 2 ปี (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2561 – 19 พฤศจิกายน 2563)  และมีค ามั่นจะให้เช่าต่ออีก 1 ครั้ง อีก 2 ปี 

เนื้อที ่   : 3 งาน 78 ตารางวา 

การต่ออายุ  : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 

สาขากระบี่  (ถาวร) 
จังหวัดกระบี่ 

โฉนดเลขท่ี 6449 เลขท่ีดิน 502 หน้าส ารวจ 597 
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่   

ผู้เช่า    : บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 

ผู้ให้เช่า   : นายอนันต์ บรรพบุตร 

ระยะเวลา   : 30 ปี (ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2591)   และผู้ให้เช่าให้ค ามั่นว่าจะให้ผู้เช่าต่อระยะเวลาการเช่าออกไป
อีก 2 ครั้งๆ ละ 3 ปี  

เนื้อที ่   : ประมาณ 7 ไร่  

การต่ออายุ  : ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 

หมายเหตุ: บริษัทได้เปิดศูนย์ชั่วคราวทีจ่ังหวัดกระบี่ (สัญญาเช่า 2 ปี) และก าลังก่อสร้างศูนย์ถาวรส าหรับสาขากระบี่ ซึ่งมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสัญญาเช่าศูนย์ชั่วคราวจะหมดอายุ 



บริษัท ออโตคอร์ป  โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
  Autocorp Holding Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 53 
  

5.2 รำยละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 9.09  ล้านบาท โดยรายการ
ดังกล่าวได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางด้านบัญชี 

5.3 รำยละเอียดอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  บริษัทย่อยมีรายละเอียดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงได้ดังนี้ 

ล ำดับ
ท่ี 

เลขท่ี 
โฉนด 

รำยเน้ือท่ี (ไร่-งำน-ตรว.) 
สถำนท่ีตั้ง 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

กรรมสิทธิ์ / 
ภำระผูกพัน รำยละเอียด รวม 

1 2938 17-3-79.5 17-3-79.5 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 11.43 
ค้ าประกัน 

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

3 50872 15-0-93.0 15-0-93 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 12.21 
ค้ าประกัน

สินเช่ือธนาคาร  
4 37978 4-1-94.0 

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

35-1-00 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 28.01 บริษัท 

7 3869 3-1-94.0 
8 64783 1-3-71.0 
9 64784 7-1-41.0 
10 64785 8-3-53.0 
11 64786 9-1-49.0 

                                                                                        รวม 69.60  

ที่ดินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ซึ่งยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้  มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 141.46 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดย
พิจารณาราคาตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

5.4 สัญญำส ำคัญทีเ่กี่ยวข้องในกำรด ำเนนิธุรกิจ  

1. สัญญำแต่งตั้งผู้จ ำหน่ำยและบริกำร รถยนต์ฮอนด้ำ  

ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด มีสัญญาผู้จ าหน่ายและบริการ ทั้งหมด 8 สาขา โดยมีอายุ
สัญญา ดังนี ้

สำขำ จังหวัด 
เริ่มได้รับกำร
แต่งต้ังครั้งแรก 

สัญญำปัจจุบัน 
เริ่มวันท่ี 

สัญญำปัจจุบัน 
หมดอำยุวันที่ 

1. สุรินทร์ สุรินทร์ 2535 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 
2. บุรีรัมย ์ บุรีรัมย ์ 2537 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 

3. นางรอง  บุรีรัมย ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 

4. ขอนแก่น (มะลิวัลย์) ขอนแก่น 2559 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 
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สำขำ จังหวัด 
เริ่มได้รับกำร
แต่งต้ังครั้งแรก 

สัญญำปัจจุบัน 
เริ่มวันท่ี 

สัญญำปัจจุบัน 
หมดอำยุวันที่ 

5. ประชาสโมสร ขอนแก่น 2557 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 

6. วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 

7. ภูเก็ต ภูเก็ต 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 31 ธนัวาคม 2562 

8. นาคา ภูเก็ต 2561 28 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

นอกจากนี้ ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีศูนย์จ าหน่ายและศูนย์บริการชั่วคราว 1 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่ จังหวัด
กระบี ่(สาขาที่ 9) บริษัทได้รับหนังสือข้อตกลงการท าโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการชั่วคราวในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งบริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารส าหรับโชว์รูมขายและศูนย์บริการชั่วคราวที่ต าบลกระบี่ใหญ่ อ าเภอเมือง เป็นศูนย์
ชั่วคราว โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 และบริษัทจะสร้างศูนย์ถาวรท่ีมีขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ
บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ที่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง โดยเมื่อศูนย์ถาวรแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดให้บริการ บริษัทจะ
ได้รับหนังสือแต่งตั้งผู้จ าหน่ายเมื่อสามารถเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการได้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างในระยะเวลา 
12 เดือน หรือประมาณไตรมาส 1 ปี 2563  

รำยละเอียดส ำคัญของสัญญำแต่งตั้งผู้จ ำหน่ำยและบริกำรรถยนต์ฮอนด้ำ   
วันท่ีของสัญญา  28 กุมภาพันธ์ 2561 
คู่สัญญา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฮอนด้ำ”) และ 

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด (“ผู้จ ำหน่ำย”) (ซึ่งบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากัด (“ออโตคอร์ป”) ถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 99.58 ของหุ้นทั้งหมดของผู้จ าหน่าย) 

วัตถุประสงค์หลัก ฮอนด้าตกลงแต่งตัง้และให้สิทธิผู้จ าหน่ายทีจ่ะขาย และให้บริการสินค้าฮอนดา้ ณ สถานท่ีที่ได้รับ
อนุญาตจ านวน 9 แห่งในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้จ าหน่ายจะซือ้สินค้าฮอนดา้ซึง่รวมถึงรถยนตฮ์อนด้า
และอะไหล่ฮอนด้าหรือส่วนอื่นๆ จากฮอนดา้หรือจากผู้จ าหน่ายรายอื่นของฮอนด้าตามที่ได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ระยะเวลา ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และมเีอกสารแนบท้ายต่อสัญญาถึง 31 ธันวาคม 2562 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ  ผู้จัดการของผู้จ าหน่ายจะได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอนหรือเปล่ียนแปลงโดยผู้บริหารของผู้จ าหน่าย 

เพื่อท าหน้าที่บริหารและด าเนินกจิการของผู้จ าหน่ายและผู้จ าหน่ายจะแจง้รายชื่อของผู้จัดการของผู้
จ าหน่ายให้แก่ฮอนดา้ทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วัน 

 ในการจัดสรรสินค้า ฮอนด้ามดีุลยพินิจเพียงฝ่ายเดยีวในการจัดสรรสินค้าฮอนดา้แก่ผู้จ าหน่าย โดย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการตลาดและจ านวนสินคา้ที่มีอยู่ ณ ขณะนัน้ และฮอนด้าสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการรับค าส่ังซื้อ การก าหนดจ านวน การจดัจ าหน่ายสนิค้า โดยค าชี้ขาดของฮอนด้าให้
ถือเป็นที่สุด  

 ฮอนด้าตกลงจะจัดสรรการส่งเสรมิสนับสนุนในการขาย การบริการ และอะไหล่ให้แก่ผู้จ าหน่าย ใน
เวลาและตามทีฮ่อนดา้เห็นสมควร ผู้จ าหน่ายตกลงว่าจะจัดท าและใช้โปรแกรมสง่เสริมการขาย 
อะไหล่และบริการส าหรับการโฆษณา และจะให้ความร่วมมือกับโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
ทั้งหมดที่จดัท าขึ้นโดยฮอนดา้ 
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รำยละเอียดส ำคัญของสัญญำแต่งตั้งผู้จ ำหน่ำยและบริกำรรถยนต์ฮอนด้ำ   

 ฮอนด้าตกลงทีจ่ะให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพิเศษเกีย่วกับสินค้าส าหรับฝ่ายขายของผู้จ าหน่าย และ
จัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบรกิารและอะไหล่ แก่บุคลากรในแผนกอะไหล่และบริการของผู้
จ าหน่าย 

 ฮอนด้าตกลงทีจ่ะจัดให้มคีู่มือ แผ่นพับ เครื่องมือที่ให้บริการพิเศษ การแสดงสินค้า อะไหล่และ
อุปกรณ์ และข้อมูลอ่ืนๆ ส าหรับสินค้าฮอนดา้ให้แก่ผู้จ าหน่ายตามที่ฮอนดา้เห็นวา่จ าเป็น  

  ฮอนด้าตกลงที่จะชดเชยให้แก่ผู้จ าหน่ายส าหรับคา่แรงและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ไปโดยผู้จ าหน่ายใน
การด าเนินการไปตามหน้าที่ของตนภายใต้การรับประกันใดๆ ของฮอนดา้ และผู้จ าหน่ายจะต้องให้
การรับประกันจากลูกค้าส าหรับชว่งระยะเวลาและตามจ านวนระยะทางที่ก าหนดโดยฮอนดา้ 

 ผู้จ าหน่ายตกลงทีจ่ะรับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกดิขึ้นจากการจัดสง่สินค้าฮอนด้าจาก
สถานท่ีของฮอนด้าไปยงัสถานท่ีของผู้จัดจ าหน่าย ความเส่ียงในความเสียหาจะผา่นไปยังผู้จ าหน่าย
ทันที เมื่อผู้จ าหน่ายหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผูจ้ าหน่ายได้รับสินค้าไว้แล้ว 

 ฮอนด้าจะเป็นผู้ประเมินถึงผลงานของผู้จ าหน่ายในการปฏิบัติหน้าที่เกีย่วกับการขาย และ/หรือการ
บริการส าหรับฮอนดา้ และฮอนดา้จะก าหนดหวัข้อที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลการด าเนินการของผู้
จ าหน่าย และประเมินการด าเนินงานเป็นประจ าโดยปกติ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดความพึงพอใจแก่
ลูกค้า 

 ผู้จ าหน่ายตกลงว่าตนจะด าเนินการเกี่ยวกับการรับประกัน การส่งเสริมการขาย การเรียกคืน การ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า การท าให้สินค้าทันสมัย การให้บริการ โดยให้เป็นไปตามค าส่ัง และ
ข้อก าหนดที่ออกโดยฮอนด้า โดยไม่ค านึงว่าสินคา้ฮอนด้าจะซื้อมาจากทีใ่ด  

 ผู้จ าหน่ายตกลงจะใช้ระบบบัญชทีี่เป็นมาตรฐานท่ียอมรับทั่วไปในการท าบัญชีของผู้จ าหน่าย การ
ท าบัญชีและงบรายงานทางการเงินของผู้จ าหน่ายจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและวิธกีารท่ีก าหนดไว้
ในนโยบายและขั้นตอนการด าเนนิธุรกิจ และไม่ขัดหรือแยง้ต่อมาตรฐานการบัญชีทีใ่ชก้ับบริษัทจด
ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 จ าหน่ายตกลงจะคงไวซ้ึ่งใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีมีผลบังคบัใช้ส าหรับการด าเนินกจิการและ
สถานประกอบการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

 ผู้จ าหน่ายไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ ตามสัญญาให้แก่บคุคลอื่น เวน้แต่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฮอนดา้ 

 ผู้จ าหน่ายตกลงน าระบบจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มาใช้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน 
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานท่ียอมรับโดยฮอนดา้ 
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รำยละเอียดส ำคัญของสัญญำแต่งตั้งผู้จ ำหน่ำยและบริกำรรถยนต์ฮอนด้ำ   
การเลิกสัญญา  คู่สัญญาอาจท าความตกลงร่วมกันในเวลาใดๆ เพื่อให้สัญญาสิ้นสุดลง 

 ผู้จ าหน่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้ฮอนด้าทราบเป็นหนังสือ โดยอาจก าหนดวันที่มี
ผลให้เลิกสัญญา หากมิได้ก าหนดไว้ ให้มีผลเมื่อฮอนด้าได้รับค าบอกกล่าวแล้ว หรือเมื่อผู้จ าหน่าย
ได้ช าระเงินใดๆ ท่ีค้างช าระอยู่กับฮอนด้าจนครบถ้วนแล้ว (หากมี) 

 ฮอนด้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้จ าหน่าย โดยอาจก าหนดวันที่มีผล
ให้เลิกสัญญา หากมิได้ก าหนดไว้ ให้มีผลเมื่อผู้จ าหน่ายได้รับค าบอกกล่าวแล้ว 

 กรณีที่ฮอนด้าละเว้นมิได้ระบุเหตุแห่งการเลิกสัญญาในค าบอกกล่าวใดๆ จะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ
ฮอนด้าที่จะบอกเลิกสัญญาโดยอ้างถึงเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาในภายหลัง 

ข้อตกลงค ามั่น
สัญญาในการ
ป้องกันการทุจริต
ติดสินบนเจา้หน้าที่
ภาครัฐ 

 ผู้จ าหน่าย รวมถึงบริษัทในเครือของผู้จ าหน่ายจะไม่กระท าการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
จูงใจให้เจ้าพนักงานของรัฐกระท าการใดเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันไม่สุจริตแก่
ธุรกิจหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 กรณีที่ฮอนด้ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีหรืออาจมีการกระท าความผิด ฮอนด้ามีสิทธิตรวจสอบผู้จ าหน่าย
และบริษัทในเครือ และฮอนด้าอาจชะลอการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ รวมทั้งยึดหน่วงการช าระเงินให้แก่ผู้
จ าหน่าย จนกว่าจะมีการยืนยันเป็นที่แน่ใจว่าไม่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น โดยที่ฮอนด้าไม่ต้อง
รับผิดต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการชะลอการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว 

 กรณีมีการกระท าผิด ฮอนด้ามีสิทธิยกเลิกการท าธุรกรรมกบัผู้จ าหน่ายได้ทันที โดยฮอนด้าไม่ต้องรับ
ผิดต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการยกเลิกธุรกรรม และผู้
จ าหน่ายมีหน้าที่ชดเชยความเสียหายและป้องกันไม่ให้ฮอนด้าได้รับความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดและการยกเลิกธุรกรรม 

การระงับข้อพิพาท ผู้จ าหน่ายและฮอนดา้จะใชค้วามพยายามโดยสุจริตในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใตสั้ญญา 
โดยจะท าให้กระทบกระเทือนถงึการด าเนินธุรกจิให้น้อยที่สุด 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคับ กฎหมายไทย 

2. สัญญำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัท 

ตารางสรุปสาระส าคัญของสัญญาประกันภัย 
คู่สัญญา : ฝ่ายท่ี 1 : บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ หรือ "ผู้เอาประกัน"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภยั หรือ "ผู้รับประกัน” 

วันท่ีท าสัญญาประกันภัย : 31 มกราคม 2562 (กรมธรรม์ออกวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562) 
ระยะเวลาสัญญา : สัญญามีก าหนดเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 30 มกราคม 2562 ถึง  31 มกราคม 2563) 

สถานท่ีเอาประกันภัย : สถานท่ีท้ังหมด 11 แห่ง ได้แก่ สาขามะลิวัลย์ สาขาประชาสโมสร สาขาสุรินทร์ 
สาขาวีรวัฒน์โยธิน สาขาบุรีรัมย์ สาขานางรอง สาขาภูเก็ต สาขานาคา สาขา
กระบี่ คลังเก็บรถยนต์ท่ีสุรินทร์และคลังเก็บรถยนต์ท่ีกระบี่  
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ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย : 1) อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) อาคารโชว์รูม และศูนย์บริการ อาคาร
จอดรถ อาคารห้องอบสีพ่นสี ศูนย์ซ่อมสี และอูส่ี รวมสิ่งตกแต่ง ติดตั้งตรึง
ตรา ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร กระจกติดตั้งถาวรซึ่งเป็นส่วนประกอบกับตัว
อาคาร ท่ีจอดรถสิ่งต่อเติมต่างๆ ฝ้า เพดาน ผนังกั้นระหว่างห้อง ก าแพง 
ประตู รั้วตลอดแนว ป้อมยาม ศาลพระภูมิ ลิฟท์ กล้อง CCTV ป้ายทุกชนิด
และทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีเป็นของผู้เอาประกันภัยท้ังที่อยู่ภายในและนอกสถานท่ี
เอาประกันภัย 

2) เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งติดตรึงตราต่างๆ อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ส านักงาน 
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ   เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใช้ในธุรกิจระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย
และอุปกรณ์ ระบบสายล่อฟ้า เสาอากาศและระบบสัญญาณวิทยุ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องปั๊ม ป้ายทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีเป็นของผู้เอาประกันภัยท้ัง
ท่ีอยู่ภายในและภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัย 

3) สต๊อกอะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ประดับยนต์ ท่ีใช้ในธุรกิจของ
ผู้เอาประกันภัย 

4) สต๊อกรถยนต์เพื่อการค้า รวมถึงรถป้ายแดง รถยนต์ใช้แล้วเพื่อรอการ
จ าหน่าย รถ Test Drvie รถท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอาประกัน ท้ังที่จอดภายใน
และภายนอกสถานท่ี 

5) รถยนต์ของลูกค้าที่รอตรวจสอบ/ซ่อมแซม และอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้
เอาประกันในฐานะผู้รักษาทรัพย์  

ขอบเขตการรับประกัน : - ความสูญเสีย/เสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกัน เป็นผลโดยตรงจากความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอก อาทิเช่น อัคคีภัย ฟ้าฝ่า ภัยระเบิด 
ภัยเนื่องจากน้ า (ไม่รวมน้ าท่วม) ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยอากาศ
ยาน ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) และอุบัติเหตุ
จากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน รวมถึงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อยกเว้นเพิ่มเติม ข้อรับรอง ใน
กรมธรรม์   

- ขยายความคุ้มครอง ในการการลักทรัพย์ ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ภัยต่อกระจก 
และภัยต่อเครื่องจักรหยุดชะงัก  

วงเงินคุ้มครอง : 871,000,000 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
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3. สัญญำว่ำจ้ำงด ำเนินงำน (Outsource) ส ำหรับศูนย์บริกำรซ่อมบ ำรุงและซ่อมตัวถังและสี 

บริษัทย่อยได้ท าสัญญาจ้างด าเนินงานส าหรับศูนย์บริการซ่อมบ ารุงและซ่อมตัวถังและสีกับผู้ให้บริการ 4 ราย โดย
เนื้อหาสัญญาเหมือนกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   

รำยละเอียดส ำคัญของสัญญำจ้ำงด ำเนินงำน-ศูนย์บริกำร   
ชื่อสัญญา สัญญาว่าจ้างบริการศูนยซ์่อมสี ตัวถงัและซ่อมทัว่ไป   
คู่สัญญา(ผู้ให้บริการ) ผู้ให้บริการทั้งส่ีรายจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลลักษณะบริษัท และไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัท 

วันท่ีเริ่มต้นสัญญา วันท่ี 1 มกราคม 2562 
วัตถุประสงค์หลัก ผู้ว่าจ้างประสงค์จะจ้างและผู้ให้บริการประสงค์จะรับจ้างท างานให้บริการ และบริหารควบคุม

การด าเนินงานของศูนย์ซ่อมสี ตัวถัง และซ่อมทั่วไป (“ศูนย์บริการ”) ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยจ ากัดอยู่ที่ศูนย์บริการเท่านั้น 

ขอบเขตของงาน 1. ให้บริการซ่อมสี ตัวถังและซอ่มทัว่ไปให้แก่ลูกค้าของบริษัทตามมาตรฐานของฮอนดา้
ก าหนด 

2. ด าเนินงานและบริหารจัดการศูนย์ซ่อมสี ตวัถังและซ่อมทัว่ไป โดยบริษัทเป็นผู้จัดหา
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณท์ี่จ าเป็นตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3. จัดหาบคุลากรท่ีมีทกัษะและความสามารถเขา้มาปฏิบัติงาน 
4. จัดวางระบบบริหารจัดการ และควบคุมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  

ความรับผิดชอบดา้น
ค่าใช้จา่ย 

1.ผู้ว่าจา้งต้องรับผิดชอบ 
ก. ด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักรตา่งๆ ตามมาตรฐาน และการบ ารุงรกัษา

ประจ าปี ค่าซ่อมแซมกรณีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
ข. ค่าสาธารณูปโภคตา่งๆ  
ค. ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ 
ก. ค่าแรงและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและผู้ช านาญการ ค่าเครื่องแบบ 
ข. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและบุคคลที่สาม 
ค. ค่าสีและวัสดุสิ้นเปลืองจากผู้ผลิตสี และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ  
ง. ค่าบ ารงุรักษาส าหรับ ตวักรองอากาศ เครื่องมือชา่ง ห้องผสมสี เป็นต้น  

ค่าตอบแทน บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าบริการ โดยจะค านวณเป็น % จากค่าแรงที่เรียกเกบ็จากลูกคา้
หลังหักส่วนลด  

ระยะเวลาสัญญา เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และคู่สัญญาตกลงให้สัญญามีผล
บังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ผู้ให้บริการมีการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 
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บริษัทย่อยยังมีการท าสัญญาจ้างด าเนินงานกับบริษัทแห่งหนึ่ง ส าหรับการตรวจรับส่งรถยนต์ (PDI : Pre Delivery 
Inspection) ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

รำยละเอียดส ำคัญของสัญญำจ้ำงด ำเนินงำน-กำรตรวจควำมเรียบร้อยกำรรับส่งรถ  
ชื่อสัญญา สัญญาว่าจ้างตรวจรับรถใหม่ เคล่ือนย้าย ดูแลรถยนต์ในคลังสินค้า 
คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
วันท่ีท าสัญญา วันท่ี 1 กันยายน 2561 
รายละเอียดสัญญา สัญญาว่าจ้างตรวจรับรถใหม่จากบริษัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั ตลอดจน

ดูแลรักษารถยนตต์ลอดระยะเวลาการจัดเก็บจนถงึน ารถยนต์ออกจากคลังสินค้าเพื่อส่งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ 

การให้บริการรับจา้งตามสัญญานี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการอบรมของฮอนด้า 
ค่าตอบแทน บริษัทจะจา่ยค่าตอบแทนในอัตราเหมาจา่ยต่อคันที่ได้ให้บริการ 
ระยะเวลาสัญญา สัญญามีผลบังคับตัง้แตว่ันท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม2562 หากคู่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดดังกลา่ว จะต้องแจง้ล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 1 เดือน 

4. สัญญำเงินกู้ยืมธนำคำร  

ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยมีสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง สรุปได้ ดังนี้ 

สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1  

ประเภทเงินกู้ยืม วงเงนิกู้ยืม (ลำ้นบำท) อัตรำดอกเบี้ย หลักประกัน 
1. เงินเบิกเกินบัญชี 90 MOR 1. โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 

37806, 61542 ต. ถนนหัก อ.นางรอง  
จ.บุรีรัมย์ 

2. โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 
264384    ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 

3. โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 1206, 
1207, 53696 และ 53697 ต. อิสาณ อ. 
เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

4. กรรมการค้ าประกัน ได้แก่ นายภานุมาศ 
รังคกูลนุวัฒน์ 

2. สัญญาขายลดตั๋วเงิน  
(ตั๋ว P/N) 

541 MMR 

3. เงินกู้ระยะยาว * 150 THBFIX+1.62% 
4. PSE (เฉพาะราย) 20 MMR 
5. หนังสือค้ าประกัน L/G 170 1.5% 
6. P/N Unalocated line 140 MMR 

 หมายเหตุ : * บริษัทย่อยมีเงินกู้ระยะยาว 150 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโชว์รูม โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2559 โดยสัญญาได้ระบุเง่ือนไขบางประการเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ได้แก่ 

-  ผู้ขอสินเชื่อต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ในเวลาใด ๆ ไม่เกิน 3.5 เท่าในปี 2560 - 2561 และไม่เกิน 2.50 เท่า 
ส าหรับปี 2562 

-  ผู้ขอสินเช่ือต้องรักษาอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ไม่ต่ ากว่า 1.1 เท่า 
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สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2 

ประเภทเงินกู้ยืม วงเงนิกู้ยืม (ลำ้นบำท) อัตรำดอกเบี้ย หลักประกัน 
1. เงินเบิกเกินบัญชี 30 MOR 1. โฉนดที่ดินเลขที่ 268366. 268367   

ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง  

2. โฉนดที่ดินเลขที่  2915, 2938 ต.แก
ใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ พร้อมสิ่งปลูก
สร้าง  

3. โฉนดที่ดินเลขที่ 3232 ต.นอกเมือง อ.
เมือง จ.สุรินทร์ 

4. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ประเภทสินค้า 
(รถยนต์) 

5. กรรมการค้ าประกัน ได้แก่ นายภานุ
มาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ 
รังคกูลนุวัฒน์ 

2. สัญญาขายลดตั๋วเงิน  
(ตั๋ว P/N) 

 

170 

. 

MLR-2% 
 

สถำบันกำรเงินแห่งที่ 3  

ประเภทเงินกู้ยืม วงเงนิกู้ยืม (ลำ้นบำท) อัตรำดอกเบี้ย หลักประกัน 
1. เงินเบิกเกินบัญชี 60 MOR 1. จ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนด

เล ขที่  10117 ต .แ ก ใหญ่  อ .เมื อ ง       
จ.สุรินทร์ 

2. จ าน องที่ ดิ น โฉนด เล ขที่  50872         
ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

3. จ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนด
เลขที่  10049 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

4. กรรมการค้ าประกัน ได้แก่ นายภานุ
มาศ รังคกูลนุวัฒน์ และนางหทัยรัตน์ 
รังคกูลนิวัฒน์ 

2. สัญญาขายลดตั๋วเงิน  
(ตั๋ว P/N) 

240 MOR-2.25% 

3. หนังสือค้ าประกัน L/G 40 1.5% 

5.5 เครื่องหมำยกำรค้ำ 

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิและการอนุญาตใหใ้ช้เครื่องหมายการค้า “HONDA” ณ สถานประกอบการของผู้จัดจ าหน่ายและ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าการโฆษณา ส าหรับที่ที่ได้รับอนุญาต การใช้หรือการแสดงดังกล่าวนั้นจ ากัดอยู่เฉพาะเท่าที่กรณีที่
เกี่ยวกับการขาย การเสนอขาย และให้บริการของสินค้าฮอนด้า ซึ่งเป็นการขายปลีก ณ สถานท่ีที่ได้รับอนุญาต 

5.6 นโยบำยกำรลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) โดยมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายและบริการซ่อมรถยนต์ ดังนั้น หากมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เป็นส่วนสนับสนุน
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กิจการหลักของบริษัท อันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  
บริษัทมีบริษัทย่อย1 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการด าเนินธุรกิจ     

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท และในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน  เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญ
และควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว 
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6.  โครงการในอนาคต 

 กลุม ACG มีแผนธุรกิจที่จะพัฒนาการดําเนินงานของกลุมบริษัท โดยจะขยายโชวรูมและศูนยบริการรถยนตย่ีหอ
ฮอนดา อยางตอเนื่องจนครบทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามเปาหมาย โดยมีแผนขยายสาขาที่ไดย่ืนเสนอกับทางบริษัท 
ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุม ACG มีโครงการเปดโชวรูมและศูนยบริการใหมที่หัวเมืองใหญและเมืองรอง
ของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต เปนจํานวน 7 แหง 
ภายในระยะเวลา 4 ป นอกจากนี้ หากกลุมบริษัทมีโอกาสการขยายสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากแผนที่เสนอไป กลุมบริษัทก็จะ
พิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการกอนการลงทุน อยางไรก็ตาม จะตองไดรับความเห็นชอบจากทางบริษัท ฮอนดา ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) จํากัด กอนเร่ิมดําเนินการทุกคร้ัง 

ทั้งนี ้ปจจัยสําคัญในการเปดโชวรูมและศูนยบริการใหมขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจัดหาที่ดิน และศักยภาพของตลาด
รองรับรวมไปถึงผลจากการศึกษาศักยภาพของตลาดที่กลุมบริษัทจะเขาไปขยายสาขา โดยพิจารณากลุมลูกคา กําลังซ้ือและ 
สภาพการแขงขัน ซ่ึงกลุมบริษัทมีกลยุทธในการเลือกทําเลที่ต้ังที่ยูในแนวเสนทางโทรคมนาคม และอยูในแหลงชุมชน โดย
อาจจะเลือกจากการเปนแหลงทองเที่ยวและเสนทางสัญจรหลัก                                          

การออกแบบโชว รูมและศูนยบริการเปนไปตามแบบมาตรฐานที่กลุมบริษัทกําหนด โดยภายในบริเวณโชว 
รูมเนนความโดดเดนที่อบอุนเปนมาตรฐานของ ACG สามารถดึงดูดใหกลับมาใชบริการอีกจากการใหบริการที่รวดเร็ว ใสใจใน
การบริการ และเนนคุณภาพของการใหบริการ อันเปนเอกลักษณของ ACG  
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แผนการขยายสาขาป 2562 -2565 

โดยแผนขยายโชวรูมและศูนยบริการโดยการเพิ่มสาขาจํานวน 7 สาขา สําหรับป 2562 ถึง 2565 มีดังนี ้

เปาหมายพื้นท่ีลงทุน ขนาด เร่ิมลงทุน เร่ิมรับรูรายได ระยะเวลา
กอสราง 

เร่ิมเปด
ใหบริการเต็มท่ี 
(Full Operation) 

ระยะเวลาคืน
ทุน

โดยประมาณ 

1. จังหวัดกระบ่ี 

ศูนย*
ช่ัวคราว 

พฤศจิกายน 
ป 2561 

มกราคม  
ป 2562 

2 เดือน ไตรมาส 1ป 
2562 

-* 

S มกราคม 
ป 2562 

ตุลาคม 
ป 2562 

12 เดือน ไตรมาส 1ป 
2563 

4 ป 9 เดือน 

2. เมืองหลักใน
ภาคเหนือ 

L ตนไตรมาส 3  
ป 2562 

กลางไตรมาส 3 
ป 2562 

15 เดือน ไตรมาส 4  
ป 2563 

3 ป 7 เดือน 

3. เมืองหลักในภาค
ตะวันออก 

L ตนไตรมาส 4   
ป 2562 

กลางไตรมาส 4  
ป 2562 

15 เดือน ไตรมาส 1 
ป 2564 

3 ป 8 เดือน 

4. เมืองรองในภาค
ตะวันตก 

S กลางไตรมาส 1 
ป 2563 

ตนไตรมาส 2  
ป 2563 

12 เดือน ไตรมาส 1 
ป 2564 

4 ป 3 เดือน 

5. เมืองหลักใน
ภาคใต 

L กลางไตรมาส 3 
ป 2563 

ตนไตรมาส 4  
ป 2563 

15 เดือน ไตรมาส 1 
ป 2565 

4 ป 10 เดือน 

6. เมืองรองในภาค
ตะวันออก 

S กลางไตรมาส 1 
ป 2564 

ตนไตรมาส 2  
ป 2564 

12 เดือน ไตรมาส 2 
ป 2565 

3 ป 1 เดือน 

7. เมืองรองใน
ภาคเหนือ 

S กลางไตรมาส 3 
ป 2564 

ตนไตรมาส 4  
ป 2564 

12 เดือน ไตรมาส 4 
ป 2565 

3 ป 5 เดือน 

หมายเหตุ : * ศูนยช่ัวคราวนับเปนแหงเดียวกันกับท่ียื่นเสนอกับฮอนดา ซ่ึงไมคํานวณระยะเวลาคืนทุนเน่ืองจากเปนศูนยช่ัวคราวและอายุสัญญาเชา
ส้ัน (2 ป) 

การเลือกเปาหมายพื้นที่ลงทุนขางตนนั้น เนื่องจากกลุมบริษัทไดมีการสํารวจความตองการของผูบริโภคในพื้นที่แลววา
มีกําลังซ้ือและความตองการซ้ือสูง ในขณะทีโ่ชวรูมและศูนยบริการในพื้นที่ยังรองรับไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค
กลุมบริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะไดดูแลลูกคาพื้นที่ดังกลาวดวยมาตรฐานของ ACG เพี่อใหลูกคารถยนตฮอนดาไดรับความพึง
พอใจสูงสุด 
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เงินลงทุนและแหลงที่มาของเงินลงทุน 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทประมาณการเงินลงทุนในการกอสรางโชวรูม ใน 3 รูปแบบ (Model) ซ่ึงแบงเปนขนาดเล็ก (small), 
กลาง (Medium) และใหญ (Large) โดยประมาณการใชเงินทุน มีรายละเอียดดังนี ้

ขนาด Model Small (S) Model Medium (M) Model Large (L) 

ประมาณการเงินลงทุน * 
(ไมรวมการจัดหาที่ดิน) 60-80 ลานบาท 80-100 ลานบาท 100-120 ลานบาท 

ขนาดพื้นที่ใหบริการรวม (โดยประมาณ) 2,500 ตรม. 3,500 ตรม. 5,000 ตรม. 

1. โชวรูม 
- จัดแสดงรถใหม 
- รองรับลูกคา 

 
300 ตรม. 
400 ตรม. 

 
600 ตรม. 
650 ตรม. 

 
900 ตรม. 

1,200 ตรม. 

2. ศูนยบริการ 
- พื้นที่แจงซอมและอาคารจอดรถ 
- โรงซอม (ซอมทั่วไปและ ซอมตัวถัง

และสี) 

 
300 ตรม. 

1,500 ตรม. 

 
650 ตรม. 

1,600 ตรม. 

 
900 ตรม. 

2,000 ตรม. 

       หมายเหต ุ: * ประมาณการเงินลงทุนอยูบนสมมติฐานของสัญญาเชาท่ีดินระยะยาวแบบไมมีส่ิงปลูกสราง 

 เปาหมายการลงทุนในชวงป 2562 -2565 จะเปนขนาด Model Small (S) และ Model Large (L) ซ่ึงคาดวาจะใชเงิน
จากการระดมทุน IPO เงินกูสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงาน 
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7.  ขอพิพาททางกฏหมาย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอสินทรัพยของบริษัท และ
ไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 
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8.  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท  

ช่ือบริษัท บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ACG”) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Autocorp Holding Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000404 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจําหนายและ

การใหบริการในอุตสาหกรรมรถยนต และธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ ปจจุบัน ACG ถือหุน
ในบริษัทยอย คือ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (“บริษัทแกน”) ซ่ึงเปนผูจําหนายและ
ศูนยบริการรถยนตย่ีหอฮอนดา (Honda) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
และสาขาขอนแกน มะลิวัลย 

เลขที่ 1111 หมู 1 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท : 0-4330-6444 
โทรสาร  : 0-4330-6448 

สาขาประชาสโมสร 
  
 

เลขที่ 345 หมู 6 ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท : 0-4346-6555 
โทรสาร  : 0-4346-6525 

สาขาสุรินทร 
 

เลขที่ 274 หมู 9 ถนนปทมานนท ตําบลแสลงพันธ อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 
โทรศัพท : 0-4451-4075-8 
โทรสาร  : 0-4451-2644 

สาขาวีรวัฒนโยธิน 
  
 
 

เลขที่ 783 หมู 20 ถนนสุรินทร-ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
32000  
โทรศัพท : 0-4451-4666 
โทรสาร  : ไมมี 

สาขาบุรีรัมย 
  
 

เลขที่ 65 หมู 9 ถนนบุรีรัมย-นางรอง ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 
โทรศัพท : 0-4460-2333 
โทรสาร  : 0-4462-0925 

สาขานางรอง 
  
 

เลขที่ 123 หมู 6 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตําบลถนนหัก อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 31110 
โทรศัพท : 0-4466-6044 
โทรสาร  : 0-4466-6046 

สาขาภูเก็ต 
  
 

เลขที่ 3/17 หมู 3 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท : 0-7660-6888 
โทรสาร  : 0-7660-4118 

สาขานาคา เลขที่ 36/3 หมู 4 ถนนเจาฟาตะวันตก ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท : 0-7660-5999 
โทรสาร  : 0-7660-5980 
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สาขากระบ่ี เลขที่ 489/8,489/10 ถนนอุตรกิจ ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
81000 
โทรศัพท (Tel.) 0-7585-5888  โทรสาร (Fax) 0-7585-5889 

Home Page www.ach.co.th   
ทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท / 600 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 222 ลานบาท / 444 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 

นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาคารบี ช้ัน 1   

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 
 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 11 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท : 0-2635-1700 
โทรสาร : 0-2635-1662 
 
ผูสอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 48 ถนนสาทรใต  

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

ผูตรวจสอบภายใน 
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ไอซี จํากัด จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวง/เขตบางคอแหลม  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท : 0-2116-6033  และ  083-299-5959 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน : เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 26ถนนพระราม 1 

 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท : 0-2646-1888 
โทรสาร : 0-2646-1919 
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สวนที่ 2.3 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

9.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

9.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

กลุม ACG มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท แบงเปน 600,000,000 หุน โดยเปนทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวจํานวน 222,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 444,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท บริษัทไดขอ
อนุญาตเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป รวมจํานวน 156,000,000 หุน  ซ่ึงทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุนคร้ังนี้ 
เปนจํานวนเงิน 300,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุนจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2559 และจะไมจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท พนักงานของบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัท
เกินกวาอัตราที่กําหนดตามหนังสือเวียนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต. จท. (ว) 
26/2560 เร่ือง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับประกาศการจํากัดสัดสวนการจัดสรรหุน IPO ใหกับผูมีอุปการคุณและบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย และที่ กลต.จค.(ว) 13/2561 เร่ืองการซักซอมความเขาใจเก่ียวกับประกาศการ
จํากัดสัดสวนการจัดสรรหุน IPO ใหกับผูมีอุปการคุณ (ฉบับที่ 2) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
40/2557 เร่ือง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน 
บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซ้ือของผูจอง
ซ้ือหุนทั้งหมด  

9.2 ขอจํากัดการโอนหุน 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนหุน โดยการโอนหุนจะตองไมทําใหสัดสวนการถือหุนโดยบุคคลตางดาวมากกวารอยละ 49 
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในคร้ังนี้ หากการโอนหุนของ
บุคคลใดทําใหสัดสวนการถือหุนโดยบุคคลตางดาวมากกวารอยละ 49 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
สิทธิที่จะปฏิเสธไมรับจดทะเบียนการโอนหุนดังกลาว  

9.3 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนของบริษัท แสดงไดดังตารางขางลางนี ้ : 

รายช่ือผูถือหุน 
ณ วันที ่14 กันยายน 2561 หลังเสนอขายหุน IPO 

จํานวน (หุน) รอยละ จํานวน (หุน) รอยละ 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน 270,839,000 61.00 270,839,000 45.14 
2. นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน 146,960,000 33.10 146,960,000 24.50 
3. นางวิลาวัณย รังคกูลนุวัฒน 22,200,000 5.00 22,200,000 3.70 
4. เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน 2,000,000 0.45 2,000,000 0.33 
5. เด็กชายรุจ  รังคกูลนุวัฒน 2,000,000 0.45 2,000,000 0.33 
6. นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน 1,000 0.00 1,000 0.00 

รวมกอนเสนอขาย IPO 444,000,000 100.00 444,000,000 74.00 
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รายช่ือผูถือหุน 
ณ วันที ่14 กันยายน 2561 หลังเสนอขายหุน IPO 

จํานวน (หุน) รอยละ จํานวน (หุน) รอยละ 
เสนอขายแก (1) ประชาชนท่ัวไปตามดุลย
พินิจของผูจัดจําหนาย (2) ผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทและบริษัทยอย (3) บุคคลท่ีมี
ความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย และ
(4) พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย - - 156,000,000 26.00 

รวมทั้งสิ้น 444,000,000 100.00 600,000,000 100.00 

บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทแกน มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 337,000,000 บาท แบงออกเปน 
3,370,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท  

รายช่ือผูถือหุนของบริษัทแกน แสดงไดดังตารางขางลางนี ้ : 

รายช่ือผูถือหุน 
ณ วันที ่11 กันยายน 2561 

จํานวน (หุน) รอยละ 
1. บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 3,356,000 99.58 
2. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน 10,492 0.31 
3. นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน 502 0.01 
4. นายอัธยา รังคกูลนุวัฒน 1,500 0.05 
5. นางวิลาวัณย รังคกูลนุวัฒน 1,500 0.05 
6. เด็กหญิงนิตา รังคกูลนุวัฒน 3 - 
7. เด็กชายรุจ รังคกูลนุวัฒน 3 - 

รวม 3,370,000 100.00 

9.4 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

-ไมมี- 

9.5 สัญญาระหวางผูถือหุน 

-ไมมี- 

9.6 นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40  ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสํารองอื่นๆ (ถามี) สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของกลุม ACG ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูก
นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให
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จายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป  ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว
จะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุนในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพยหลักคือเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ดังนั้น ความสามารถในการจายเงินปนผลของกลุม ACG จึงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอยเปนหลัก    

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

บริษัทไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 
และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแตละป โดยการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษัทยอยหลังหักภาษี ทุนสํารองเงินตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูแลว อยางไรก็
ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทยอย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทยอยมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได
และใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  

อยางไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอยตอง
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กอน เวนแตเปนกรณีที่บริษัทยอยจายเงินปนผลเปนจํานวนรวมทั้งปไม
ตํ่ากวาที่กําหนดไวในงบประมาณรวมประจําปของแตละบริษัท 
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10.  โครงสรางการจัดการ 

 โครงสรางการจัดการของกลุม ACG ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสราง
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 ทานและไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุก
ประการ 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย : 
รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายพานิช  พงศพิโรดม ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. หมอมหลวงวินัย  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหาร 
6. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน กรรมการบริหาร 
7. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 
8. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร  
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร  
10. นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร 

 โดยมี นางสาวสุนทรี จิตตธรรม ปฎิบัติหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ซ่ึงผานการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท
รุนที่ 2 ป 2560 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และชมรมเลขานุการบริษทัไทย  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน หรือ นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน ลงลายมือ
ช่ือรวมกับ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพยหรือ นายภูธิป วาทิน หรือ นางสาวธัญญา  ธิมาชัย รวม
เปนสองคน 

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 
ทาน ประกอบดวย : 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 
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2. หมอมหลวงวินัย  เกษมศรี กรรมการตรวจสอบ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม กรรมการตรวจสอบ  
 โดยมีนางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.3 คณะกรรมการบริหาร  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหแตงต้ังกรรมการบริหารจํานวน 6 ทาน 
ประกอบดวย :  

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร  
5. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร  
6. นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : ปจจุบัน บริษัทมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงซ่ึงเปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหาร 

10.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย :  

1. หมอมหลวงวินัย เกษมศรี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

10.5 ผูบริหาร  

ณ วันที่ 14 กันยายน 2561  บริษัทมีผูบริหารจํานวน 8 ทาน ดังตอไปนี้ :  

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน รองประธานเจาหนาที่บริหาร และผูจัดการสวนขาย 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ผูจัดการสวนบริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 
5. นายณราวุฒิ ธานีพูน ผูจัดการสวนศูนยบริการ 
6. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย ผูจัดการฝายบัญชี 
7. นายภูธิป  วาทิน ผูจัดการฝายบัญชี 
8. นางสาวสุนทรี จิตตธรรม ผูจัดการฝายบัญชี และสมุหบัญชี 

*นิยามผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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โครงสรางองคกรของบริษัท (Organization Chart)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(คุณหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ผจก.สวนบัญชีการเงิน 
 (คุณนุชนาถ สกุลสันเทียะ)** 

ผจก.ฝาย
สารสนเทศ  

คณะกรรม 
การคัดเลือก
สินเชื่อและ

ประกันภัย*** 
ผจก.ฝายธุรการท่ัวไป 

ผจก.ฝายบุคคล  

ผจก.สวนศูนยบริการ 
 (คุณณราวุฒิ ธานีพูน) 

ผจก.ฝายลูกคาสัมพันธ
และทะเบียน  

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

ผจก.ฝายบญัชี 
(NG+NK คณุนุชนาถ) 

 (M+P+KB คุณธัญญา) 
(ACG+PK คณุสุนทรี)** 

(S+W+B คุณภูธิป) 
 

ผจก.ฝาย
งบประมาณ 

ผจก.ฝายจัดซ้ือจัดจาง  

ผจก.สวนขาย 
 (คุณหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน) 

หมายเหตุ 
M คือ สาขามะลิวัลย สํานักงานใหญ 
P คือ สาขาประชาสโมสร 
S คือ สาขาสุรินทร 
W คือ สาขาวีรวัฒนโยธิน 

ผจก.ฝายการเงิน * 

B คือ สาขาบุรีรัมย 
NG คือ สาขานางรอง 
PK คือ สาขาภูเก็ต 
NK คือ สาขานาคา 
KB คือ สาขากระบี่ 

หมายเหตุ : 
* บริษัทมไิดนับรวมผูจัดการฝายการเงินตามนิยามผูบริหาร เนื่องจากหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการฝายการเงินคือ การวางแผนทางการเงินใหเกิด 
   สภาพคลองและเหมาะสม (รบั-จาย) จัดทําและวางแผนการจายเงิน ตรวจรบัดานการเงิน และไมไดจัดทําขอมูลทางดานการบญัชี หรือการปดงบการเงิน 
** ผูรับผิดชอบในสายงานบัญชี ไดแก คุณนุชนาถ สกุลสนัเทียะ เปนผูรับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงินของบริษัท และ นางสาวสนุทรี จิตตธรรม 
    เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษทั ซึ่งทั้งสองทานมีคุณสมบัติครบถวนตามทีร่ะบุในเอกสารแนบ 1 
***คณะกรรมการคัดเลือกสินเชื่อและประกันภัยประกอบดวยกรรมการและผูบรหิารเฉพาะทีท่ําหนาที่ที่เก่ียวของในการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกบริษทัไฟแนนซ
และบริษัทประกันภัย โดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน 

ผจก.สวนบริหารงานท่ัวไป 
 (คุณสุกใส โภคทรัพย) 

ผูตรวจสอบภายใน 
บจ. บีเค ไอเอ แอนด ไอซี 
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10.6 เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไดมีมติแตงต้ังนางสาวสุนทรี จิตตธรรม ให

ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทซ่ึงเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทแลว ซ่ึงการ
แตงต้ังเลขานุการบริษัทดังกลาวเพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปตามขอกําหนดในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
พ.ศ. 2535 ดวยความรับผิดชอบ ความระวัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ปฏิบัติหนาที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผูบริหาร และประชุมผูถือหุน ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท 

2. ทําหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคลอง และเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับที่
เก่ียวของตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและ
รายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

4. สนับสนุนการจัดใหกรรมการ/ผูบริหารไดรับความรูและเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่
กรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบันและที่ไดรับแตงต้ังใหม 
6. ใหคําแนะนําเก่ียวกับขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารควรรับทราบ 
7. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
8. จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งจัดสง

สําเนารายงานดังกลาวใหประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัท 
ไดรับรายงานนั้น 

9. ทําหนาที่จัดทํา และจัดเก็บรักษาเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน รายงานประจําป รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
และผูบริหาร 

10. เปนศูนยกลางในการติดตอสอบถามและรวบรวมขอมูล ที่คณะกรรมการบริษัทตองการจากหนวยงานตาง ๆ 
รวมถึงนอกเหนือจากที่ไดรับจากผูบริหาร เชน ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหวาง
คณะกรรมการและผูบริหาร ตามที่คณะกรรมการรองขอ 

11. ติดตอและส่ือสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัทฯ 
12. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
13. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

10.7 คาตอบแทนผูกรรมการและบริหาร 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในการกํากับการทํางานของบริษัทฯ และผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยคํานึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
และผูถือหุน รายละเอียดดังนี้ 
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10.7.1 คาตอบแทนกรรมการ 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนรวมของกรรมการ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้

ตําแหนง คาเบ้ียประชุม 
การประชุมคณะกรรมการ  
   ประธานกรรมการ 25,000  บาทตอคร้ัง 
   กรรมการ 20,000  บาทตอคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาทตอคร้ัง 
   กรรมการตรวจสอบ 20,000  บาทตอคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 25,000  บาทตอคร้ัง 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 20,000  บาทตอคร้ัง 

ในป 2561 และ มกราคม – พฤษภาคม 2562 บริษัทมีการจายคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมใหแก
คณะกรรมการบริษัทดังนี ้  

ช่ือ – สกุล 
เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
เบ้ียประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2561 ม.ค. – พ.ค.

2562 
2560 ม.ค. – พ.ค.

2562 
1. นายพานิช  พงศพิโรดม 150,000 50,000          -          - 
2. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 120,000 40,000 150,000 50,000 
3. หมอมหลวงวินัย  เกษมศรี 100,000 40,000 100,000 40,000 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม 120,000 40,000 120,000 40,000 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน*          -          -          -          - 
6. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน*          -          -          -          - 
7. นางสุกใส โภคทรัพย*          -          -          -          - 
8. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ*          -          -          -          - 
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชัย*          -          -          -          - 
10. นายภูธิป  วาทิน*          -          -          -          - 

หมายเหต ุ*. กรรมการลําดับท่ี 5 ถึง 10 ไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เน่ืองจากกรรมการดังกลาวไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะผูบริหารอยูแลว 
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2. คาตอบแทนอ่ืน  

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทยอย ไดแก กรรมการและผูบริหาร รวมจํานวน
ไมเกิน 6,000,000 หุน    

 บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการ 6 ทาน ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนคร้ังแรกโดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแตละราย ดังนี้  

 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง จํานวนหุน 
(หุน) 

% ของ 
หุน IPO 

1 นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 1,415,000 0.91 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ 

เท่ียงธรรม 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 750,000 0.48 

3 นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 600,000 0.38 
4 นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร 70,000 0.04 
5 นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร 300,000 0.19 
6 นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร  150,000 0.10 

รวม 3,285,000 2.11 

10.7.2 คาตอบแทนคณะผูบริหาร 

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ในป 2560 และ 2561 และงวด 3 เดือน ส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ใหแกผูบริหารรายละเอียดดังนี้  

คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท   

รายการ ป 2560 ป 2561 ม.ค. –มี.ค. 2562 
จํานวนผูบริหาร  5 ทาน 5 ทาน 5 ทาน 
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท) 5,712,880 5,893,529 1,542,000 

รูปแบบคาตอบแทน เงินเดือน / โบนัส /เงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 

เงินเดือน / เงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 

เงินเดือน / เงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 

2. คาตอบแทนอ่ืน  

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับผูบริหารของกลุม ACG โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิส
โก  เปนบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดย
เร่ิมบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2560 เปนตนไป ซ่ึงมีหลักเกณฑใหสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพจายเงินสะสม และ
นายจาง (บริษัท) จายเงินสมทบ คิดเปนอัตรารอยละของคาจาง โดยเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมีสิทธิที่จะไดรับเงิน
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สะสมและผลประโยชนของเงินสะสมเต็มจํานวน และในสวนของเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ มีเง่ือนไข
การจายตามหลักเกณฑ ดังนี้  

จํานวนปที่ทํางานของพนกังาน 

อัตราการจายเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบที่กองทุน
จะจายเม่ือสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

(รอยละของเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบ) 

นอยกวา 2 ป 0 
ครบ 2 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 3 ป 25 
ครบ 3 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 5 ป 50 
ครบ 5 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 7 ป 75 
ครบ 7 ปขึ้นไป 100 

 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีคาตอบแทนอื่นของผูบริหารที่เปนบานพักผูบริหาร ซ่ึงเปนสวัสดิการบานพักเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแกน มูลคาประเมินเปนราคาเชาประมาณ 0.29 ลานบาทตอป แ ล ะ
บริษัทไดกําหนดใหสวนลดสําหรับผูบริหารและพนักงานในการใชบริการภายในศูนยบริการ สําหรับคาอะไหลและ
คาแรง โดยไมรวมการซ้ือรถยนต และสวนลดการตอประกันภัยรถยนต ซ่ึงระบุอยูในนโยบายคาตอบแทนและสวัสดิการ
พนักงาน ซ่ึงผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติ
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย ไดแก กรรมการและผูบริหาร 
รวมจํานวน 6,000,000 หุน    

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูบริหาร 2 ทาน ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแตละราย ดังนี้  

 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง จํานวนหุน 
(หุน) 

% ของ 
หุน IPO 

1 นางสาวสุนทรี จิตตธรรม ผูจัดการฝายบัญชี และสมุหบัญชี 150,000 0.10 
2 นายณราวุฒิ ธานีพูน  ผูจัดการสวนศูนยบริการ 400,000 0. 26 

รวม 550,000 0.35 
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ผจก.ฝาย- B 

10.8 โครงสรางบริษัทยอย (บริษัท ฮอนดา มะลิวัลย จํากัด) 
โครงสรางองคกรบริษัทยอย (Organization Chart) 

 
  

หมายเหตุ 
M คือ สาขามะลิวัลย สํานักงานใหญ 
P คือ สาขาประชาสโมสร 
S คือ สาขาสุรินทร 

W คือ สาขาวีรวัฒนโยธิน 
B คือ สาขาบุรรีัมย 
NG คอื สาขานางรอง 
PK คือ สาขาภูเก็ต 
NK คอื สาขานาคา   
KB คือ สาขากระบี ่

คณะกรรมการบริหาร 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน 
2. นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน 
3. นางสุกใส  โภคทรัพย 
4. นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ 

ผจก.ฝาย- PK 

ผจก.ฝาย - P  

กรรมการบริษัท 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(คุณหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน) 

ผจก.สวนศูนยบริการ 
 (คุณณราวุฒิ ธานีพูน) 

ผจก.ฝาย - M  ผจก.ฝาย- S  ผจก.ฝาย- B  

ผจก.ฝาย- NG ผจก.ฝาย- NK 

ผจก.สวนขาย 
(คุณหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน) 

 

ผจก.ฝาย - M   ผจก.ฝาย - P  ผจก.ฝาย- S+W  

ผจก.ฝาย- NG ผจก.ฝาย- PK 

ท่ีปรึกษาการขาย แยกแตละศูนย (M+P+S+W+B+NG+PK+NK+KB) การใหบริการ แยกแตละศูนย (GR)  

เจาหนาท่ีการเงิน – ศูนย 

การใหบริการ แยกแตละศูนย (BP) 

เจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป-ศูนย 

ผจก.ฝาย- NK 

ผจก.สวนบริหารงานท่ัวไป 
 (คุณสุกใส โภคทรัพย) 

ผจก.สวนบัญชีการเงิน 
 (คุณนุชนาถ สกุลสันเทียะ) 
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คณะกรรมการบริษัทยอย 

กรรมการของบริษัทยอย ทั้งหมดจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย : 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน กรรมการ 
3. นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการ 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทยอย 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทยอย คือ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน หรือ นางหทัยรัตน รังคกูลนุวัฒน 
ลงลายมือช่ือรวมกับ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ หรือ นางสุกใส โภคทรัพย รวมเปนสองคน 
 
ผูบริหารของบริษัทยอย 

ผูบริหารของบริษัทยอย มี 5 ทาน ประกอบดวย : 

รายช่ือ ตําแหนง 
1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางหทัยรัตน  รังคกูลนุวัฒน รองประธานเจาหนาที่บริหาร และผูจัดการสวนขาย 
3. นางสุกใส โภคทรัพย ผูจัดการสวนบริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผูจัดการสวนบัญชีและการเงิน 
5. นายณราวุฒิ ธานีพูน ผูจัดการสวนศูนยบริการ 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทยอย 

ปจจุบัน กรรมการของบริษัทยอย ไมไดคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนอื่นๆ 

คาตอบแทนผูบริหารบริษัทยอย 

ผูบริหารของบริษัทยอยไมไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินจากบริษัทยอย แตไดในฐานะเปนผูบริหารในบริษัทแม 

10.9 บุคลากร 

10.9.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด (กลุม ACG)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 และ ส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีจํานวนพนักงานทั้ง
พนักงานประจํา และพนักงานที่จางตามสัญญาจาง (Outsource) แบงตามสวนงานหลักดังนี ้ : 
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สวนงานหลัก 
31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)** 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)* 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)* 

1. สวนขาย   4 43 5 56 12 65 
2. สวนศูนยบริการ 33 107 56 156 64 161 
3. สวนบริหารงานท่ัวไป  32 - 67 - 71 - 
4. สวนบัญชีและการเงิน 49 - 91 - 100 - 

รวม 118 150 219 212 247 226 
 

สาขา 
31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)** 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)** 

พนักงานประจํา 
(คน)* 

พนักงานจาง
ภายนอก (คน)* 

1. สํานักงานใหญ จ.ขอนแกน 15 58 26 79 36 73 
2. สาขาประชาสโมสร จ.ขอนแกน 2 11 3 11 4 6 
3. สาขาสุรินทร จ.สุรินทร 49 35 51 34 51 37 
4. สาขาวีรวัฒนโยธิน จ.สุรินทร 0 3 0 3 0 3 
5. สาขาบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 17 35 22 38 19 35 
6. สาขานางรอง จ.บุรีรัมย 10 8 15 10 15 11 
7. สาขาภูเก็ต จ.ภูเก็ต 0 0 19 28 19 23 
8. สาขานาคา จ.ภูเก็ต 0 0 32 9 28 32 
9. บริษัท (ACG) 25 0 51 0 54 0 
10.สาขากระบ่ี จ.กระบ่ี - - - - 21 6 

รวม 118 150 219 212 247 226 

หมายเหตุ: * รวมบริษัทและบริษัทยอย เปนพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
               ** เปนพนักงานท่ีกลุมบริษัทจางภายนอก (Outsource) ไดแก ตัวแทนขาย พนักงานดานศูนยบริการ เปนตน ซ่ึงอาจมีเขาออกระหวางป  
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สัญญาตัวแทนขายมีอายุสัญญา 1 ป และเม่ือครบกําหนดแลวหากกลุมบริษัทไมไดมีการแจงยกเลิกและ
ตัวแทนขายยังคงทําหนาที่ตอไป ใหถือวาสัญญามีกําหนดตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยตัวแทนขายจะไดรับคาตอบแทนใน
รูปแบบของคาคอมมิชช่ัน ซ่ึงจํานวนเงินที่ไดรับเปนไปตามขอตกลง 

กลุมบริษัทมีพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนศูนยบริการที่เปนพนักงานของกลุมบริษัทเฉพาะสาขาสุรินทร สาขา
นางรอง และสาขานาคา สวนสาขาอื่นๆ เปนการจางบริษัทภายนอก (Outsource) ทั้งนี้เพื่อใหสะดวกตอการบริหาร
จัดการและกระจายความเส่ียงจากการมี Supplier นอยราย โดยคาตอบแทนเปนไปตามอัตราที่ระบใุนสัญญา 

10.9.2 คาตอบแทนพนักงาน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ทั้งนี้  ในป 2559 - 2561 และไตรมาส 1 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแก
พนักงานประจํา (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เชน คาคอมมิชช่ัน คาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง 
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี ้ : 

รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ม.ค.-มี.ค. 2562 
จํานวนพนักงาน (คน)* 121 118 219 247 
คาตอบแทนรวม (บาท) 21,393,873 24, 565,188 37,503,933 16,841,762 
 หมายเหตุ : กลุมบริษัทมีขอกําหนดในการจายคาคอมมิชชั่นใหพนักงานฝายขาย โดยวิธีการคํานวณจะขึ้นอยูกับขอตกลงท่ีตกลงไวกับกลุมบริษัท 
                  * เปนขอมูลจํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป / งวด 
 

คาตอบแทนอ่ืน 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 9,600,000 หุน  ใหอยูในดุลยพินิจของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูกําหนดเกณฑในการจัดสรรสิทธิ์ในการซ้ือหุนในสวนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย   
ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนเปนคร้ังแรก  

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดใหสวนลดสําหรับพนักงานในการใชบริการภายในศูนยบริการ สําหรับคาอะไหล
และคาแรง โดยไมรวมการซ้ือรถยนต และสวนลดการตอประกันภัยรถยนต ซ่ึงระบุอยูในนโยบายคาตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงาน ซ่ึงผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 
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10.9.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน ของกลุมบริษัท โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิส
โก  เปนบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อ
จูงใจใหพนักงานทํางานกับกลุมบริษัทและเปนหลักประกันในอนาคตของพนักงาน   

โดยเร่ิมบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2560 เปนตนไป  ซ่ึงมีหลักเกณฑใหสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
จายเงินสะสม และนายจาง (บริษัท) จายเงินสมทบคิดเปนอัตรารอยละของคาจาง โดยเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ สมาชิกมี
สิทธิ์ที่จะไดรับเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสะสมเต็มจํานวน และในสวนของเงินสมทบและผลประโยชนของเงิน
สมทบมีเง่ือนไขการจายตามหลักเกณฑ  ดังนี้  

จํานวนปที่ทํางานของพนักงาน 

อัตราการจายเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบที่กองทุน
จะจายเม่ือสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

(รอยละของเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบ) 

นอยกวา 2 ป 0 
ครบ 2 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 3 ป 25 
ครบ 3 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 5 ป 50 
ครบ 5 ป ขึ้นไป แตนอยกวา 7 ป 75 
ครบ 7 ปขึ้นไป 100 

10.9.4 ขอพิพาทดานแรงงาน 

ในระยะเวลาสามปที่ผานมา กลุม ACG ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่บริษัทและบริษัทยอยเปนคูความหรือ
คูกรณี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ  

10.9.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ จึงไดจัดใหมี
นโยบายการจัดอบรมพนักงานในดานตางๆ ทั้งดานการขาย การตลาด การบริการ การบริหารบุคคล และความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการสงพนักงานเขาอบรมจากหลักสูตรภายนอกตาม
ความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ โดยเฉพาะการอบรมตามหลักสูตรตามมาตรฐานที่ทางฮอนดากําหนด เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝายงาน เพื่อใหบุคลากรขององคกรมีความรู ความสามารถ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  

ทั้งนี ้กลุมบริษัทจึงไดกําหนดแผนงานการฝกอบรม รวมถึงจัดตารางการฝกอบรมสําหรับป 2561 เพื่อยึดเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝายงาน อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการทํางานให
ดีย่ิงขึ้นและเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทไดมุงมันพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุก
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ระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาดานทักษะความรูความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝงวัฒนธรรมและจริยธรรมของ
องคกรควบคูกัน เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี ้สามารถสรุปคาใชจายเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกลุมบริษัทได ดังนี้                    

       (หนวย : บาท) 
รายการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

คาฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 29,414 574,041 388,230 
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11.  กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี (Good Governance) 

11.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

กลุ่ม ACG ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธรุกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงได้มีนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก ากับกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017)  ออกโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งน ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวดในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทของผู้
มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหน้าที่ของคณะกรรมการ  

ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีนี้ ได้สะท้อนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่าง ๆ และการบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครบถ้วน โดยรายละเอียดการปฏิบัติ
ของบริษัท จะระบุในรายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

กลุ่ม ACG ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น  
การมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

ทั้งนี ้บริษัทจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด   

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม  และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะ
จัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
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หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้ 

 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ เสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหา
วิธีแก้ไขที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มี
ผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร 
พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 บริษัทก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการน าข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวด้วย)   ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารน าข้อมูลไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย   

 ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละ
วาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
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หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่
ส าคัญ ดังนี ้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่ งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ  อย่างสุด
ความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การท างานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและ
ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 
รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ แสวงหาแนวทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะ
เพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี : บริษัทจะไม่ด าเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การ
ช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหน้ี 
เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต  หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  ปลูกฝัง
จิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงานก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น  ๆ ที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่า
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เทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์  
www.ach.co.th 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล 
งบการรวมของบริษัทจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง
กัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 
ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต
อันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ สกุลสันเทียะ ต าแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน ท าหน้าที่ในการติดต่อกับผู้
ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

(1)  โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 
10 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน  ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้ ท้ังนี้ บริษัทก าหนดให้อย่างน้อย  1  ใน  3  ของกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  3  คน ซึ่งบริษัทมีกรรมการ 4 
คน เป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการ
ต่างๆ ของบริษัท  เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี   

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  
กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจ
บริหารและอนุมัติวงเงินไม่จ ากัด 

(2)  คณะกรรมกำรย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการคือ 

 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ท าหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการ
ของบริษัท มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมี
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คุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือโดยกฎเกณฑ์ 
ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงานก.ล.ต.หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการบริษัท    

 บริษัทได้มีคณะท างานบริหารความเส่ียง ซึ่งปัจจุบันเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้ง
ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสม  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท   

(3)  บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ  และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี 

3.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทจัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท  การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย  การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  และการดูแลรักษาทรัพยากรท้ังภายในบริษัทและ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
การควบคุมภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

3.2 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า  พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ  โดยก าหนดนโยบายที่
ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ  

 รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน :  กลุ่มบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ
ทุกรายการ รวมทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  
(Arm’s Length Basis)  และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ  และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว  หากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัท
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จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้ง
เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์
อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น  
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น  หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง 

หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. การรับของขวัญ  บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา  ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่
พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระท าดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างข้อผูกมัด
ให้กับบริษัท หรือท าให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์  

3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของ
บริษัท สามารถขออนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการ
สาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับต าแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา  ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ 
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่น าเอาบริษัท หรือต าแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับ
กิจกรรมที่ท าภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ท าเช่นนั้นได้ด้วย 

3.3 การควบคุมภายใน 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ ากัด  ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากภายนอกในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ  

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาววิชุตา วิจิตรวรางกุล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท า
หน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3  เดือน 

(4)  กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
โดยมีการจัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันกาล โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดย
กรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท 

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้  โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ในปี 2561 และเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 ครั้งและ 2 ครั้ง
ตามล าดับ และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง และ 6 ครั้ง ตามล าดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
แต่ละท่าน มีดังนี้  

ชื่อ – สกุล 
ประชุมกรรมกำรบริษัท 

ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2561 ม.ค.– พ.ค. 
2562 

2561 ม.ค.- พ.ค. 
2562 

1. นายพานชิ  พงศ์พิโรดม 7/7 2/2 - - 
2. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์ 7/7 2/2 6/6 2/2 
3. หม่อมหลวงวินัย  เกษมศร ี 6/7 2/2 6/6 2/2 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม 7/7 2/2 6/6 2/2 
5. นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน ์ 7/7 2/2 - - 
6. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน ์ 7/7 2/2 - - 
7. นางสุกใส โภคทรัพย์ 7/7 2/2 - - 
8. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ 7/7 2/2 - - 
9. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั 7/7 2/2 - - 
10. นายภูธิป  วาทิน 7/7 2/2 - - 

(5)  รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) 
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดท าและดูแลมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

(6)  ค่ำตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้  ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  และ
เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย 
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(7)  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

ทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Good Governance) 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ทบทวนนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีทุกปี ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท 

การประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น  และจัดเก็บเอกสารการ
ประชุม 

เลขานุการบริษัท 

การเก็บรักษาและป้องกันการใชข้้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เลขานุการบริษัท 

กรรมการและผู้บริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรัพยต์าม
กฎหมาย 

กรรมการและผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บเอกสาร 

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์บริษัท เลขานุการบริษัท 

ผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักลงทุนสัมพันธ์)  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

ดูแลรายการท่ีเกีย่วโยงกันและรายการท่ีเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน 

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน บริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก 

การจดัท ารายงานทางการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

การจดัท ารายงานประจ าป ี  ผู้จัดการฝ่ายบัญช ีและเลขานุการบริษัท 

ผู้ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Elcid  เลขานุการบรษิัท 
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11.2 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ : นอกจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งคณะท างานซึ่งเป็น 
“คณะกรรมการคัดเลือกสินเชื่อและประกันภัย” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารเฉพาะท่ีท าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อ
คัดเลือกบริษัทไฟแนนซ์และบริษัทประกันภัย โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือน (ดังแสดงในรูปโครงสร้างองค์กรในส่วนท่ี 10 เรื่องโครงสร้าง
การจัดการ) 

11.2.1 ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริษัท 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการมี
อ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษัท โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคัญได้ดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท 

2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึงรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญ การขยาย
โครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเส่ียงของ
กิจการบริษัทเป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
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3. จัดให้มีระบบการบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ 

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

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลให้บริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุน
กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

7. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย ได้แก่ 

 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ก าหนดไว้ส าหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท ในบริษัทย่อยนั้น 

 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือท า
รายการส าคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่ก ากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามกลไกก ากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่
ส าคัญซึ่งบริษัทก าหนด ท้ังนี้ ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการใน
หลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแล้วแต่กรณี 

8. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมถึงก าหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยตามที่
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ก าหนดในประกาศ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มี
การแก้ไข 

9. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแตง่ตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นต้น รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ ตลอดจน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ  ดังกล่าวสามารถพิจาณาและอนุมัติ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการใน
เรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ การมอบอ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ในที่จะท าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้ แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก าหนดเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

11. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อัน
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้น
แต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการ
ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น 

13. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
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ผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและ
ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

14. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้
บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย ดังกล่าว 

15. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk 
Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเส่ียง
มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 

16. พิจารณากลั่นกรองรายงานท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ดังนี้ 

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 

- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

- พิจารณาจัดสรรเงินก าไรบริษัท 

- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

- เรื่องอื่น ๆ 

17. เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่
กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

- เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

- การท ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

18. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหน้ีของบริษัท ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

- การอื่นใดที่ก าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

11.2.2 ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจ
และหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี โดยการประสานงาน
กับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกับฝ่ายจัดการเกีย่วกับความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจัดการได้ด าเนินการ
เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดังกล่าว 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

8. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าใด
ดังต่อไปนี้  ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบรษิัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
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12. สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เมื่อได้รับแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัย
จากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร
ตามมาตรา 89/25 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 และแจ้งผลให้ผู้สอบบัญชีและ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระ  อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงที่นอกจากการออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าที่วาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม
ได้ตาม  ความจ าเป็น  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ  โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการประชุม ท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

11.2.3 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561  มีมติให้คณะกรรมการบริหารมี
อ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าส่ัง และ

มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ  โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ก าหนดแผนการเงิน
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานท่ีแต่งตั้งบรรลุตาม
เป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ  การเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป 

4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
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5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ  ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

6. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ  

7. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในวงเงินตาม
อ านาจอนุมัติ 

8. ก ากับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุน้ 
9. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การก าหนดเงิน

ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร  และการเลิกจ้าง 
10. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ หรืออ านาจนั้นๆ ได้  ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอ านาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคัญต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ  

12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกป ี 
13. ด าเนินการอื่นใดๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติ
คณะกรรมการบริษัท 

กำรแต่งตั้งวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง      
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบ  วาระแล้ว 

หากคณะกรรมการบริษัท ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมด
วาระลง  ในการแต่งตั้ งต้องกระท าภายใน  2 เดือน นับแต่วั นครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม  
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง  เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือ
วาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่
ของกรรมการบริหารท่ีตนแทนเท่านั้น 
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11.2.4 ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  มีมติก าหนดอ านาจและหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี ้ 

กำรสรรหำ 
1. พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท 

และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัททั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และน าปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจน
ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย 

3. ก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัตติามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1) และ 2) ท้ังนี้ โดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. ก ากับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ  และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

5. จัดท าและทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

6. สนับสนุนใหบ้ริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
7. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ท้ังนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีเพื่อขออนุมัติ 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

กำรแต่งตั้งวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า

มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม  
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2. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นต าแหน่ง

เมื่อตาย ลาออก พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งขาดคุณสมบัติของ

การเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีพ้นจากต าแหน่ง
จากการลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนั้น จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่เท่านั้น 

11.2.5 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ไม่ท าการใดที่มี ส่วนได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
ดังนี ้
1. ก ากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น

ใดด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติประจ าวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเฉพาะเรื่อง ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้   

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารของบริษัททุกประการ 

4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้ค าแนะน า 
5. บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี 

กู้ยืม จ าน า จ านอง ค้ าประกัน และการอื่น การบริหารงานทั่วไป การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ ดิน การ
ด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายการอื่นใดตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินกิจการของบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตอ านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
ภายในและภายนอกบริษัท 
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8. พิจารณาการเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท 
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าสัญญาดังกล่าว เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาจัดสรร เงินบ าเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  แก่
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ากิจการให้บริษัท  

10. มีอ านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการ
พ้นจากการเป็นพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริษัท  ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร  

11. มีอ านาจ ออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท  และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองค์กร 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้งนี้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย  หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทไม่ได้  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขอ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยมติ
คณะกรรมการบริษัท 

   อ ำนำจอนุมัติรำยกำรที่ส ำคัญ ของกลุ่มบริษัท 

รำยกำร คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวม
แผนการลงทุนและการกู้ยืมเงิน 

/ - - 

2. งบจ่ายลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 
10 ล้านบาทขึ้นไป  

ต่อโครงการ 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ต่อโครงการ 
- 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและขายประจ าปี / - - 

4. ค่าใช้จ่ายบริหารและขายเกินงบระหว่างปี 
เกิน 20% ของ
งบประมาณเดิม 

ไม่เกิน 20%ของ
งบประมาณเดิม 

- 

5. จัดซ้ือสินค้า (รถยนต์)  / 

เกิน 200 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

(แต่ต้องไม่เกินงบประมาณรายปีท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ) 

6. จัดซ้ือสินค้า / บริการ ท่ีไม่ใช่รถยนต์ (เช่น 
อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น) 

/ 

เกิน 2 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท 
ต่อรายการ 

(แต่ต้องไม่เกินงบประมาณรายปีท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ) 

7. การกู้ยืมเงินเพิ่มเติมระหว่างปี 
10 ล้านบาทขึ้นไป  

ต่อรายการ 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท  

ต่อรายการ 
- 
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รำยกำร คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

8. งานก่อสร้าง 
50 ล้านบาทขึ้นไป 

ต่อโครงการ 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ต่อโครงการ 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

ต่อโครงการ 

9. การลงทุนในทรัพย์สินถาวร (ไม่ใช่ท่ีดินและ
อาคาร) 

5 ล้านบาทขึ้นไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

10. การจัดซ้ือท่ัวไป 5 แสนบาทขึ้นไป / ไม่เกิน 5 แสนบาท 
11. การอนุมัติการคัดเลือก Outsource ศูนย์ซ่อม / 

บริษัทประกันภัย และบริษัทไฟแนนซ์ 
- / - 

12. การให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้า 

ให้อ านาจแก่รองกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาส่วนลดพิเศษ  โดยทาง
กลุ่มบริษัทมีประกาศนโยบายการให้ส่วนลดเงินสดและการขายเกิน
งบประมาณโดยก าหนดวงเงิน ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท 

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
11.2.6 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
ก. กรรมกำรบริษัท 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดย
สม่ าเสมอ ท้ังนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปน้ี  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือ
มีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง 

องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมีในการประชุม  แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
ทั้งนี้กรรมการบริษัทไม่น้อยกึ่งหน่ึงของกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยที่กรรมการ
อิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน (“กรรมการอิสระ”) ทั้งนี้กรรมการ ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมการอิสระ 

 ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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 เป็นที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนจากบริษัท  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือมีผลประโยชน์ใดๆใน
ทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่ส าคัญ ส าหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน 
กฎหมาย การจัดการ และประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน 

5. การสรรหากรรมการบริษัท ให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้น 

กำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า / ผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)  

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่
สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง   

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ าหรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย   

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
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หมายเหตุ: คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ข. กรรมกำรตรวจสอบ 

องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตั้งประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบชองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน 

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระตาม

คุณสมบัติข้างต้น  และจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ค. กรรมกำรบริหำร 

องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 

1. คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการบริหาร 

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้ 

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  ไม่ว่าจะท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้น
แต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีคณะกรรมการ
บริษัท เห็นชอบ 

ง. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

องค์ประกอบคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วย
กรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนโดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการตามวัตถุประสงคห์รือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งจาก
การลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งได้  โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนทดแทนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทนที่เท่านั้น 

จ. ผู้บริหำรระดับสูง 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารว่างลงหรืออยู่ในต าแหน่งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการ

ให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 

11.3 กำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก  เป็นไปตาม
หนังสือข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด
มาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถก ากับดแูลและบริหารจัดการกิจการของบริษทัย่อยและบริษัท
ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ได้เสมือนเป็น
หน่วยงานของบริษัทเอง   ทั้งนี้ในหนังสือข้อบังคับของบริษัทย่อยได้ก าหนดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย
ควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทใหญ่  รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ รวมทั้งได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องลงนามรับทราบถึง
นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในกรณีท่ีนโยบายนี้ได้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมนีัยส าคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจัดประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนั้น 
โดยในการน้ี ให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยโดยอนุโลมด้วย 
(เท่าที่ไม่ขัดแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

11.3. 1 กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ก่อนบริษัทย่อยเข้าท ารายการ 

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ โดยให้กรรมการที่บริษัท เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมี
ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่
กรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่นโยบายฉบับน้ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมี
คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการก าหนด
ลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(2) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น
กรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนรวมทั้งปีไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรวมประจ าปีของแต่
ละบริษัท 

(3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่ส าคัญตามข้อ11.3.2(5) ซึ่งต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทยอ่ยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจอนุมัติและด าเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว 

(5) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ 
ทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถอืหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอันจะ
เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนช าระแล้ว
ของบริษัทย่อยหรือจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) น้ัน  

รายการตั้งแต่ข้อ (6) ถึง (14) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท ารายการจะมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทใหญ่ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทจะเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย) และออก
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เสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการท่ีบริษัทยอ่ยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(6) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย  

(7)  การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย 

(8)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(9)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย 

(10)  การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น  

(11)  การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนท่ีส าคัญ 

(12) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ าประกัน การท านิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษัทย่อย   

(13) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย 

(14) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ 

11.3.2 ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าท ารายการ 

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของ
รายการที่บริษัทย่อยเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของ
รายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ 
ทุนช าระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่
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ก าหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลท าให้บริษัท ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น ท้ังนี้ 
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่
กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เฉพาะเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน และผล
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัท เสนอชื่อ และ/หรือแต่งตั้ง ในที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น 

11.3.3 บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม)  ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และนโยบายของบริษัท 

11.3.4 คณะกรรมการของบริษัท จะต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบงานอื่นๆ ท่ีจ าเป็น รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอ
ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท 
กฎหมายและประกาศ เรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลด าเนินการ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ และรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและ
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ถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี) 

11.3.5 บริษัทจะด าเนินการให้มีกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัท โดยก าหนดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในการพิจารณาวาระที่มี
สาระส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง และคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
ย่อยดังกล่าว 

11.3.6 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการ
ที่มีนัยส าคัญให้แก่บริษัท ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัท ก าหนด 

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือ
บริษัท ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการของบริษัท ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ตัดสิน หรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย 

อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับ
ผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทได้รับความ
เสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัท กระท า และ

เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท 
ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดังกล่าวในกรณีท่ีบริษัท ร้องขอ 
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(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้แก่บริษัท 
ในกรณีท่ีบริษัท ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใดๆ 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้
มั่นใจได้ว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้ 
กฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่
ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการที่มีนัยส าคัญตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทย่อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดย
ให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมี
การปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดท าไว้อย่างสม่ าเสมอ 

11.3.7 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่
หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

11.3.8   กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยจะกระท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ค านวณได้ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณ
รายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการท่ีคณะกรรมการของบริษัท อนุมัติไว้แล้ว 

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัท มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้ 
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1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เรื่องการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชี และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 
298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท ารายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดท าและเปิดเผยรายงานการ ถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุก
ราย  

3. บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ 
ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงิน หรือ
ข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลัง
จากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนแล้ว และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไป
ในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเส่ือมเสียและเสียหายโดยผู้กระท าการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป  
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดนั้นๆ 

11.2 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี  2560 ส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย
จ านวนรวม 3.1 ล้านบาท และมีมติพิจารณาอนุมัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนรวม 3.2 
ล้านบาท เป็นค่าบริการตรวจสอบรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาส 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee) 

- ไม่มี    -     

11.3 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มี    -     
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12.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)   

ก. นโยบายภาพรวม 

ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใสยุติธรรม และตรวจสอบได กลุม ACG ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และกลุมผูมีสวนได
เสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม 8 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อใหกลุม ACG นํามาใชเปนสวนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้

(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม  

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมยอมกอใหเกิดความเช่ือม่ันกับผูเก่ียวของ กลุม ACG มุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจดวย
จรรยาบรรณที่ดีตอคูแขงขันเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม
การเลนพรรคเลนพวก หรือรวมสมคบคิด (ฮ้ัว) กัน 

2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายสินจาง
ใหกับพนักงานของคูแขง  

3. ไมพยายามทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง 
4. ไมสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตอง 

(2) การตอตานการการทุจริตคอรรัปช่ัน 

กลุม ACG มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดม่ันในความถูกตอง ไมสนับสนุนใหมีการสรางความสําเร็จของ
งานดวยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามรายละเอียดขอ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชนและสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของ
มนุษย และไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา กลุม ACG มีเจตนารมณที่จะเคารพและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยหม่ันตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการ
ลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก เปนตน 

2. สงเสริมการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุนใหมีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
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(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

กลุม ACG มีนโยบายปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม ดูแลดานความเปนอยู ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูระดับองคกรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทํางานของ
พนักงานอยางมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางานและสรางนวัตกรรมในองคกร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดใหมีเง่ือนไขในการจางงานที่เปนธรรม และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
2. จัดใหมีการดูแลในเร่ืองสวัสดิการแกพนักงานตามสมควร เชน จัดใหมีวันลาพักผอนประจําป การทํางานลวงเวลา

ที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเปนและสมควร เปนตน 
3. การแตงต้ังโยกยาย การใหรางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําดวยความสุจริตใจ เสมอภาคและต้ังอยูบน

พื้นฐานของความรู ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน  
4. จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน  
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด  
7. หลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ 

(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

กลุม ACG มุงม่ันที่จะขายสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับ
ของลูกคาอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดย้ังที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา ภายใตเง่ือนไขที่เปนธรรม 
2. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชนใหแกลูกคา 
3. ใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการที่ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง เพื่อใหลูกคามีขอมูลเพียงพอใน

การตัดสินใจ 
4. รักษาความลับของลูกคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ  

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

กลุม ACG ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม เพื่อไมกอใหเกิดปญหามลภาวะตางๆ รวมถึงภาวะ
โลกรอน ซ่ึงมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยและระบบนิเวศน กลุม ACG จึงมีนโยบายไมกระทําการใดๆ ที่จะสงผลเสียหาย
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานําทรัพยากรกลับมาใชใหม 
2. พัฒนาสินคาและบริการทีไ่มสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีความปลอดภัยในการใชงาน 
3. ใชเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการลดปริมาณและการบําบัดมลพิษกอนปลอยสู

ธรรมชาติ 
4. ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ  
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นอกจากนี้ กลุม ACG ยังไดรับประกาศนียบัตรจากบริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูจัด
จําหนาย “ดีเลิศ” ดานการจัดการส่ิงแวดลอม และยังไดรวมกิจกรรมสรางบานพักขยะที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
รวมถึงไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑอูสีเขียว คลินิกไอเสียมาตรฐาน จากกรมควบคุมมลพิษ อีกดวย  

(7) การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  

กลุม ACG มีนโยบายสงเสริมการใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยสรางเศรษฐกิจ
และความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

1. การสนับสนุนการจางงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคมและชุมชน 
3. ปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับ  
4. ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับ

ดูแล  

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผู
มีสวนไดเสีย 

กลุม ACG ตระหนักดีวาผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงใหความสําคัญใน
การดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกองคกร กลุม ACG จึงมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดเสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สรางความสมดุลระหวางมูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดลอมควบคูไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

1. วิเคราะหกระบวนการทํางานอยางละเอียด เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2. สรางโอกาสในการคิดคนผลิตภัณฑใหมรวมกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคูกับการสรางกําไรของ

ธุรกิจอยางย่ังยืน 
3. การรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสและสังคม   

เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน กลุม ACG จะเผยแพรนโยบายดังกลาวผานชอง
ทางการส่ือสารของกลุม ACG เชน จดหมาย อีเมล แบบรายงานการเปดเผยขอมูลประจําป (56-1) และรายงานประจําป (56-
2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกลาวอยางสมํ่าเสมอทุกป 

ข. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

ความรับผิดชอบตอสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติขางตนนั้น เปนสวนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการที่
กลุม ACG ไดปฏิบัติมาโดยตลอด โดยกลุม ACG ไดดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด ต้ังแตขั้นตอนการจัดหา
สินคาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเลนพรรคเลนพวก 
กลุม ACG มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคาต้ังแตเร่ิมตนการส่ังสินคาจนถึงขั้นตอนสุดทายกอนที่จะสงมอบสินคา
ใหแกลูกคาตลอดจนฝายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟงปญหาขอเสนอแนะจากลูกคา แลวนํามาปรับปรุงและ
พัฒนา ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมากย่ิงขึ้น  
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ค. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม  

 - ไมมี – 

ง. กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR-after-process) 

 กลุม ACG มีนโยบายทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม   

จ. การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปช่ัน 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพื่อประโยชนตอตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก หรือประโยชนอื่นใดอันมิควรได ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น การทุจริตอาจเกิดได
หลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการใหหรือการรับสินบนทั้งที่เปนเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชนทับซอน 
การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

นโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  

1. กลุม ACG ไมยอมรับการคอรรัปช่ัน โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดทุกหนวยงานที่เก่ียวของโดยกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันอยางเครงครัด 

2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG ไมยอมรับการคอรรัปช่ันไมวาจะเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน หรือคนรูจัก ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยตองปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปช่ันอยาง
เครงครัด  

3. กลุม ACG จัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ขอกําหนดของกฎหมาย 

4. กลุม ACG กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ 
กลุม ACG จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว 
ทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ขอกําหนดของกฎหมาย 

5. กลุม ACG จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดม่ันวาการคอรรัปช่ันเปนส่ิงที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปช่ัน  

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG ตองไมเขาไปเก่ียวของกับการคอรรัปช่ัน ไมวาโดย
ทางตรง หรือทางออม 

2. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของกลุม ACG ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่เขาขาย
การคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับกลุม ACG โดยตองแจงใหหนวยงาน/บุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบ หรือแจง
ผูบังคับบัญชาทราบ รวมทั้งตองใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเทจ็จริงตางๆ ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือขอ ซักถาม
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ใหปรึกษาหนวยงาน/บุคคลที่กําหนดใหทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัท 
หรือผูบังคับบัญชา ผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว  

3. กลุม ACG จะใหความเปนธรรมและคุมครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอรรัปช่ัน หรือแจงเร่ืองการคอรรัปช่ันที่เก่ียวของแก
กลุม ACG โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปช่ันตามที่กลุม ACG 
กําหนดไวในนโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแสเก่ียวกับการ
คอรรัปช่ัน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณกลุม ACG  

4. กลุม ACG จะเผยแพรใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเก่ียวของทางธุรกิจกับกลุม ACG ใน
เร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน  

5. กลุม ACG ส่ือสารมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงแจงชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนใหบุคคล
ภายในกลุม ACG ทราบ โดยผานหลากหลายชองทาง เชน หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสัมมนา
และการอบรมของกลุม ACG รวมถึงการแจงขอมูลผานทางระบบอินทราเน็ต เปนตน เพื่อนํามาตรการไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง และเพื่อใหม่ันใจวาบุคลากรของกลุม ACG มีความเขาใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ตอตานการคอรรัปช่ัน 

6. กลุม ACG ส่ือสารมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงแจงชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไปยัง
สาธารณชน บริษัทแกน คูคาทางธุรกิจที่เก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท 
รายงานประจําป เปนตน เพื่อสรางความเขาใจและนํามาตรการไปปฏิบัติอยางจริงจัง  

7. พนักงานลงนามรับทราบนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อยืนยันวาพนักงานทุกคนรับทราบ เขาใจและพรอมจะนํา
หลักการในนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานดวยความเครงครัดทั่วทั้งองคกร 

8. กลุม ACG จัดใหมีระเบียบการเบิกจายเงินโดยกําหนดตารางอํานาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซ่ึงการเบิกจาย
ตองมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อปองกันไมใหมีการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม รวมถึงไมใหเกิดการ
ชวยเหลือทางการเมืองและเพื่อใหม่ันใจวาการบริจาคเพื่อการกุศลไมไดเปนไปเพื่อการคอรรัปช่ัน และเงินสนับสนุน
เพื่อธุรกิจ ไมไดใชเปนขออางสําหรับการคอรรัปช่ัน 

9. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไมพึงรับหรือใหของขวัญ การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอื่นใด
ที่เกินความจําเปนและไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทําธุรกิจกับกลุม ACG หากไดรับของขวัญที่มี
มูลคาเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานปฏิเสธและไมรับของขวัญ
ดังกลาวและตองรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อทราบ ทั้งนี้จะตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
กระบวนการตรวจสอบจากฝายกํากับและตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ  

10. กลุม ACG จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน เพื่อปองกันมิใหมีการคอรรัปช่ัน โดย
กระบวนการ ดังกลาวครอบคลุมดานงานขาย การตลาด การจัดซ้ือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี 
การเก็บบันทึกขอมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุม ACG ที่เก่ียวของกับมาตรการตอตานการ
คอรรัปช่ัน ทั้งนี้ ตองมีการดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบจากฝายกํากับและตรวจสอบภายในดังกลาวอยาง
สมํ่าเสมอ  
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11. กลุม ACG จัดใหมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะทอนถึงความมุงม่ันของบริษัทตอมาตรการตอตานการ
คอรรัปช่ันต้ังแตการคัดเลือกการอบรม การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหนง  

12. กลุม ACG จัดใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันการคอรรัปช่ัน โดยระบุเหตุการณที่มีความเส่ียงสูงจากการ
คอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเส่ียงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ พรอมทั้งติดตาม 
ความคืบหนาของการบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันการคอรรัปช่ันอยางสมํ่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการ
จัดการความเส่ียงใหมีความเหมาะสมที่จะปองกันความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

13. กลุม ACG จัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาระบบการบริหารความเส่ียงที่กําหนดขึ้นชวยใหกลุม 
ACG บรรลุเปาหมายที่วางไวไดรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในกลุม ACG ใหเปนไปตามขอกําหนด 
กฎระเบียบ 

14. กลุม ACG จัดใหมาตรการปฏิบัตินี้ไดรับการจัดทําเปนเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อใหสอดคลองตาม
นโยบาย และระเบียบของกลุม ACG  

15. ฝายกํากับและตรวจสอบภายในกําหนดเปนวาระการประชุมประจําป เพื่อใหกรรมการผูจัดการรายงานผลการ
ตรวจสอบตามมาตรการคอรรัปช่ันประจําปตอคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป  

16. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงกับการเกิดการคอรรัปช่ัน คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
และพนักงานของกลุม ACG ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเร่ืองดังตอไปนี้  

16.1 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือทางการเมือง  

การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหการสนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งที่เปนตัวเงินหรือมิใชตัวเงิน 
การสนับสนุนที่มิใชตัวเงินจะรวมถึงการใหยืมหรือบริจาคอุปกรณ การใหบริการดานเทคโนโลยีโดยไมคิดคาบริการ รวมทั้งการ
โฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการสงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุม 
ACG เพื่อใหไดมาซ่ึงความไดเปรียบทางธุรกิจการคา ทั้งนี้ กลุม ACG มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือทางการเมือง ดังนี้  

1. กลุม ACG ดําเนินธุรกิจอยางเปนกลางทางการเมือง โดยจะไมใหการสนับสนุน หรือกระทําการอันเปนการ
ฝกใฝทางการเมืองหรือกับนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

2. กลุม ACG ไมสนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆ เพื่อเปนการชวยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคํานิยามของการชวยเหลือทาง
การเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับกลุม ACG  

3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตจะตองไม
อางความเปนพนักงาน หรือนําทรัพยสิน อุปกรณ เคร่ืองมือใดๆ ของกลุม ACG ไปใชเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเขารวมจะตองพึงระมัดระวังไมใหการดําเนินการใดๆ ทําใหเกิดความ
เขาใจวากลุม ACG ไมวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

4. กลุม ACG แจงใหผูบริหารและพนักงานรับทราบวา กลุม ACG จะไมเขารวมหรือใหความชวยเหลือใน
กิจกรรมทางการเมือง 
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16.2 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  

การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เชน การใหความรู 
หรือการสละเวลา เปนตน กลุม ACG สามารถกระทําไดโดยอาจเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยมิไดมุงหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ จะตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการบริจาค
เพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอยางเครงครัด  

เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธทางธุรกิจและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกกลุม ACG อาจกระทําไดโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ตราสินคา หรือช่ือเสียงของกลุม ACG ทั้งนี้อาจมีความเส่ียงเนื่องจากเปนการจายเงินสําหรับการบริการ
หรือผลประโยชนที่ยากตอการวัดผลและติดตาม ดังนั้น จะตองดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล
และเงินสนับสนุนอยางเครงครัด การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทําใหกลุม ACG เกิดความเส่ียงตอการคอรรัปช่ัน 
เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเก่ียวของกับการใชจายเงินโดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใชเปนขออางหรือเสนทาง
สําหรับการคอรรัปช่ัน และเพื่อไมใหการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงคแอบแฝง  

16.3 แนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ  

การดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเหมาะสม อาจนํามาซ่ึงความเส่ียงตอการ
คอรรัปช่ันเปนชองทางใหเกิดการทุจริต โดยการจายเงินเพื่อเปนคาใชจายใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานของกลุม 
ACG เพื่อติดสินบน นอกจากนี้ การที่กลุม ACG ใหของขวัญ การบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมแกลูกคา 
อาจเปนการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกคาบางราย เปนเหตุใหกลุม ACG ตองเสียโอกาสทางธุรกิจไป กลุม ACG ตระหนักถึง
ความสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะนํามาซ่ึงความสําเร็จอยางตอเนื่องของกลุม ACG และใน
ขณะเดียวกันเพื่อดํารงรักษาไวซ่ึงช่ือเสียงของกลุม ACG ซ่ึงประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ กลุม ACG มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ดังนี้  

1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG สามารถรับ/ใหของขวัญ การบริการตอนรับ หรือ
คาใชจายอื่นๆ เชน การเล้ียงรับรอง หรือการรับเล้ียงจากบุคคลอื่น เปนตน ไดในโอกาสตางๆ ตามธรรมเนียมประเพณี หรือตาม
มารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะตองกระทําดวยความโปรงใสในที่เปดเผย โดยการรับ/การใหดังกลาวนั้นจะตองไม
ทําใหเกิดความไดเปรียบใดๆ ผานการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปล่ียนอยาง ชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อใหไดมาซ่ึง
การชวยเหลือ หรือผลประโยชนตอบแทน ทําใหเกิดการยินยอมผอนปรน ในขอตกลงทางธุรกิจที่ไมเหมาะสม สงผลตอการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะตองเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ  

2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG จะตองไมเรียกรองหรือรับของขวัญ การบริการ
ตอนรับ หรือคาใชจายอื่นจากลูกคา คูคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของกลุม ACG ไมวากรณีใดอันจะทําใหมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

3. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG ตองไมรับของขวัญหรือคาตอบแทนใดๆ ที่เกิน
สมควร อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ตามปกติ เชน ในการประกวดราคา จะตองไมรับของขวัญ หรือ คาบริการ
ตอนรับจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคาหรือบริษัทที่เก่ียวของนั้นๆ เปนตน อยางไรก็ตาม กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของกลุม ACG สามารถรับของขวัญ และ/หรือ คาบริการตอนรับ และ/หรือคาใชจายอื่นๆ ไดหากเปนไปตามเทศกาล 
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หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติโดยจะตองมีมูลคาไมเกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับไดจะตองไมเปนเงินสด 
หรือเทียบเทาเงินสด เชน บัตรกํานัล บัตรของขวัญ เปนตน 

4. การหามรับของขวัญ หรือ คาบริการตอนรับ หรือผลประโยชนอื่นๆ ที่มีมูลคาเกินกวา 2,000 บาท (สองพัน
บาท) หรือของขวัญที่เปนเงินสด หรือเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญ บัตรกํานัล เปนตน เม่ืออยูในสถานการณที่ไมอาจ
ปฏิเสธการรับของขวัญ หรือผลประโยชนดังกลาวไดในขณะนั้น เชน ในการประชุมหารือกับลูกคา เปนตน ผูรับอาจรับของขวัญ
หรือผลประโยชนไวกอน โดยจะตองแจงผูบังคับบัญชาทันที และจัดทําแบบรายงานการรับของขวัญ สงใหฝายบริหารสํานักงาน 
ทั้งนี้ กลุม ACG จะพิจารณานําส่ิงของ/ของขวัญที่ไดรับไปบริจาคแกสาธารณกุศลเพื่อสวนรวมตอไปตามความเหมาะสม  

5. การใหและรับผลประโยชนอื่นๆ เชน การสังสรรครับรอง จะตองยืนยันไดวาการรับรองนั้นมิไดมีลักษณะเปน
การใชจายเงินมากเกินสมควรหรือกระทําบอยคร้ัง จนทําใหเกิดขอผูกมัดกับผูที่จัดการสังสรรครับรองนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 

6. กลุม ACG จะประชาสัมพันธใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ACG ทราบถึงแนวทางใน
การปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ของกลุม ACG ผานการประชุมประจําปและผานระบบการ
ส่ือสารอื่นๆ ที่กลุม ACG มีอยู 

7. กลุม ACG จะประชาสัมพันธหรือแจงใหลูกคา คูคา หรือ ผูมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจของกลุม ACG ทราบถึง
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ การบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ ของกลุม ACG ผานเอกสารแนะนํา
บริษัทหรือแผนพับที่ใชประชาสัมพันธกิจการของกลุม ACG  

การพิจารณาโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน 

1. หากกรรมการบริษัทฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้ กลุม ACG จะต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ
สอบสวน ขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําดังกลาวโดยไมชักชา ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนใหประกอบดวยกรรมการอิสระ
ทั้งหมดของกลุม ACG ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงในคราวใดมีกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้
เปนกรรมการอิสระ หามกรรมการอิสระทานนั้นเขาเปนคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกลาว ในกรณีที่พิสูจนไดวากรรมการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ โดยพิจารณาจากหลักฐานขอเท็จจริง และ
สถานการณแวดลอมตามความเหมาะสมในแตละกรณีและใหรายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให
คณะกรรมการบริษัท (โดยยกเวนกรรมการที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน) พิจารณาตอไป ทั้งนี้หาก
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดดวย 

2. หากผูบริหารและพนักงานของกลุม ACG ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีโทษทางวินัยซ่ึงวิธีการลงโทษจะ
ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม ทั้งนี้หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายก็ใหรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดดวย  

กลุม ACG ไมมีนโยบายลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปช่ัน แมวาการกระทํานั้น
จะทําใหกลุม ACG สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 
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3. กลุม ACG ใชระบบการส่ือสารภายในองคกรทุกระบบเพื่อประชาสัมพันธบทลงโทษหากมีการไมปฏิบัติตามมาตรการ
ตอตานคอรรัปช่ัน รวมถึงการสรางการรับรูอยางชัดเจนถึงนโยบายการไมมีผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปช่ัน แม
การดังกลาวจะทําใหกลุม ACG เสียโอกาสทางธุรกิจ  

4. กลุม ACG มีการสรางการรับรูใหเกิดกับพนักงานทั่วไป ถึงการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปช่ันของพนักงาน
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน เชน การประกาศชมเชย หรือใหรางวัล เปนตน 

มาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการ
มีพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร รวมทั้งของพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น การกระทํา
ดังกลาวรวมถึง รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง และกลุม ACG ตองมีกลไก ในการ
คุมครองผูที่แจงเบาะแส หรือผูรองเรียน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลผลประโยชนของกลุม ACG ได
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

เร่ืองที่รับแจงเบาะแสหรือรองเรียน 

 การกระทําผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัท หรือการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการ และพนักงาน 

 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง  

 เร่ืองที่มีผลกระทบตอประโยชนหรือช่ือเสียงของกลุม ACG   

การนํามาตรการไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของ 

1. กลุม ACG จะแจงและสนับสนุนใหบริษัทแกนนํามาตรการตอตานการคอรรัปช่ันไปปฏิบัติ 
2. หามพนักงานจางตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําการคอรรัปช่ัน 
3. กลุม ACG จะจัดใหมีการจัดซ้ือสินคาและบริการดวยความเปนธรรมและโปรงใส รวมทั้งจะดําเนินการประเมินเพื่อ

คัดเลือกผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับเหมาตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด ทั้งนี้ กลุม ACG จะแจงให
ผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับเหมารับทราบนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฉบับนี้  

4. กลุม ACG สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซ้ือและวาจางหากพบวาผูขาย ผูใหบริการ รวมถึงผูรับเหมากระทําการ
คอรรัปช่ัน หรือใหสินบน  

การเผยแพรนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน 

1. กลุม ACG จะติดประกาศนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันในสถานที่เดนชัดเพื่อใหทุกคนในองคกรทราบ 
2. กลุม ACG จะเผยแพรนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันผานชองทางการส่ือสารของบริษัท เชน เว็บไซตของบริษัท 

ระบบอินทราเน็ต หรือแผนพับ เปนตน เพื่อใหสาธารณชนทราบ 

กลุมบริษัทส่ือสารนโยบายตอตานการคอรรัปช่ัน รวมถึงชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนภายในบริษัทผาน
หลากหลายชองทาง เชน หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรม สัมมนา
ประจําปเปนตน เพื่อใหมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อใหม่ันใจวากลุม ACG มีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะ
เพียงพอตอการนํามาตรการปฏิบัติไปใช 



                                                                                        บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                         Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 2 หนา 123 
 

13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และมีการตรวจสอบภายในที่เปนไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
อนุมัติรายการที่เก่ียวของกับระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัทซ่ึงจะมีผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูบริหาร เขารวม
ประชุมดวยตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอขอมูลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหนา และหา
แนวทางแกไขขอสังเกตเพื่อใหสามารถแกไขประเด็นขอสังเกตไดอยางทันทวงที 

 อีกทั้งกลุมบริษัทไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระจากภายนอก ในป 2560 กลุมบริษัทไดแตงต้ัง 
บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ไอซี จํากัด ซ่ึงดําเนินการโดยนางสาวบุญณี  กุศลโสภิต ผูตรวจสอบภายในวิชาชีพและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ซ่ึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 บริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด ไอซี จํากัด และนางสาวบุญณี  กุศลโสภิต  แลวเห็นวามีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว   ซ่ึงมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและควบคุมภายใน และนําเสนอผล
การตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีหนาที่
ในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดมีการพิจารณาการควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท ในสวนที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินของกลุมบริษัท เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน  โดยพบขอสังเกตเพิ่มเติมสําหรับระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและแจง
ใหกลุมบริษัททราบพรอมกับขอเสนอแนะเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 

โดยในแตละสวนงานดังกลาว ไดมีการนําเสนอขอสังเกต ขอเสนอแนะ และการติดตามผล โดยมีรายละเอียดดังนี้   

(1) การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561   โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) , การประเมินความ
เส่ียง (Risk Assessment) , การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ภายหลังจากการประเมินแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวา กลุมบริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว (ตามความเห็นที่แสดงไวในหัวขอที่ 12 ขอ 12.1 ถึง 12.7 ของแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)  ซ่ึงระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะ
ปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความ
อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับเร่ืองการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัทอยางเครงครัดเพื่อใหการปฏิบัติงานของกลุมบริษัทเปนไปอยางโปรงใสและมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ กลุมบริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

(2) การประเมินระบบควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในของกลุมบริษัท โดยทําการประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนการตรวจสอบภายในรายป ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่
เก่ียวของ รวมทั้งความเหมาะสมและเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  โดยที่ผานมาผูตรวจสอบภายในไดเขา
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของกลุมบริษัท โดยใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานซ่ึงผูบริหารใหความสําคัญและไดดําเนินการปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในแลว  

โดยอธิบายกิจกรรมและรายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมภายในและงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในไดดังนี ้
1. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

ในชวงเดือนตุลาคม 2560 ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยจัดทําเปนรายงานการประเมินระบบ
ควบคุมภายในซ่ึงประเมินตามกรอบ COSO ซ่ึงมีหัวขอหลัก 5 ดาน ไดแก สภาพแวดลอมเพื่อการควบคุม การประเมินความ
เส่ียง กิจกรรมเพื่อการควบคุม ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล โดยกิจกรรมเพื่อการควบคุม
ไดรวมถึงการประเมินระบบควบคุมภายในเฉพาะดานในระบบที่สําคัญ ไดแก 1)การจัดซ้ือจัดจาง 2)การขายรถยนต 3)สินคา 
4)ศูนยบริการ 5)การบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6)การควบคุมระบบสารสนเทศ ซ่ึงเร่ิมประเมินในเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงมี
ประเด็นจากการประเมิน โดยกลุมบริษัทไดกําหนดแผนการดําเนินการ ความคืบหนา ผูรับผิดชอบ โดยทุกประเด็นกําหนดให
ดําเนินการแกไขทันที โดยประเด็นสวนใหญเปนเร่ืองการกําหนดนโยบายใหครบถวนและการดําเนินการอื่น ๆ เพื ่อใหระบบ
ควบคุมภายในมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยมีการติดตามคร้ังที่ 1 เม่ือกุมภาพันธ 2561 คงเหลือประเด็นคงคางสวนใหญเปนการ
กําหนดคูมือและวิธีปฏิบัติดานสินทรัพยถาวรและระบบสารสนเทศ และติดตามคร้ังที่ 2 เม่ือมิถุนายน 2561 ซ่ึงกลุมบริษัทได
ดําเนินการแกไขตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะครบทุกประเด็น ไมมีประเด็นคงคาง และในการตรวจสอบ 1 คร้ัง และ
ติดตาม 2 คร้ัง กลุมบริษัทไดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลว  

2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

กลุมบริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสาร ใหสอดคลองกับส่ิงที่กลุมบริษัทดําเนินงานอยูใน
ปจจุบัน เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทมีประสิทธิภาพและมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนใหมีหลักฐานประกอบการ
บันทึกบัญชีที่ครบถวน ซ่ึงคูมือดังกลาวไดนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการรบริษัทคร้ังที่  3/2561 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในการประชุมคร้ังที่ 5/2561 เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเก่ียวกับการประกาศใชคูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของกลุมบริษัทซ่ึงมี 5 วงจรหลัก ไดแก 1) ระบบจัดซ้ือสินคา
(รถยนตและอะไหลวัสดุ)และจายชําระเจาหนี้ 2) ระบบขายรถยนตและการใหบริการของศูนยบริการและรับชําระ 3) ระบบ
สินคาคงเหลือ 4) ระบบบุคลากรและการควบคุมการจายคาตอบแทนและผลประโยชนบุคลากร 5) ระบบสารสรเทศ รวมทั้ง
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คูมือการปดบัญชีและคูมือการปฏิบัติงานเร่ืองสินทรัพยถาวร เพื่อกําหนดวิธีการปฏิบัติ การจัดทํารายงานตาง ๆ และกรอบเวลา 
ใหผูที่เก่ียวของทราบและปฏิบัติตาม 

3. การตรวจสอบ การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงที่ไดจากการประเมินและติดตามผลเปนรายเดือนเพื่อให
ม่ันใจในระบบการควบคุมเฉพาะของแตละระบบงาน  ซ่ึงไดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 คร้ัง สําหรับป 2561 
โดยสรุปแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผลของผูตรวจสอบภายในไดดังนี ้

ตารางสรุปแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผล 

ลําดับ แผนการตรวจ 
(เดือนท่ีเขาตรวจ) เรื่องตรวจสอบและติดตาม 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้ง

ท่ี (วันท่ี) 
1 พฤศจิกายน 2560 การควบคุมการจดัซื้อสินคา (รถยนตและอะไหลวัสดุ) และจายชําระเจาหน้ี 1/2561 

(27 ก.พ. 61) 2 ธันวาคม 2560 การควบคุมการขายรถยนต และการใหบริการของศูนยบริการ และรับชําระเงิน 
3 กุมภาพันธ 2561 ติดตามการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในป 2561 (คร้ัง 

ท่ี 1) 
3/2561 

(15 พ.ค. 61) 
4 กุมภาพันธ 2561 การควบคุมสินคาคงเหลือ 4/2561 

(11 ก.ค. 61) 5 กุมภาพันธ 2561 การควบคุมบุคลากร และการควบคุมการจายคาตอบแทนและผลประโยชนบุคลากร 
6 มีนาคม 2561 ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบภายในของเดือนพ.ย. และธ.ค. 2560 (คร้ังท่ี 1)  3/2561 

(15 พ.ค. 61) 
7 มีนาคม 2561 การควบคุมระบบสารสนเทศ และควบคุมสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 

4/2561 
(11 ก.ค. 61) 

8 เมษายน,  
มิถุนายน  2561 

ติดตามการควบคุมสินคาคงเหลือ 

9 เมษายน,  
มิถุนายน  2561 

ติดตามบุคลากร และการควบคุมการจายคาตอบแทนและผลประโยชนบุคลากร 

10 มิถุนายน 2561 ติดตามการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในป 2561 (คร้ัง 
ท่ี 2) 
ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบภายของเดือนพ.ย. และธ.ค. 2560 (คร้ังท่ี 2) 

5/2561 
(15 ส.ค. 61) 

11 กรกฏาคม 2561 ติดตามระบบสารสนเทศ และควบคุมสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 
12 กรกฏาคม 2561 การควบคุมเงินสดยอย เงินทดรองจาย และ การควบคุมการบันทึกบัญชีคาใชจาย 

6/2561 
(7 พ.ย. 61) 13 กันยายน 2561 ติดตามเงินสดยอย เงินทดรองจาย และ การควบคุมการบันทึกบัญชีคาใชจาย 

14 กันยายน 2561 ระบบการควบคุมดานปดบัญชี 
15 ธันวาคม 2561 ระบบการควบคุมการจดทะเบียน การติดตามขอมูลลูกคา 1/2562 

(22 ก.พ.62) 
16 มีนาคม 2562 การควบคุมการขาย/โอนรถยนตและบันทึกบัญชีขายรถยนต 2/2562 

(7 พ.ค.62) 
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ตารางแผนการตรวจสอบภายในและการติดตามผลป 2562 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ งวดของขอมูล 
เดือนที่ 

เขาตรวจสอบ 
เขาที่ประชุมคณะ 

กรรมการตรวจสอบ 
1. การควบคุมการขาย/โอนรถยนตและบันทึกบัญชีขาย

รถยนต 
ม.ค.-ก.พ. 2562 มี.ค. 2562 ไตรมาส 1/2562 

- ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบของไตรมาส 
4/2561   

 

2. การควบคุมการใหบริการของศูนยบริการ และควบคุม
การเบิกอะไหลซอม 

เม.ย.-พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ไตรมาส 2/2562 

- ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบของไตรมาส 
1/2562   

 

3. การควบคุมระบบสารสนเทศ และควบคุมสินทรัพยถาวร
และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ม.ค.-ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 ไตรมาส 3/2562 

- ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบของไตรมาส 
2/2562   

 

4. การควบคุมการจัดซ้ือจัดจางและสินคาคงเหลือ ม.ค.-ส.ค. 2562 ธ.ค. 2562 งบประจําป 2562 
- ติดตามประเด็นจากการตรวจสอบของไตรมาส 

3/2562   
 

ในการติดตามและรายงานความคืบหนาในการสอบทานสําหรับระบบการควบคุมภายในต้ังแตป 2560 และไดสรุปเปน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะซ่ึงไดนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในแตละไตรมาส กลุมบริษัทไดมอบหมายใหผูตรวจสอบ
ภายในเขาติดตามระบบการควบคุมที่ยังมีประเด็นแกไข  ซ่ึงไดติดตามตรวจระบบที่สําคัญ 9 ระบบ ไดแก (1) ระบบการควบคุม
การจัดซ้ือสินคา(รถยนตและอะไหลวัสดุ)และจายชําระเจาหนี้  (2) ระบบการควบคุมการขายรถยนต และการใหบริการของ
ศูนยบริการและรับชําระเงิน (3) ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ (4) ระบบการควบคุมบุคลากร และการควบคุมจาย
คาตอบแทนและผลประโยชนบุคลากร  (5) ระบบการควบคุมระบบสารสนเทศ และ 6) ระบบการควบคุมสินทรัพยถาวรและ
สินทรัพยไมมีตัวตน 7) การควบคุมเงินสดยอย เงินทดรองจาย และควบคุมการบันทึกบัญชีคาใชจาย 8) ระบบการควบคุมดาน
ปดบัญชี และ9) ระบบการควบคุมการจดทะเบียน การติดตามขอมูลลูกคาซ่ึงกลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขและผูตรวจสอบ
ภายในไดติดตามการแกไขประเด็นตาง ๆ แลว 

ตารางตอไปนี้เปนการสรุปประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในเห็นวามีความเส่ียงระดับปานกลางและระดับสูง โดยประเด็น
ดังกลาวกลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขและผูตรวจสอบภายในไดเขามาตรวจติดตามแลว 
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ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

1. ติดตามประเด็นการตรวจสอบภายใน (ป 2560) 
ระบบท่ี 1 การควบคุมการจัดซื้อสินคา (รถยนตและอะไหลวัสดุ) และจายชาํระเจาหน้ี   
1. การจัดซ้ือรถยนตตอรายการจากบริษัทผู

จําหนายมีการกําหนดอํานาจการอนุมัตใิน
วงเงินไมเกิน 150 ลานบาท อนุมัตโิดยรอง
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเกิน 150 ลาน
บาท  ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูอนุมัต ิ
แตตามเอกสารการวางแผนส่ังซ้ือรถเปน
จํานวนคัน ไมมเีอกสารท่ีแสดงมูลคาของ
รถยนตท่ีจะส่ังซ้ือ 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรจัดทําเอกสารการซ้ือ
รถยนตประจําเดือนท่ีคํานวณมูลคา
รถยนตท่ีส่ังซ้ือท้ังหมดของเดือนน้ัน ๆ 
วามีมูลคาเทาไร แลวกําหนดให
แบบฟอรมเอกสารน้ันมีการลงนาม
อนุมัติตามวงเงิน 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขใบขอซ้ือ
รถยนตประจําเดือน  มีการระบุจํานวนเงิน 
และมีผูอนุมัติลงนามแลว 

2. การยกเลิกการส่ังซ้ือรถยนตจากแผนการซ้ือ
รถยนตประจําเดือน ไมมีเอกสารประกอบ
ยืนยัน ซ่ึงมีการกําหนดอํานาจการยกเลิก
ส่ังซ้ือดวยมูลคาเดียวกับการซ้ือรถยนต ทําให
ไมมีเอกสารยืนยันท่ีลงนามการอนุมัติการ
ยกเลิกซ้ือรถยนต และอํานาจวงเงินท่ีกําหนด
สูงเกินไปไมเหมาะสม 

ปานกลาง ควรพิจารณาวงเงินการอนุมัติยกเลิก
การซ้ือรถยนตใหสอดคลองกับการ
ส่ังซ้ือ โดยมูลคาการยกเลิกควรนอย
กวามูลคาส่ังซ้ือ และกําหนด
แบบฟอรมเอกสารสําหรับการอนุมัติ
ยกเลิกการส่ังซ้ือ เพ่ือเปนหลักฐานใน
การยืนยันการอนุมัติยกเลิกส่ังซ้ือ
รถยนต 

จากการติดตามเมื่อ ม.ีค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทกําหนดแบบฟอรมใบขออนุมัติ
ยกเลิกการส่ังซ้ือรถยนตประจําเดือนท่ีนอย
กวามูลคาส่ังซ้ือแลว และจากการติดตาม
พบวามีการลงนามอนุมัติยกเลิกการส่ังซ้ือ
แลวจากผูมีอํานาจการยกเลิก 

3. คูมือฯ กําหนดใหหัวหนาฝายจัดซ้ือรถยนต
จัดพิมพ “รายงานสรุปสถานะการขอซ้ือ
รถยนต” (ขอมูลในระบบของผูขาย) เพ่ือทํา
การตรวจสอบวารายการขอซ้ือน้ันถูกตอง
ตรงกันกับเอกสารใบขอซ้ือรถยนตและใบขอ
ซ้ือ(รถยนตระบุสี) ท่ีบริษัทจัดทําขึ้น ท่ีไดรับ
การอนุมัติหรือไม แตปฏิบัติจริงยังไมมีการ
เริ่มทําขั้นตอนน้ี  

จากการสุมตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลการส่ังซ้ือ
ในเอกสารใบขอซ้ือรถยนตกับขอมูลในรายงาน
สรุปสถานะการขอซ้ือรถยนตในระบบของผูขาย 
พบขอมูลไมตรงกัน และมีการบวกเลขจํานวน
รถยนตในเอกสารใบขอซ้ือผิด  และไมไดปรับ 
Model รถยนตในฟอรมเอกสารใบขอซ้ือใหเปน
ปจจุบันเพ่ือใหขอมูลตรงตามท่ีส่ังซ้ือจริงทําให
ขอมูลการส่ังซ้ือจริงตามท่ีผูขายไดรับในระบบไม
ตรงตามเอกสารท่ีไดขออนุมัติส่ังซ้ือ อาจสงผล
กระทบตอแผนการขายรถยนต 

ปานกลาง ผูรับผิดชอบควรปฏิบัติงานตามท่ีคูมือ
ฯ กําหนด โดยจัดพิมพ “รายงานสรุป
สถานะการขอซ้ือรถยนต” จากระบบ
ของผูขายซ่ึงแสดงรายการรถยนตท่ีขอ
ซ้ือแยกเปน รุน แบบ และสี มา
ตรวจสอบกับเอกสารใบขอซ้ือรถยนต
และใบขอซ้ือรถยนตระบุสีท่ีไดรับการ
อนุมัติวารายการขอซ้ือน้ันถูกตอง
ตรงกันหรือไม และใชเปนหลักฐานใน
การยืนยันการตรวจสอบการส่ังซ้ือท่ี
ถูกตอง และควรปรับ MODEL แบบ 
ของรถยนตในฟอรมเอกสารใหเปน
ปจจุบันเพ่ือใหขอมูลตรงตามท่ีส่ังซ้ือ
จริง 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทดําเนินการจัดทําแลว โดยการ
จัดพิมพ “รายงานสรุปสถานะการขอซ้ือ
รถยนต” จากระบบของผูขาย มาตรวจสอบ
กับเอกสารใบขอซ้ือรถยนตและใบขอซ้ือ
รถยนตระบุสีท่ีไดรับการอนุมัติวารายการ
ขอซ้ือน้ันถูกตองหรือไม เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม 2561 เปนตนไป 

     จากการสุมตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูล
การส่ังซ้ือในรายงานสรุปสถานะการขอซ้ือ
รถยนตในระบบของผูขาย กับเอกสารใบขอ
ซ้ือรถยนต พบขอมูลถูกตองตรงกัน และมี
การปรับ MODEL แบบ ของรถยนตใน
ฟอรมเอกสารใหเปนปจจุบันเพ่ือใหขอมูล
ตรงตามท่ีส่ังซ้ือจริงแลว 

4. การติดตามการรับรถยนตท่ีส่ังซ้ือ
ประจําเดือน กลุมบริษัทไมไดเปรียบเทียบ

สูง กลุมบริษัทควรติดตามการรับรถยนตท่ี
ส่ังซ้ือ และผูขายอนุมัติขายในแตละ

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขโดยติดตาม
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ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

ระหวางรายงานสรุปสถานการขอซ้ือในระบบ
ของผูขายกับผูขาย กับการรับรถยนตระบบ 
Navision ของกลุมบริษัทวาถูกตองตรงกัน
หรือไม หากมีผลตางตองกระทบยอดและ
ติดตามหาสาเหตุและแกไขใหถูกตอง 

เดือน พรอมบันทึกเขาระบบ Navision 
ใหครบถวนตามจริงท่ีไดรับเพ่ือ
ประโยชนในการเวิเคราะหและติดตาม
การส่ังซ้ือใหครบถวน 

การรับรถยนตท่ีส่ังซ้ือในแตละเดือน โดย
การกระทบยอดระหวางการส่ังซ้ือในระบบ
ของผูขายจากขอมูลสรุปสถานะขอซ้ือ กับ 
การรับรถยนตจริงของกลุมบริษัทโดยการ
บันทึกรับสินคาในระบบ Navision เมื่อมี
การจัดสงรถยนตของผูขายและบริษัทรับ
สินคาแลว ซ่ึงไดดําเนินการแลวตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 

5. การสั่งซื้อรถยนตในแตละเดือน บริษัทอาจมี
การเล่ือนกําหนดการรับ แตสวนใหญเปนการ
แจงโดยวาจา ไมมีการจัดทําหลักฐานท่ีเปน
หลักฐานในการขอเล่ือนกําหนดสง และยังไม
มีการกําหนดหลักเกณฑในการยกเลิก Order 
ของเดือนท่ีเกินกําหนดสงแลว ทําใหไม
สามารถทราบสาเหตุท่ีแทจริงจากการท่ีรับ
รถยนตไมเปนไปตามกําหนดการส่ังซ้ือ และ
ไมมีการควบคุมรายการส่ังซ้ือท่ีคงคาง ทําให
มียอด Order รถยนตท่ีไมตองการแลว คง
คางส่ังซ้ืออยูในระบบ 

ปานกลาง ควรกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เล่ือนกําหนดการรับรถยนต
ประจําเดือนใหชัดเจน โดยจัดทํา
เอกสารยืนยันวามีการแจงขอเล่ือน
จัดสงรถยนตกบัผูขายอยางไรในแตละ
เดือน เพ่ือใชเปนขอมูลในการกระทบ
ยอดและติดตามวาไดรับรถยนตจาก
ฮอนดาตามท่ีตกลงระหวางกันหรือไม 
และเพ่ิมนโยบายในการควบคุม Order 
คงคาง วาจะใหคาง Order ส่ังซ้ือ
รถยนคกับฮอนดาไดกี่เดือน หากเกิน
กวากําหนดแลวยังมียอดคงคางอยู
จะตองจัดทําเอกสารยกเลิก Order คง
คางและบันทึกลางออกจากระบบและ
สงหลักฐานเพ่ือแจงใหผูขายบันทึกลาง
ออกจากระบบของผูขาย 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
การเล่ือนกําหนดการรับรถยนตบริษัทจะมี
การทําแจงใบยืนยันขอรับรถทางอีเมลแก
ทางฮอนดา และจะใชวิธีการกระทบยอด
เปนประจําทุกเดือน เพ่ือคุมยอดคงคาง
ดวย  
และกลุมบริษัทไดดําเนินการจัดทําเอกสาร
แจงยกเลิก Order คงคางของเดือน ต.ค.-
ธ.ค. 2560 กับฮอนดาแลว สวน Order 
ส่ังซ้ือในป 2561 กําหนดนโยบายให
ควบคุม Order คงคาง โดยใหคาง Order 
ส่ังซ้ือรถยนตกับฮอนดาไดไมเกิน 3 เดือน 
โดยทุกเดือนจะทบทวนวามี Order เกิน
กวา 3 เดือนหรือไม หากมีจะจัดทําเอกสาร
ยกเลิก Order ใหฮอนดา  

6. การควบคุมการส่ังซ้ืออะไหลตามคูมือฯ 
กําหนดใหพนักงานจัดซ้ืออะไหลจัดเก็บ
เอกสารอะไรบาง แตจากการตรวจสอบพบวา
ใน แตละสาขามีการจัดเก็บเอกสารไม
สอดคลองกับคูมือการปฏิบัติงาน  

ปานกลาง กลุมบริษัทควรปรับการจัดเก็บเอกสาร
การส่ังซ้ืออะไหลในคูมือฯ ใหมให
สามารถใชควบคุมและสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริง และกําหนดใหทุก
สาขาปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
ตามท่ีคูมือฯ ปรับแกแลว 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขคูมือการ
ปฏิบัติงานเรื่องระบบการส่ังซ้ืออะไหลแลว 
และจัดเก็บเอกสารของแตละสาขา
สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
แลว 

7. กรณีซ้ืออะไหลตองจัดทําใบรายการส่ังซ้ือ
อะไหล (PP) จากระบบเพ่ือเปนการส่ังซ้ือ 
ดังน้ันการอนุมัติการส่ังซ้ืออะไหลจะเกิดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี ซ่ึงตามคูมือฯ กําหนดใหลงนาม
อนุมัติส่ังซ้ือตามอํานาจวงเงินในเอกสาร แต
จากการตรวจสอบพบวาไมมีหลักฐานการลง
นามอนุมัติในขั้นตอนการส่ังซ้ือ ทําใหไม
สามารถตรวจสอบการลงนามอนุมัติตาม
อํานาจวงเงินได และการลงนามอนุมัติใน

ปานกลาง ควรกําหนดใหมีการลงนามผูมีอํานาจ
อนุมัติในเอกสารใบรายการส่ังซ้ือ
อะไหล (PP) ตามอํานาจวงเงินท่ี
กําหนด และ ลงนามผูบันทึกให
ครบถวนทุกรายการ เพ่ือเปนการยืนยัน
วาใครเปนผูรับผิดชอบและยืนยันวามี
การผานขั้นตอนการอนุมัติกอนการ
ส่ังซ้ือ และนํามาจัดเก็บเขาแฟมให
ครบถวน และใชขอมูลรายงานใบ

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : พบวา
กลุมบริษัทไดดําเนินการแลวตั้งแตเดือน
มกราคม 2561  โดยผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติในเอกสารใบรายการส่ังซ้ืออะไหล 
(PP) สุมตรวจเดือนกุมภาพันธ 2561  
จํานวน 50 รายการ พบวามีการลงนาม
อนุมัติถูกตองครบถวน 
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ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

เอกสารใบส่ังซ้ือ ไมสามารถใชควบคุมการ
อนุมัติซ้ือไดเน่ืองจากรับของแลว   

รายการส่ังซ้ืออะไหล (PP) ในการ
ติดตามการส่ังซ้ืออะไหล สวนเอกสาร
ใบส่ังซ้ือจากระบบ ใหเขียน NA ท่ีชอง
การลงนามผูอนุมัติ เน่ืองจากไม
จําเปนตองมีการอนุมัติในเอกสาร
ดังกลาว 

8. เอกสารใบส่ังซ้ือ (PO) มีการลงนามไม
ครบถวนตามท่ีแบบฟอรมกําหนด โดยขอมูล
ในเอกสารกับรายงานจากระบบไมสัมพันธ
กัน 

ปานกลาง เอกสารใบส่ังซ้ือ (POA, POO) จะตอง
ผานการลงนามอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ตามวงเงินท่ีนโยบายกําหนดกอนจึงจะ
ดําเนินการส่ังซ้ือกับผูขาย ดังน้ัน
เอกสารใบส่ังซ้ือท่ีจัดเก็บจึงตองมีการ
ลงนามอนุมัติครบถวน และควรปรับ
ขอมูลเอกสาร PO กับขอมูลในรายงาน
จากระบบใหถูกตองตรงกัน  

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : ทดสอบ
รายการสาขาบุรีรัมย เดือนกุมภาพันธ 
2561 ใบขอซ้ือจํานวน 42รายการ มี
ผูอนุมัติลงนามครบถวน 
 รายงานจากระบบไดมีการแกไขเรียบรอย
แลวเมื่อ 20 กุมภาพันธ 2561 โดยปรับให
ขอมูลวันท่ีตามท่ีระบุในเอกสาร PO กับ
ขอมูลวันท่ีในรายงาน PO จากระบบ ส่ือ
ความหมายเดียวกันแลวตามท่ีผูตรวจสอบ
ภายในเสนอแนะ 

9. เอกสารใบขอซ้ือท่ีแนบประกอบการซ้ือ
อะไหลและวัสดุ (POP, POA, POO) จัดเก็บ
ไมครบถวน มีแบบฟอรมตางกัน  และสวน
ใหญมีการลงนามไมครบถวน เน่ืองจาก
กําหนดใหลงนามไมเหมาะสมกับการควบคุม 
ทําใหเอกสารขาดความสมบูรณ และไม
สามารถยืนยันไดวาผานการดําเนินการจากผู
ท่ีเกี่ยวของครบถวนหรือไม และส่ังซ้ือตรง
ตามการขอซ้ือหรือไม 

ปานกลาง   ควรปรับแบบฟอรมเอกสารใบขอซ้ือ
ใหเปนรูปแบบเดียวกัน โดยปรับให
เหลือการลงนามเพียง 2 คน คือผูขอซ้ือ 
และผูอนุมัติขอซ้ือ ไมจําเปนตองมีผู
ส่ังซ้ือ และผูอนุมัติส่ังซ้ือ และลงนาม
ใหครบถวนตามท่ีแบบฟอรมเอกสาร
กําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑการให
เลขท่ีใบขอซ้ือเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และระบุเลขท่ีเอกสารใหครบถวนทุก
ฉบับ พรอมติดตามใบขอซ้ือมาแนบ
ประกอบการส่ังซ้ือใหครบถวนทุก
รายการ 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทกําหนดเลขท่ีใบขอซ้ือ เพียงแบบ
เดียวแลว ดําเนินการแลวตั้งแตเดอืน
มกราคม 2561 และกําหนดใหหัวหนางาน
เปนผูอนุมัติ 
     จากการสุมทดสอบรายการเดือน
กุมภาพันธ 2561 จํานวน 36 รายการ 
พบวาใบขอซ้ือไมมีผูลงนามอนุมัติจํานวน 
16 รายการ แตจะประทับตรา N/A 
เน่ืองจากเปนหนวยงานท่ีไมมีระดับหัวหนา 
สวนใหญเปนรายการคานํ้ามัน กระดาษ 
หมึกพิมพ ไอศกรีมท่ีส่ังซ้ือเปนประจํา ซ่ึงมี
มูลคาไมเปนสาระสําคัญ และรายการ
ดังกลาวจะถูกตรวจสอบในขั้นตอนการ
ส่ังซ้ืออยูแลว 

10. เอกสารใบสงสินคาของผูขายท่ีใช
ประกอบการบันทึกรับสินคาเขา Stock 
Card สวนใหญไมมีการลงนามผูรับสินคา
และไมลงวันท่ีรับสินคาในเอกสาร ทําให
ไมสามารถยืนยันวันท่ีรับสินคาท่ีแทจริง
ไดวาตรงกับวันท่ีบันทึกรับสินคาหรือไม 

ปานกลาง ผูรับสินคาควรลงนามรับสินคาและลง
วันท่ีรับในเอกสารใบสงสินคาของ
ผูขายทุกครั้งใหครบถวน เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการยืนยันวาวันท่ีไดรับสินคา
จริงคือวันใดและใชเปนขอมูลในการ
บันทึกรับสินคาเขา Stock Card 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : สุม
ตรวจสอบใบสงสินคาเดือนกุมภาพันธ 
2561 จํานวน 50 รายการ พบวาลงนาม
ผูรับพรอมวันท่ีครบถวนทุกรายการ 

11. ใบรับสินคา มีการลงนามไมครบถวนทํา ปานกลาง ควรพิจารณาแบบฟอรมเอกสารใบรับ
สินคา วามีความจําเปนตองมีผูอนุมัติ

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทดําเนินการปรับการลงนามใน
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ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

ใหเอกสารขาดความสมบูรณ และอาจไม
มีการสอบทานเสี่ยงตอการเกิด
ขอผิดพลาด และไมสามารถติดตาม
ผูรับผิดชอบภายหลังไดหรือแบบฟอรมใบ
รับสินคา การลงนามอาจไมเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 

หรือไม หากเห็นวาในขั้นตอนน้ีไม
จําเปน และการลงนามผูจัดทํา และ
ผูตรวจสอบ ถือวามีการควบคุมท่ี
เพียงพอแลว ก็ควรปรับแบบฟอรม
เอกสารใหมใหเหลือการลงนามเพียง
ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ และติดตามใหมี
การ   ลงนามใหครบถวนตามท่ี
แบบฟอรมกําหนด เพ่ือยืนยันวาการรับ
สินคาดังกลาวไดผานการสอบทาน
ความถูกตองเรียบรอยแลว 

แบบฟอรม โดยใหมีการลงนามเพียง
ผูจัดทําและผูตรวจสอบ และจากสุมตรวจ
ใบรับสินคาเดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 
50 รายการ พบวาลงนามครบถวนถูกตอง 

12. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีซ้ือรถยนต
จากรายการท่ีสุมตรวจสอบเดือน ก.ย. 2560 
ถึง  พ.ย. 2560 พบวายังไมมสํีาเนาใบกํากับ
ภาษีแนบประกอบการบันทึกบัญชี ทําใหขาด
หลักฐานท่ีสําคัญในการยืนยันการบันทึก
บัญชีซ้ือรถยนตท่ีจะใชตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลในการบันทึกบัญชี 

ปานกลาง ควรกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
เอกสารใบกํากับภาษีจากผูขายใหได
โดยเร็ว เพ่ือนํามาแนบประกอบการ
บันทึกบัญชีใหครบถวน และใชเปน
หลักฐานอางอิงความถูกตองของขอมูล
ท่ีบันทึกบัญชี และไมใหกลุมบริษัทเสีย
ประโยชนจากการนําภาษีซ้ือจากการ
ซ้ือรถยนตไปใชเคลมภาษีลาชา 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทไดมีการกําหนดระยะเวลาในระบบ
การจัดซ้ือรถยนต ใหติดตามใบกํากับภาษี
เพ่ือนํามาแนบเอกสารการบันทึกบัญชีซ้ือ
รถยนตใหครบถวนภายใน 3 เดือนซ่ึงผู
ตรวจสอบภายในไดติดตาม พบวากลุม
บริษัทไดดําเนินการเรียบรอยแลวโดยมี
เอกสารประกอบครบถวน 

และเมื่อกันยายน 2561 กลุมบริษัทได
ปรับแกกําหนดเวลาในการติดตามเอกสาร
ใบกํากับภาษีใหเร็วขึ้นภายใน 15 วัน 

13. การจายชําระคารถยนตและอะไหลจะใช
วิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของบริษัทผู
จําหนาย ซ่ึงจะผูกบัญชีน้ีไวใหผูจําหนายตัด
หน้ีเมื่อถึงกําหนดชําระ ซ่ึงเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีจายชําระมีเพียงใบ 
Pay-in นําฝากเงินเขาบัญชีดังกลาว แตไมมี
หลักฐานใด ๆ ท่ียืนยันวาผูจําหนายตัดเงิน
จากบัญชีของกลุมบริษัทแลววันใด และทุก
รายการไมมีเอกสารใบเสร็จรับเงินแนบ
ประกอบ ทําใหขาดหลักฐานในการยืนยัน
การจายชําระท่ีนาเช่ือถือ และไมรูวาวันท่ีจาย
ชําระท่ีแทจริงคือวันใด บันทึกบัญชีตรงตาม
วันท่ีจายจริงหรือไม 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรระบุเพ่ิมเติมในคูมือฯ 
ระบบการจัดซ้ือรถยนต และจายชําระ
คารถยนต วาจะตองนําเอกสาร
รายการแจงตัดบัญชีจากผูจําหนาย มา
แนบประกอบเอกสารบันทึกจายชําระ
หน้ี เพ่ือยืนยันวาไดชําระเงินเรียบรอย
แลว และควรกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน เพ่ือ
นํามาแนบประกอบการบันทึกบัญชี ให
ครบถวนสําหรับการจายชําระทุกกรณี 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : ไดมีการ
กําหนดระยะเวลาในการติดตาม
ใบเสร็จรับเงินในระบบการจัดซ้ือรถยนต 
และ จายชําระคารถยนต เพ่ือนํามาแนบ
เอกสารการจายเงินใหครบถวนภายใน  3 
เดือนซ่ึงผูตรวจสอบภายในไดติดตาม 
พบวากลุมบริษัทไดดําเนินการเรียบรอย
แลวโดยมีเอกสารประกอบครบถวน 
 
เมื่อ กันยายน 2561 กลุมบริษัทไดปรับแก
กําหนดเวลาในการติดตามเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินใหเร็วขึ้นภายใน 15 วัน 
 

ระบบท่ี 2 การควบคุมการขายรถยนต และการใหบริการของศูนยบริการ และรับชําระเงิน 
14. ไมมีขั้นตอนการติดตามการขายรถยนต

สําหรับรายการจองรถท่ียังคงคางอยูใน 
“รายงานใบยืนยันขอตกลงการขาย/ใบยืนยัน

ปานกลาง กลุมบริษัทควรกําหนดขั้นตอนการ
ติดตามการขายรถยนตสําหรับรายการ
จองรถท่ียังคงคาง ในคูมือฯ ระบบการ

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : ไดมีการ
หาสาเหตุท่ีบันทึกขายแลวยังมีสถานะเปน 
“no” ในระบบ Navision และปรับปรุงให
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ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

การสงมอบรถ (SOC)”จากระบบ Navision 
เมื่อบันทึกขายเรียบรอยแลว แตใน SOC 
สถานะ Completely Shipped ยังแสดงเปน 
“No” ทําใหไมสามารถทราบรายการรถยนตท่ี
คงคางรอสงจากในระบบ Navision ได และ
อาจเกิดความเขาใจผิด 

ขายและรับชําระเงินคารถยนต  โดยทุก
ส้ินเดือนฝายขายควรใหขอมูลรายงาน
ในเอกสาร SOC จากระบบ Navision 
แกฝายบัญชีเพ่ือเปรียบเทียบขอมูล
รายงาน SOC ในระบบ Navision กับ 
GL บัญชีเงินรับลวงหนาท่ีมีการออกใบ
ลดหน้ีเงินจองในระบบ Navision เพ่ือ
เปนการลางเงินจอง วามีขอมูลเงินรับ
ลวงหนาตรงกันหรือไม หากมีรายการ
ใดท่ีตางกันฝายขายควรติดตามหา
สาเหตุและดําเนินการเพ่ือใหขอมูลใน
รายงาน SOC ใชควบคุมติดตามขาย
ได 

ถูกตอง 

และกําหนดเพ่ิมเติมขั้นตอนการติดตาม
การขายรถยนตสําหรับรายการจองรถท่ี
ยังคงคาง โดยการติดตามหาสาเหตุสําหรับ
รายการท่ีขึ้น Status Completely 
Shipped เปน “No” ในคูมือฯ ระบบการ
ขายและรับชําระเงินคารถยนตแลว 
     และหัวหนาบัญชีลูกหน้ีไดมีการจัดทํา
รายงานกระทบยอดขอมูลในระบบ 
Navision ระหวางรายงาน SOC กับบัญชี
แยกประเภทเงินรับลวงหนาจองรถยนต 
แลวตั้งแตวันท่ี 28 ก.พ. 2561 

15. เอกสารประกอบการขายรถยนตคางสง ท่ี
จัดเก็บในแฟมจอง (คางสง) พบวามีการลง
นามไมครบถวนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
เน่ืองจากถายสําเนาเก็บไวตอนท่ียังลงนาม
ไมครบ สวนเอกสารชุดท่ีลงนามครบจัดสงให
ฝายบัญชี 2 ชุด  ทําใหเอกสารขาดความ
สมบูรณไมสามารถใชเปนหลักฐานยืนยัน
ความรับผิดชอบจากผูท่ีเกี่ยวของได และ
ส้ินเปลืองเวลาและทรัพยากรในการถาย
สําเนาเอกสารมาจัดเก็บ 

ปานกลาง ฝายธุรการผูรับผิดชอบดูแลควบคุม
เอกสารเกี่ยวกับการขายรถยนต ควร
จัดเก็บเอกสารชุดท่ีลงนามครบถวน
แลวไวเอง 1 ชุด และจัดสงใหฝายบัญชี 
1 ชุด  โดยไมตองจัดทําสําเนา เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารท่ี
จัดเก็บเปนเอกสารท่ีสมบูรณนาเช่ือถือ 
และใชเปนขอมูลในการติดตามผูท่ี
เกี่ยวของไดภายหลัง 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : จากการ
ติดตามเอกสารประกอบ การขายรถยนต
คางสง ณ วันท่ีตรวจสอบ (27 มี.ค. 2561) 
พบวา มียอดรถยนตคางสง 18 รายการ 
โดยมีการจัดทํารายงานกระทบยอด
ระหวาง Navision กับระบบของผูขาย ใช
เปนทะเบียนคุมยอดรถยนตคางสง
ประจําเดือน และมเีอกสารประกอบการ
ขายรถยนตคางสงแนบประกอบและลง
นามตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว ครบถวน 
และจัดเก็บเรียงตามเลขท่ีเอกสาร SOC 
ครบถวน 

16. เปรียบเทียบขอมูลมูลคาขายรถยนตในระบบ 
Navision กับเอกสารรายงานขาย โดย เรียก
ขอมูลรายงานจากระบบ Navision “รายงาน
ใบยืนยันขอตกลงการขาย/ใบยืนยันการสง
มอบรถ “ (SOC)     และตรวจสอบกับ
เอกสารรายงานใบยืนยันการขายฯ จํานวน 
13 รายการ พบ  4 รายการ  (คิดเปน 31%) 
มูลคาขายรถยนตไมตรงกัน  

ปานกลาง ควรมีการตรวจสอบขอมูลเปรียบเทียบ
ระหวางขอมูลในระบบ Navision กับ
ขอมูลในเอกสารท่ีจัดเก็บวาถูกตอง
ตรงกันหรือไม หากไมตรงจะตอง
ติดตามวามีการเปล่ียนแปลงจากระบบ
หรือเอกสารแลวตามปรับใหขอมูล
ถูกตองตรงกัน 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : จากการ
ติดตามขอมูลในรายงาน SOC จากระบบ 
Navision ท่ีเกิดขึ้นในเดือน ม.ค. – ก.พ. 
2561 ทุกรายการ พบวากลุมบริษัทได 
update สถานะของขอมูลโดยการกด 
“Release” เขาระบบ Navision ทุกครั้ง 
เพ่ือใหระบบ Navision แสดงขอมูลมูลคา
ขายรถยนตในระบบ Navision ครบถวน 
ถูกตองตรงกับเอกสาร SOC ทุกรายการ 
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17. จากการตรวจสอบรายงาน Service order 
ในระบบพบวา  
- ชอง Status ไมไดถูกนํามาใชประโยชน

ในการติดตาม โดยทุกรายการ ทุกสาขา 
จะแสดงผลเปน Pending ถึงแมวาจะปด 
Job แลวก็ตาม  

- จากการสุมตรวจสอบทุกสาขา  พบ
รายการ Response date ระบุวันท่ีกอน 
Order Date ซ่ึงไมสอดคลองตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ดังน้ันขอมูลตามรายงาน Service order ใน
ระบบขาดความสมบูรณ ไมไดถูกนํามาใช
ประโยชนในการติดตามงานซอมของลูกคาท่ี
คงคาง และวันท่ีท่ีระบุในรายงานไมสะทอน
กับขอเท็จจริง ท่ีจะใชสะทอนการปฏิบัติงาน
ของศูนยบริการได 

ปานกลาง เน่ืองจากปจจุบันกลุมบริษัทยังไมไดใช
ประโยชนจากรายงาน Service order 
ในระบบ จึงยังไมเคยตรวจสอบขอมูล
จากรายงานในระบบ ซ่ึงขอมูลยังขาด
ความสมบูรณ ดังน้ันผูรับผิดชอบควร
เรียนรูรายงานจากระบบ และวิธีปฏิบัติ
ท่ีจําเปนตองทําในระบบใหครบถวน 
เพ่ือใหขอมูลในระบบสมบูรณ และ
สามารถนํามาใชประโยชนในการ
ควบคุมติดตามงานบริการของลูกคา
แตละงาน และใชเปนขอมูลใน
วิเคราะหและวัดผลการทํางานของ
ศูนยบริการได 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทไดดําเนินการแกไขโดย 
- ชอง Status กําหนดใหไมแสดงใน

รายงานเน่ืองจากไมไดนํามาใช
ประโยชน 

- ตั้งแตวันท่ี 18 ก.พ. 2561 ทุกสาขา
ไดระบุ Response date คือวันท่ีรถ
เขารับการซอมแลว 

 

18. กรณีงานซอมเคลมบริษัทประกัน ปจจุบันยัง
ไมมีการกําหนดไวเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
สําหรับใชควบคุมเรื่องน้ี ซ่ึงในการปฏิบัติแต
ละสาขา หรือในสาขาเดียวกันแตตางรายการ
มีวิธีการจัดเก็บเอกสารไมเหมือนกัน ทําให
เอกสารประกอบขาดความสมบูรณครบถวน
ตามความจําเปน และจัดเก็บไมแนนอนยาก
ตอการตรวจสอบ 

ปานกลาง ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การควบคุมงานซอมเคลมบริษัท
ประกัน เพ่ิมเติมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานมี
แนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน และ
สามารถติดตามเอกสารท่ีเกี่ยวของมา
จัดเก็บใหครบถวน และควรพิจารณา
วาจะจัดเก็บดวยรูปแบบ ซ่ึงจะมีผลตอ
วิธีการควบคุมตางกัน 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมในคูมือการ
ปฏิบัติงานของระบบศูนยบริการฯ แลว 
จากการสุมตรวจใบส่ังซอมจํานวน 10
รายการ พบวามีจัดเก็บเปนเอกสาร
ประกอบครบถวนทุกรายการแลว 

19. งานซอมพบรายการคืนเงินลูกคาเน่ืองจาก
ราคาในระบบ Navision ไมถูกตองกับระบบ 
ของผูขายจํานวน 22 รายการ มูลคารวม 
24,745.51 บาท โดยการออกเช็คแลวนําฝาก
เขาบัญชีลูกคา เน่ืองจากราคาอะไหลปรับ
แลว ในระบบของผูขาย (update online) แต
กลุมบริษัท ไมไดนําขอมูลราคาอะไหลท่ีปรับ
มา update ในระบบ Navision  ทําใหตอง
ส้ินเปลืองเวลาทําเช็คจายเงินท่ีเรียกเก็บเกิน
คืนใหลูกคา รวมถึงอาจมีรายการท่ีกลุม
บริษัทเสียประโยชนในการเรียกเก็บเงินคา
อะไหลจากลูกคาต่ําไป 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรกําหนดใหผูรับผิดชอบ
ตรวจเช็คราคาคาอะไหลจากระบบของ
ผูจําหนายกับราคาท่ีระบุไวในระบบ 
Navision กอนเสนอราคาใหลูกคา 
หากพบวามีการปรับราคาจะตองแกไข
ราคาอะไหลในระบบ Navision ทันที 
เพ่ือใหการเสนอราคาใหลูกคาถูกตอง 
ไมมีผลตอการเรียกเก็บคาบริการจาก
ลูกคาขาด หรือเกิน 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : ไดมีการ
กําหนดใหแตละสาขาตรวจสอบอัพเดท
ราคาใน Navision เปนประจําทุกวัน มี
ระบบการควบคุมโดยกําหนดใหหัวหนา
งานเปนผูตรวจสอบซ่ึงจากการตรวจ
ติดตามไมพบรายการท่ีตองคืนเงินใหลูกคา 

20. เอกสารเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยบริการ 
แผนกธุรการไมมีการจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 
โดยจะจัดสงหลักฐานท้ังหมดใหแผนกบัญชี

ปานกลาง ควรติดตามเอกสารมาจัดเก็บเขาแฟม
ใหครบถวน โดยเอกสารควรมีการลง
นามใหครบถวนตามท่ีแบบฟอรม

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : สุมตรวจ
ใบส่ังซอมจํานวน 10 รายการพบวามี
เอกสารประกอบครบถวนทุกรายการ โดย
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จัดเก็บ  ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบเอกสาร
ประกอบทุกสาขาพบประเด็นลงนามใน
เอกสารไมครบถวน และเอกสารประกอบไม
ครบถวน ทําใหเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีไมครบถวน ขาดความสมบูรณ ท่ีใช
ยืนยันการใหบริการของศูนยบริการ 

เอกสารกําหนด เพ่ือใหเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน มี
ความสมบูรณ ท่ีนาเช่ือถือใชยืนยัน
และตรวจสอบการใหบริการของ
ศูนยบริการ 

แผนกธุรการศูนยบริการ จะประทับตรา 
“ปด Job” บนเอกสารท่ีเกี่ยวของและสงให
แผนกบัญชีท้ังหมด (ไมมีการเก็บเขาแฟม) 

21. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีขายอะไหล
และใหบริการมีแนบประกอบไมครบถวน 
และเอกสารประกอบลงนามไมครบถวน
ตามท่ีแบบฟอรมกําหนด 

ปานกลาง ควรติดตามเอกสารท่ีหายไปมาจัดเก็บ
เขาแฟมเอกสารใหครบถวน เพ่ือเปน
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีขาย
อะไหลและใหบริการท่ีสมบูรณ
ครบถวน และสามารถใชตรวจสอบได 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 :สุมตรวจ
ใบส่ังซอมจํานวน 10 รายการพบวามี
เอกสารประกอบครบถวนทุกรายการ และ
ลงนามครบถวน 

22. พบมีการขายอะไหลหนารานจาก 3 สาขา 
โดยไมมีการจัดทําเอกสารเปด JOB ในระบบ 
Navision ทําใหมีความเส่ียงและเปนชองทาง
ในการทุจริตไดโดยงาย 

ปานกลาง ควรพิจารณาวาจะอนุญาตใหมีการ
ขายอะไหลหนารานหรือไม หาก
อนุญาต จะตองจัดทําคูมือฯ เกี่ยวกับ
เรื่องน้ีเพ่ิมเติม โดยกําหนดใหจัดทํา
เอกสารเปด JOB ในระบบ Navision 
เพ่ือใหสามารถควบคุมรายการจาก
ระบบ Navision ได 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 :กลุม
บริษัทกําหนดนโยบายไมใหจําหนาย
อะไหลหนาราน ยกเวนขายใหเจาของ
รถยนต Honda ท่ีแทจริง 

และกลุมบริษัทจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
แลว ใหมีการเปด Job ซอมสําหรับการขาย
อะไหล 

23. ยังไมมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับขั้นตอนการออกใบลดหน้ี, การขาย
อะไหลหนาราน และกรณี Pay-Save เพ่ือ
บันทึกรายการในระบบ Navision ทําใหการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน และจัดเก็บเอกสาร
ตางกันไมเปนแนวทางเดียวกัน 

ปานกลาง ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานระบบ
ศูนยบริการเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ 
  -  การออกใบลดหน้ี 
  -  การขายอะไหลหนาราน 
  -  กรณี Pay-Save 
  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน และสามารถติดตาม
เอกสารท่ีเกี่ยวของมาจัดเก็บให
ครบถวน 

จากการติดตามเมื่อ มี.ค. 2561 : กลุม
บริษัทจัดทําคูมือการปฏิบัติงานแลว และ
จากการตรวจติดตามพบวา บริษัทปฏิบัติ
ตามคูมือท่ีกําหนดไวแลว 

24. ตามคูมือฯ ระบบศูนยบริการ แผนกอะไหล
ตองเก็บเอกสารใบเบิกอะไหล และใบส่ังซอม 
ซ่ึงจากการสุมตรวจสอบเอกสารของแตละ
สาขา พบวาเอกสารท่ีใหตรวจสอบเปน
เอกสารชุด Scan และมีใหตรวจสอบไม
ครบถวน ทําใหขาดหลักฐานในการ
ปฏิบัติงาน ไมสามารถติดตามตรวจสอบ
ภายหลัง 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรจัดเก็บเอกสารใบเบิก
อะไหล และใบส่ังซอม ใหครบถวนตาม
คูมือฯ กําหนด เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ยืนยันการปฏิบัติงาน และสามารถ
ตรวจสอบขอมูลภายหลังได 

จากการติดตามเมื่อ มิ.ย. 2561 : 
ผูรับผิดชอบแผนกอะไหลของกลุมบริษัทมี
การจัดเก็บเอกสารใบเบิกอะไหลแนบคูกับ
ใบส่ังซอม เรียงตามเลขท่ีเอกสารใบเบิก
อะไหล (TFP) โดยมีทะเบียนคุมเปนรายวัน
จากการประชุมทําความเขาใจใหพนักงาน
ผูรับผิดชอบรับทราบ โดยเริ่มตั้งแต 20 
มิ.ย. 2561 ซ่ึงการติดตามเดือนกรกฏาคม 
ไดแกไขแลว 
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2. ติดตามประเด็นการตรวจสอบภายใน (ป 2561) 
ระบบท่ี 3 การควบคุมสินคาคงเหลือ 
25. กลุมบริษัทกําหนดใหระบบบันทึกมูลคา

สินคาคงเหลือ-อะไหลรถยนตและอุปกรณ
ตกแตงตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO) แต
จากรายการสุมทดสอบพบ 4 รายการใน
ระบบไมไดคํานวณตัดสินคาตามวิธีท่ีกําหนด 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรติดตามหาสาเหตุเพ่ือ
จะไดกําชับใหผูเกี่ยวของระมัดระวัง
ตอไป หรือหากเกิดจากระบบโปรแกรม
ควรใหผูเช่ียวชาญรีบทําการแกไขทัน 

จากการติดตามเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 : จาก
การติดตามพบวาเกิดจาก Human Error มี
การบันทึกเขา Stock Card  ไมเรียงตาม
วันท่ีเกิดรายการ จึงกําชับใหผูรับผิดชอบ
ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ีแลว และไดสุม
ทดสอบมูลคาราคาทุนของยอดสินคา
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2561 พบวามี
การคํานวณถูกตอง 

26. รายงานสินคาคงเหลือบางรายการแสดง
ปริมาณและราคาตางจากความเปนจริง โดย 

- บางรายการเกิดจากงานจาง
บุคคลภายนอกจึงไมมีการคุม Stock 
สินคา แตตอนออกบิลมีการตัด Stock 
รายการดังกลาว จึงทําใหแสดงเปน
ยอดปริมาณติดลบใน Stock  

- บางรายการแสดงปริมาณ แตไมแสดง
ราคา  

- บางรายการมีมูลคาคงเหลือเปนเศษ
ทศนิยม ท้ังท่ีไมมีปริมาณคงเหลือแลว 
ท้ังน้ียังไมทราบสาเหตุ  

โดยฝายบัญชีจะสอบถามสาเหตุจากฝาย IT 
ตอไป 

ปานกลาง ยอดสินคาคงเหลือใน Stock ไมควร
แสดงยอดท่ีตางจากความเปนจริง 
ปริมาณสินคาไมควรยอมใหติดลบ 
หรือไมมีปริมาณแตมีราคา  
- สวนกรณีเปนงานจาง

บุคคลภายนอก ไมเกี่ยวของกับ
ระบบ Stock ควรควบคุมดวยวิธี
อื่น โดยการออกบิลแสดงรายการ
ดังกลาวแตไมตัดรายการจาก 
Stock หรือหากตองการควบคุม
งานจางในระบบ Stock ก็ควรใหมี
การบันทึกรับเขา Stock เพ่ือใหมี
ยอด Stock ตัดออกเวลาออกบิล
ขาย  

- สวนกรณีรายการมีราคาแตไมมี
ปริมาณ ควรหาสาเหตุวาเกิดจาก
การคํานวณของโปรแกรม หรือ
เกิดจาก  Human Error เพ่ือกลุม
บริษัทจะไดกําชับใหผูเกี่ยวของ
ระมัดระวังตอไป 

จากการติดตามเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 : 
ไดมีการติดตามเพ่ือแกไขจากผูเช่ียวชาญ
ระบบ Navision แลว โดยไดดําเนินการ
แกไขสําหรับแตละกรณีแลวดังน้ี 
- กรณียอดติดลบท่ีเปนงานจาง

บุคคลภายนอก จะไมเกิดขึ้นแลว โดย
การบันทึก Stock เขาทุกครั้ง 

- รายการแสดงปริมาณ แตไมแสดงราคา 
เกิดจากรายการปรับปรุงเพ่ือใหปริมาณ
ตรงตามยอดท่ีคงเหลืออยูจร ิงมี
ผลกระทบ ประมาณ 39,433 บาท   
และรายการมีมูลคาคงเหลือเปนเศษ
ทศนิยม ท้ังท่ีไมมีปริมาณคงเหลือ ได
ดําเนินการปรับออกจากรายละเอียด
สินคาคงเหลือ 

27. ในระบบ Navision ไมสามารถ เรียกรายงาน
อายุสินคาคงเหลือ (Aging) ท่ีแสดงขอมูล
วันท่ีซ้ือสินคาของสินคาท่ีมีอายุเกินกําหนด
ได 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรประสานงานกับแผนก 
IT เพ่ือจัดทํารายงานอายุสินคา
คงเหลือ (Aging) ท่ีแสดงรายละเอียด
วันท่ีซ้ือสินคาสําหรับสินคาท่ีมีอายุเกิน
กําหนด โดยรายงานน้ีควรสงให
ผูเกี่ยวของเชน ฝายจัดซ้ือและ
คลังสินคา ไดลงลายมือช่ือรับทราบ
และควรรายงานตอผูบริหารเพ่ือแสดง
ใหเห็นประสิทธิภาพในการบริหารงาน

จากการติดตามเมื่อเดือน มิ.ย. 2561 : 
ฝาย IT ติดตอประสานงานผูเช่ียวชาญดาน 
Navision จากภายนอกเพ่ือดําเนินการ
แกไขแลว สามารถจัดทํารายงานอายุสินคา
คงเหลือ (Aging) ท่ีแสดงรายละเอียดวันท่ี
ซ้ือสินคาแลว และสามารถกําหนดอายุ
สินคาใหสอดคลองกับนโยบายการ
พิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาได ดังน้ันสามารถ
ใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาตั้งคาเผ่ือ
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สินคา และเปนขอมูลในการตัดสินใจ 
และทราบถึงรายละเอียดของการ
ปรับปรุงบัญชีคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ/
ลาสมัย 
 

สินคา ณ 30  มิ.ย. 2561 เปนตนไป ได
ติดตามจากการปดบัญชีไตรมาส 2 พบวา
กลุมบริษัทไดดําเนินการแลว 

ระบบท่ี 4 การควบคุมระบบสารสนเทศ 
28. ระเบียบปฏิบัติท่ีระบุไวในนโยบายการใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนหรือ
ระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ IT ปจจุบันมีรวม 
14 ฉบับ ซ่ึงมีบางหัวขอท่ีรายละเอียดยังขาด
ความชัดเจนและมีขอมูลขัดแยงกันเอง 

ปานกลาง ควรนํานโยบาย และแผน หรือระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ IT ท้ัง 14 
ฉบับ มาทบทวนวามีขอมูลใดซํ้าซอน
กัน หรือมีความขัดแยงอะไรกันบาง 
เพ่ือพิจารณา จัดแบงหมวดหมูให
ชัดเจนระหวางนโยบาย, ระเบียบวิธี
ปฏิบัต ิและแผนฉุกเฉิน โดยระบุเน้ือหา
ใหชัดเจน เพ่ือใหงายตอการใหผูท่ี
เกี่ยวของพิจารณาปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม พรอมระบุการปฏิบัติใดบาง
ท่ีตองจัดทําหลักฐานหรือรายงานใดใน
การยืนยันการปฏิบัติงาน 
 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : 
กลุมบริษัทปรับคงเหลือเปน 4 ฉบับ ซ่ึง
ขอมูลสัมพันธกันแลวดังน้ี 
- นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศ 
- นโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
- แผนการสํารองและกูคืนขอมูลระบบ

สารสนเทศ 

29. ไมพบรายงานหรือหลักฐานใด ๆ ยืนยันวาได
ทดสอบ ซ่ึงตามขอมูลในแผนฉุกเฉิน 
กําหนดให “ทดสอบเครื่องสํารองไฟ เปน
ประจําทุกวันเสาร และทดสอบ Recovery 
ขอมูล โครงสราง และโปรแกรมปฏิบัติการ
ฐานขอมูลท่ีไดสํารองไวในส่ือบันทึกทุก
สัปดาห” ทําใหขาดหลักฐานในการยืนยันวา
ไดมีการทดสอบจริงตามท่ีกําหนดไวในแผน 
อาจไมสามารถใชไดจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

ปานกลาง กลุมบริษัทควรมีแบบฟอรมเอกสารท่ี
ใชเปนหลักฐานยืนยันวามีการทดสอบ
เครื่องสํารองไฟ และทดสอบ 
Recovery ขอมูล โครงสราง และ
โปรแกรมปฏิบัติการฐานขอมูลท่ีได
สํารองไวในส่ือบันทึก เมื่อใด อยางไร
บาง เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันวาไดมี
การทดสอบจริงตามท่ีกําหนดไวในแผน 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : มี
การปรับแผนใหมเปนใหมีการทดสอบอยาง
นอยปละครั้ง ซ่ึงมีการทดสอบ Recovery 
กอนนําขอมูล Backup ขึ้น Cloud แลวเมื่อ 
28 ก.พ. 2561 และลาสุดมีการ Recovery 
อีกครั้งเมื่อวันท่ี 22 มี.ค. 2561 สวนการ
ทดสอบเครื่องสํารองไฟมีการจัดทํา
แผนการทดสอบในเดือน ธ.ค. 2561 

30. ไมมีการกําหนดลําดับขั้นการเขาถึงขอมูลท่ี
ชัดเจนตามท่ีกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบ 
Navision แตละ Module เน่ืองจาก
แบบฟอรมการขอเปดสิทธิก์ารใชงาน
โปรแกรมไมมีการระบุรายละเอียดของ  แต
ละ Module ไวให และปจจุบันเจาหนาท่ี IT 
ไมไดเปนผูทําหนาท่ี Lock สิทธิ์ของแตละ
บุคคล อาจเส่ียงตอการเกิดความเสียหาย
ของขอมูล 

ปานกลาง สิทธิ์การเขาถึงระบบ Navision แตละ 
Module ควรใหเจาของขอมูลเปนผู
กําหนดแลวแจงเปนหลักฐานให
เจาหนาท่ี IT ทราบและดําเนินการ  
โดยหลักฐานแบบฟอรมการขอเปดใช
สิทธิค์วรมีรายละเอียดของระบบงานท่ี
ใชอยู พรอมระบุสิทธิ์การใชงานของ
บุคคลน้ันอยางชัดเจน แลวให IT เปนผู 
Lock สิทธิ์ในระบบ 
 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : มี
การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบ Navision 
แตละ Module แลว โดยผูใชงานจัดทํา 
แบบฟอรมการขอเปดสิทธิก์ารใชงาน
โปรแกรม ใหหัวหนากําหนดสิทธิ ์แลวสง
หลักฐานใหเจาหนาท่ี IT เปนผูดําเนินการ 
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31. ผูจัดการฝายบัญชีท่ีมีระดบัเดียวกัน ไดรับ
สิทธิร์ะดับ Super ซ่ึงสามารถเขาถึงทุกระบบ
ท้ังด ูจัดทําและแกไข ได ทําใหขาดการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม บางขอมูลอาจ
ขาดการ Check & Balance 

สูง ควรจํากัดสิทธิข์องผูจัดการฝายบัญชี
เฉพาะใน Module Financing เทาน้ัน 
หากตองการใหสามารถดูขอมูลของ
ฝายอื่นๆดวย ก็ควรใหสิทธิใ์นการเขาดู
เพ่ือตรวจสอบหรือดึงขอมูลไปใช
ประโยชนเทาน้ัน ไมควรใหสิทธิใ์นการ
บันทึกและ/หรือแกไขรายการได ท้ังน้ี
สิทธิใ์นการเขาถึงการบันทึกขอมูลหรือ
แกไขควรใหสิทธิแ์กผูปฏิบัติงานเทาน้ัน 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : 
พบวา กลุมบริษัทไดกําหนดใหสิทธิร์ะดับ
ผูจัดการฝายบัญชีแลว โดยสามารถเขาได
ทุก Module เฉพาะสิทธิ ์Read เทาน้ัน 
ยกเวน Module Financial Management 
สวน GL และ Payable สามารถ Post ได 

32. ยังไมมีการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย 
Software และไมไดควบคุมการใช Software 
ท่ีไมมีลิขสิทธิ ์รวมถึงจํานวน License ของ
แตละ Software ทําใหขาดการควบคุม 
Software และ License ใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง ควรเทียบเคียงเครื่องคอมพิวเตอรตาม
ทะเบียนสินทรัพยของแผนกบัญชีกับ
การใชงานจริง วามีกี่เครื่องและแตละ
เครื่องมีการใช Software อะไรบาง มี
เครื่องไหนท่ีใช  Software ท่ีไมมีลิข
สิทธ และระบุวางแผนและปรับให
คอมพิวเตอรทุกเครื่องของกลุมบริษัท
ใช Software ท่ีมีลิขสิทธิ์เทาน้ัน พรอม
จัดทําทะเบียนควบคุม Software เพ่ือ
ใชควบคุมและพิจารณาความ
เหมาะสมกับการใชงาน ณ ปจจุบัน  
  นอกจากน้ีกลุมบริษัทควรจัดทํา
มาตรฐานของระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีตองติดตัง้ใหแกผูใช
ระบบ และทําการตรวจสอบอยู
สม่ําเสมอวาผูใชระบบไดมีการติดตั้ง
โปรแกรมอื่นท่ีนอกเหนือจากมาตรฐาน
ท่ีลงไวหรือไม ถาตรวจพบฝาย IT ควร
ทําการลบโปรแกรมดังกลาวทันที 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : มี
การจัดทําทะเบียนคุมเครื่องคอมพิวเตอร 
และ Software ท่ีใชงานในแตละเครื่อง 
รวมท้ังลิขสิทธิ์ของ Software น้ันๆ 
ครบถวนแลว 

33. การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
(Log File) ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(Networking) 90 วัน ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 พบวา Firewall ท่ี
โชวรูมสุรินทร บุรีรัมย และประชาสโมสร การ
ใชงานมีปญหา เก็บขอมูลไดไมถึง 90 วัน แต
ผูปฏิบัติงานรับทราบแลวอยูระหวางการ
ดําเนินการแกไข 

ปานกลาง ผูรับผิดชอบควรเรงติดตามหาสาเหตุ
ของปญหา Firewall ของโชวรูมสุรินทร 
บุรีรัมย และประชา และแกไขให
สามารถเก็บขอมูลได 90 วัน ใหแลว
เสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหการปฏิบัติของกลุม
บริษัทไมขัดตอพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และมีขอมูล
สําหรับใชติดตามการรับสงขอมูล
สารสนเทศไดอยางนาเช่ือถือ 
 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : จาก
การติดตาม ณ วันท่ี 11 มิ.ย. 2561 พบวา
โชวรูม สุรินทร บุรีรัมย และประชาสโมสร มี
การจัดเก็บขอมูล Log File เรียบรอยแลว 
 โดยจากการสุมทดสอบใหเปดขอมูล Log 
File เดือน มิ.ย. 2561 พบวามีการจัดเก็บ
ครบทุกวัน ถึง ณ วันท่ีตรวจสอบ 



                                                                                        บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                         Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 2 หนา 137 
 

ขอสังเกต ระดับ
ความเส่ียง 

ขอเสนอแนะ ผลการติดตามของผูตรวจสอบภายใน 

ระบบท่ี 5 การควบคุมสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 
34. สมุดทะเบียนรถพวงท่ีกลุมบริษัทจัดเก็บ มี

จํานวน 7 เลม แตเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
บัญชียานพาหนะ พบวามีรถพวงเพียง 6 
รายการ พบ 1 รายการ ไมมีอยูในรายการ
ทรัพยสิน และจากการติดตามเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับยานพาหนะ-รถพวง พบ 4 
รายการ เอกสาร พรบ.และกรมธรรม
ประกันภัย ไมครบถวน และบางรายการ
หมดอายุแลว  ทําใหขอมูลตามบัญชีไม
ครบถวน และอาจมีความเส่ียงจากการใช
งาน เน่ืองจากไมไดตออายุ พรบ. และ
ประกันภัย 

ปานกลาง ควรติดตามหาสาเหตุและขอเท็จจริง
เพ่ือบันทึกปรับปรุงขอมูลตามบัญชี
ยานพาหนะใหถูกตองตรงตาม
ขอเท็จจริง วากลุมบริษัทมีกรรมสิทธิใ์น
รถพวงกี่คัน และติดตามเอกสาร พรบ. 
และกรมธรรมประกันภัยชุดท่ีเปน
ปจจุบันมาจัดเก็บใหครบถวน 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : 
เน่ืองจากไดซ้ือรถพวง พรอมรถยนตบรรทุก 
ซ่ึงในทะเบียนสินทรัพยบันทึกรวมเปน
สินทรัพยรายการเดียวไมไดแยก
รายละเอียดของสินทรัพย  
  ท้ังน้ี กลุมบริษัทไดปรับปรุงทะเบียน
สินทรัพย-ยานพาหนะ โดยแยกรายละเอียด
ออกเปน 2 รายการ ถูกตองแลว    

35. ไมมีทะเบียนคุมสินทรัพยไมมีตัวตน (ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร) โดยจากการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลรายการบัญชีลิขสิทธิ์สําหรับคํานวณ
ตัดจาย โดยเลือกสุมรายการท่ีเกิดขึ้นในเดือน 
ม.ค. – ก.พ. 2561 จํานวน 11 รายการ ทําให
ขาดหลักฐานในการควบคุมการใช License 
ของแตละโปรแกรม 

ปานกลาง ควรจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพยไมมี
ตัวตน (ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร) ให
ครบถวนตามรายการท่ีกลุมบริษัท
ไดรับสิทธิ์จริง แลวใชเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการใหสิทธิ์ตอผูปฎิบัติงาน
ใหเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
ตอกลุมบริษัท 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : 
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน (ลิขสิทธิ์
คอมพิวเตอร) ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต 2561 มีการ
จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนตาม
รายการท่ีกลุมบริษัทไดรับสิทธิ์จริง โดยให
สอดคลองกับขอมูลท่ีฝายสารสนเทศจัดทํา 

36. นโยบายเกี่ยวกับสินทรัพยถาวร สินทรัพยไม
มีตัวตน การคํานวณคาเส่ือมราคารวมถึงการ
พิจารณาดอยคา ยังอยูระหวางรอพิจารณา
อนุมัต ิและประกาศบังคับใช  ทําใหยังขาด
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ผูปฏิบัติอาจเกิด
ความสับสนและไมไดปฎิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 

ปานกลาง ควรจัดทํานโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย
ถาวร สินทรัพยไมมีตัวตน การคํานวณ
คาเส่ือมราคารวมถึงการพิจารณาดอย
คา ใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัต ิและ
ประกาศบังคับใช เพ่ือใหการปฏิบัติ
เปนไปอยางมีมาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : 
กลุมบริษัทจัดทํานโยบายดานสินทรัพย
ถาวรแลว ซ่ึงรวมถึงสินทรัพยไมมีตัวตน 
โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใน
การประชุม วันท่ี 11 ก.ค. 2561 แลวจึงใหผู
มีอํานาจลงนามอนุมัติ และประกาศบังคับ
ใชตอไป 

37. วันท่ีเริ่มคิดคาเส่ือมราคา ในทะเบียน
สินทรัพย สวนใหญเปนวันท่ีเดียวกับวันท่ี
บันทึกตั้งหน้ี ซ่ึงไมใชวันท่ีไดรับสินทรัพย หรือ
วันท่ีพรอมใชงาน ทําใหคาเส่ือมราคาท่ี
คํานวณไมถูกตองตามหลักการบัญชี 

ปานกลาง การคํานวณคาเส่ือมราคาในทะเบียน
สินทรัพย ควรเริ่มคิดตั้งแตวันท่ีลงนาม
ไดรับสินทรัพยตามเอกสารหลักฐาน
สําหรับสินทรัพยท่ีพรอมใชงานทันที 
แตสําหรับสินทรัพยใด ๆ ท่ีตองรอ
กอสรางหรือติดตั้งกอนควรมีหลักฐาน
การตรวจรับหรือหลักฐานใด ๆ ท่ียืนยัน
วันท่ีพรอมใชงานของสินทรัพย และเริ่ม
คิดคาเส่ือมราคาตามวันท่ีโอนจาก
สินทรัพยระหวางกอสราง/ติดตั้งเขา
เปนสินทรพัย 

จากการติดตามเมื่อเดือน ก.ค. 2561 : ไดมี
การปรับปรุงทะเบียนสินทรัพยและการ
คํานวณคาเส่ือมราคาใหม จํานวน 
35,773 บาท  ณ ส้ินไตรมาส 2/2561 ให
ถูกตองแลว 
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สวนระบบการควบคุมเงินสดยอย เงินทดรองจาย และ การควบคุมการบันทึกบัญชีคาใชจาย ระบบการควบคุมดานปด
บัญชี ระบบการควบคุมการจดทะเบียน การติดตามขอมูลลูกคา ซ่ึงไดรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 
6/2561 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562  และคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 พบวาไมมีประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  ดังนี ้

เรื่อง สรุปผลจากการตรวจสอบ 

1. การเบิกชดเชยเงินสดยอย ไมพบประเด็นที่เปนสาระสําคัญจากการตรวจสอบ ไมพบรายการบันทึกคาใชจาย
ขามงวดบัญชี 

2. การควบคุมการเบิก-เคลียรเงินทดรอง
จาย 

วันที่ตรวจสอบคร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2561 พบวามีการบันทึกบัญชีไมครบถวน 
การบันทึกผิดสาขา และไมมีแบบฟอรมเอกสารที่ชัดเจน และจากการตรวจติดตาม
เดือนกันยายน 2561พบวามีการแกไขทุกประเด็นแลว 

3. การควบคุมการคํานวณและจายคา
คอมมิชช่ัน 

วันที่ตรวจสอบคร้ังแรกเดือนกรกฎาคม 2561 พบความไมครบถวนของการลงนาม
และเอกสารประกอบไมครบถวน   และจากการตรวจติดตามเดือนกันยายน 2561
พบวามีการแกไขแลว บริษัทอยูระหวางสรรหาโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการ
คํานวณคาคอมมิชช่ันสําหรับตัวแทนขายที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

4. ระบบการควบคุมดานปดบัญชี 1. บริษัทมีบุคลากรเพียงพอในการปดบัญชี 
2. มีการปดบัญชีรายเดือนจากระบบ NAV ทุกเดือน ทําการล็อคในระบบ ไมใหมี

การทํางานยอนหลัง  
3. กําหนด Check list รายการปรับปรุงบัญชีประจําเดือน  

5. การจดทะเบียนรถยนตใหม พบวามีการดําเนินการสงปายทะเบียนใหแกลูกคาเกินกวา 30 วัน  ทําใหอาจมี
ความเส่ียงจากการถูกขอรองเรียนจากลูกคา เนื่องจากลูกคาอาจมีความผิดจากการ
ใชปายแดงเกินกําหนดตามมาตรการเขมงวดการใชรถปายแดง   
          บริษัทไดแกไขปญหาวาเกิดจากขั้นตอนใดบาง และเขมงวดในการติดตาม 
และกําหนดระยะเวลาใหผูรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้ ยังมีปจจัยหลายอยางซ่ึงไมไดเกิดความลาชาจากบริษัท เชน การระบุ
เลขที่ปายทะเบียน  การดูฤกษวันออกปายทะเบียน เปนตน ซ่ึงกลุมบริษัทไดให
ลูกคารับทราบขอกําหนดดังกลาว  อยางไรก็ตามที่ผานมา บริษัทยังไมเคยไดรับการ
รองเรียนเร่ืองการโดนคาปรับเร่ืองออกปายทะเบียนลาชา 

6. การติดตามลูกคาหลังการขาย พบวาการบันทึกขอมูลของลูกคาในฐานขอมูลครบถวนในระบบโปรแกรม NAV และ
ระบบโปรแกรมของฮอนดา ในสวนติดตามลูกคาพบวาแตละสาขามีการใช
แบบฟอรมที่แตกตางกัน  และยังไมไดนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่  
บริษัทไดมีการประชุมรวมกันทุกสาขาเพื่อกําหนดรูปแบบการควบคุมติดตามขอมูล
ของลูกคาในดานตางๆ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนํามาประมวลผลและปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดีย่ิงขึ้น ซ่ึงปจจุบันบริษัทไดใชแบบฟอรมเดียวกันและผูตรวจสอบ
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เรื่อง สรุปผลจากการตรวจสอบ 
ภายในไดตรวจติดตามแลว 

7. การวางแผนการขายและควบคุมการ
แขงขันกับคูแขง 

บริษัทมีการวางแผนการขายและต้ังงบประมาณการยอดขายสําหรับป 2562 และมี
การติดตามการควบคุมการแขงขันกับคูแขงใหสอดคลองกับแผนการขาย 

8. การควบคุมการจองและรับชําระเงินจอง
รถยนต 

ไมมีประเด็นที่มีสาระสําคัญ มีการปฏิบัติเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานกําหนด 

9. การควบคุมการสงมอบรถยนต การ
บันทึกการขายและชําระเงินคารถยนต 

ไมมีประเด็นที่มีสาระสําคัญ มีการปฏิบัติเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานกําหนด 

10. การควบคุมวางบิลและรับชําระเงินจาก
กบริษัทไฟแนนซ 

ไมมีประเด็นที่มีสาระสําคัญ มีการปฏิบัติเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานกําหนด มี
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน คํานวณคาคอมมิชช่ันเปนไปตามเง่ือนไข 

11. การควบคุมการโอนรถยนตระหวางสาขา ไมมีประเด็นที่มีสาระสําคัญ 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจาก
รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จัดทําขึ้นโดยผู
ตรวจสอบภายใน กลุมบริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นขอสังเกตที่มีความเส่ียง
ตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเรียบรอยแลว 
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(3) ขอสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผูสอบบัญชี 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดใหขอสังเกตของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ใหแกบริษัทสําหรับป 2560 โดยหลังจากสอบทานงบไตรมาส 2 ป 2561 ผูสอบบัญชีไดติดตามขอสังเกตประเด็นตาง ๆ ซ่ึงบริษัทไดแกไขทั้งหมดแลว สรุปประเด็นขอสังเกต ไดดังนี ้   

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ การดําเนินการของฝายจัดการ การติดตามของผูสอบบัญชี 
การสอบทานการควบคุมภายในทางดานบัญช ี
1.1 ความพรอมในการปดบัญชีและการจัดทํางบการเงิน 
การปรับปรุงรายการภายหลังการปด
บัญชีหลายรายการ รวมถึงการจัดทํา
งบการเงิน  

หนวยงานบัญชีควรกําหนดขั้นตอนการปดบัญชี
ท่ีชัดเจน รวมท้ังใหมีผูสอบทานความถูกตอง
ของขอมูลทางการเงินอยางสม่ําเสมอ 

กลุมบริษัทมีความจําเปนตองปรึกษาเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากหลายหนวยงาน 
เพ่ือไมใหมีปญหาการแกไขงบภายหลัง ทําใหไมสามารถไดขอสรุปทันที ท้ังน้ีกลุม
บริษัทมีการจัดทํารายละเอียด Schedule เพ่ือการปดบัญชีสอดคลองกับระยะเวลา
ท่ีกําหนดในคูมือการปดบัญชีและไดมีการจัดทํา checklist Journal entry และ 
checklist  เพ่ือควบคุมการจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงิน รายการกระทบ
ยอดคงเหลือของแตละบัญชีแลว 
 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 บริษัทไดดําเนินการเร่ืองดังกลาว
แลว 

1.2 การรักษาอัตราสวนทางการเงิน 
การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 

ผูบริหารควรทบทวนและควบคุมการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอยางสม่ําเสมอ 

กลุมบริษัทมีการทบทวนอัตราสวนทางการเงินดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  
และกลุมบริษัทได รับจดหมายขอผอนปรนจากธนาคารในเร่ืองดังกลาว
จนถึง วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 
 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 บริษัทไดดําเนินการดังกลาว
เรียบรอยแลว 

1.3 การค้ําประกันการกูยืมเงิน 
การค้ําประกันเงินกูยืมจากจาก
สถาบันการเงินโดยสินทรัพยของ
กรรมการบริษัท 
 

ผูบริหารควรทบทวนเงื่อนไขการวาง 
หลักประกันการกูยืมเงินโดยสินทรัพยของบริษัท
แทนการค้ําประกันทรัพยสินของกรรมการ 

สินทรัพยกรรมการท่ีใชค้ําประกันเปนท่ีดินท่ีตั้งโชวรูม ซ่ึงกลุมบริษัทไดนําอาคาร
พรอมท่ีดินดังกลาวจํานองกับธนาคาร ซ่ึงกลุมบริษัทไดซ้ือและจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินจากกรรมการเรียบรอยแลว 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 กลุมบริษัทไดซ้ือและจดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์ในท่ีดินดังกลาวจาก
กรรมการแลวในเดือนมีนาคม 2561 
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ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ การดําเนินการของฝายจัดการ การติดตามของผูสอบบัญชี 
1.4 การความรูความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ความเขาใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการ
ในการทํางาน 
 

ควรมีการอบรมใหพนักงานระดับปฏิบัติการมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และกระบวนการในการทํางาน 

บริษัทไดดําเนินการดังน้ี 
1 จัดทําคําบรรยายหนาท่ีงาน (Job Description) และคูมือการปฏิบัติงาน 

(Manual) โดยเร่ิมดําเนินการแลวเสร็จในเดือน มีนาคม 2561  
2 บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Manual) ของแตละระบบงาน ซ่ึงอธิบายถึง

ขั้นตอนการดําเนินงาน และการเช่ือมตอของงานในแตละแผนกอยางชัดเจน 
3 กําหนดใหมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือรับทราบปญหา แนวทางการแกไข และ

ติดตามความคืบหนาของงานดานตาง ๆ  
4 จัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือการฝกอบรมพนักงาน 

 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 กลุมบริษัทไดดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวแลว 

1.5 เอกสารการส่ังซ้ือรถยนต 
- กลุมบริษัทไมมีเอกสารท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรซ่ึงมีผูมีอํานาจลง
นามในเอกสารการส่ังซ้ือรถยนต 
- กลุมบริษัทไมมีการจัดทําเอกสาร

ในการยกเลิกการส่ังซ้ือรถยนต
และเปนการยกเลิกทางวาจา
เทาน้ัน 

- กลุมบริษัทควรกําหนดใหมีการลงลายมือช่ือ
ของผูมีอํานาจอนุมัติในการส่ังซ้ือรถยนต
เพ่ือใหแผนกจัดซ้ือมีความมั่นใจวาคําส่ังซ้ือ
น้ันถูกตองตรงกัน ในสวนของรุน สี และแบบ
รถยนต 
- กลุมบริษัทควรจัดทําเอกสารยกเลิกการส่ังซ้ือ

รถยนตเพ่ือใหมีเอกสารในการยืนยันเปนลาย
ลักษณอักษรกับทางฮอนดา ออโตโมบิล 
 

- บริษัทมีการจัดทําเอกสารการส่ังซ้ือรถยนตซ่ึงมีผูมีอํานาจลงนามตามท่ีระบุไวใน
ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการจัดซ้ือรถยนตและจายชําระคารถยนตตั้งแต
เดือนมกราคม 2561 สําหรับการส่ังซ้ือรถยนตของเดือนกุมภาพันธ 2561 
- ทางแผนกจัดซ้ือรถยนตจัดทําเอกสารยกเลิกการส่ังซ้ือรถยนตและมีผูมีอํานาจลง

นามตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2561 เปนตนไป 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 กลุมบริษัทไดดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวแลว 

1.6 การบันทึกรับรถยนตเขาระบบสินคาคงเหลือ 
บจ. เอ.วี. บุรีรัมย ฮอนดาคารส 
(บริษัทยอย) บันทึกรถยนตโฉมใหม 
(Minor Change) ดวย Item 
number ท่ียังไมไดอัพเดทตาม price 

กลุมบริษัทควรมีการตรวจสอบเอกสารการ
ส่ังซ้ือ ใบรับของ และรถยนตเพ่ือใหมั่นใจวา 
item number ของรถยนตน้ันถูกตอง ตรงกัน 
และมีการเพ่ิมตัวเลข item number สําหรับ

เดิม  ซ่ึงบันทึกรวมไวใน Item Number เดียวกัน ซ่ึงเปนเพียงรหัสปของสินคาท่ีทาง
ฮอนดาเปนผูกําหนด เน่ืองจากสินคาคงเหลือ-รถยนตแสดงมูลคาของแตละรายการ
ท่ีซ้ือมาดวยวิธีราคาเจาะจง ตอมากลุมบริษัทไดดําเนินการสราง item number ของ
สินคาและจัดประเภทในระบบสินคาคงเหลือเพ่ือใหแสดงรุนรถยนตถูกตองแลวใน

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 กลุมบริษัทไดดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวแลว 



                                                                                                          บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                                                    Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 2 หนา 142 
 

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ การดําเนินการของฝายจัดการ การติดตามของผูสอบบัญชี 
list และ Item Number จะไดรับการ
อัพเดทเมื่อไดรับ price list ใหมจาก
ฮอนดา ออโตโมบิล 

รถยนตรุนใหม เพ่ือใหระบบของสินคาคงเหลือ
สามารถแสดงรุนรถยนตถูกตองตามรุนรถยนต
และสามารถแสดงตนทุนท่ีถูกตองได 

เดือนกุมภาพันธ 2561 อีกท้ังบริษัทไดแจงใหผูปฏิบัติงานเพ่ิมความระมัดระวังใน
การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรหัสสินคา ตามเอกสารการสงมอบรถยนตของทาง
ฮอนดา 
 

1.7 การลงลายมือช่ือใบสงมอบรถยนต 
จากการตรวจสอบการขายรถยนต 
ของบริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท พบวา
ใบสงมอบรถยนตไมมีการลงลายมือ
ช่ือของผูซ้ือ รวมถึงวันท่ีในการรับ
รถยนตจํานวน 1 รายการ 

กลุมบริษัทควรส่ือสารไปยังหนวยงานขาย โดย
กําหนดใหผูซ้ือลงลายมือช่ือในเอกสารการขาย
ครบถวนในวันท่ีผูซ้ือรับรถยนตในทุกกรณีกอน
การนํารถออกจากพ้ืนท่ีของบริษัท เพ่ือใหแผนก
บัญชีสามารถบันทึกรายไดจากการขายถูกตอง
ตามงวดบัญชี 
 

กลุมบริษัทไดแจงใหผูปฏิบัติงานใหเพ่ิมความระมัดระวังในการลงลายมือช่ือ และลง
วันท่ีในการรับรถใหถูกตองครบถวนและตระหนักถึงความสําคัญของเอกสาร
ดังกลาวเกี่ยวกับการโอนความเส่ียงและความรับผิดชอบตลอดจนการรับรูรายไดให
ถูกตองตรงงวดบัญชี 

จากการสอบทานในระหวางไตรมาส 2 ป 
2561 กลุมบริษัทไดดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวแลว 

การสอบทานการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การเขาถึงโปรแกรมและขอมูล 
1.1 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการสอบทานการจัดทํานโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับ
งานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบวานโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีทางกลุมบริษัทจัดทํายัง
ไมครบถวนและยังไมมีการส่ือสาร
นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ไปยังผูใชระบบอยางเหมาะสม 

กลุมบริษัทควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญอยางเปนลายลักษณอักษร
อยางครบถวน นอกจากน้ันกลุมบริษัทควร
ส่ือสารนโยบายฯดังกลาวไปยังผูใชงาน รวมท้ัง
ควรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
นโยบายฯท่ีกําหนด 
 

กําหนดใหมีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญเปนลายลักษณอักษร พรอมส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของในองคกร
ไดรับทราบและปฏิบัติ โดยกําหนดเปนนโยบายและแผนการปฏิบัติ 4 ฉบับ ดังน้ี 
  - นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
  - นโยบายการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - แผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน 
  - แผนการสํารองและกูคืนขอมูลระบบสารสนเทศ 

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสําคัญไดมีการจัดทําขึ้นใหม
แลว เพ่ือใหครอบคลุมตามขอเสนอแนะ 
และอนุมัติโดยผูบริหารเพ่ือประกาศใช
ภายในองคกรแลว รวมถึงมีการนําเสนอ
และเผยแพรใหกับผูใชงานทุกทานทราบ
อยางท่ัวถึง 
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1.2 การควบคุมส่ิงแวดลอมในหองคอมพิวเตอร 
จากการสังเกตการณ server room 
พบวายังไมมีอุปกรณควบคุมความ
ปลอดภัยของหองคอมพิวเตอรแม
ขายอยางเหมาะสม ดังน้ี 
- เคร่ืองวัดความช้ืน 
- เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
- เคร่ืองดักจับควัน 
- เคร่ืองดับเพลิงอัตโนมัต ิ

กลุมบริษัทควรติดตั้งอุปกรณควบคุมความ
ปลอดภัยสภาพแวดลอมของหองคอมพิวเตอร
แมขายท่ีจําเปนดังกลาว หากบริษัทเลือกใชผูให
บริการภายนอก ควรมีการศึกษาขอมูลดานการ
ใหบริการและการรักษาความลับของขอมูล 
ความพรอมในการใชระบบงาน และทําการ
ประเมินการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

กําหนดใหมีการจัดหาอุปกรณควบคุมความปลอดภัยมาติดตั้งภายในหอง Server 
แลว พรอมไดมีการคัดเลือกผูใหบริการภายนอกจัดเก็บขอมูลโดยไดมีการนําระบบ
ขึ้น Cloud แลวเมื่อวันท่ี 28 ก.พ. 2561 

ระบบ MS Navision ของกลุมบริษัทได
ดําเนินการยายขึ้นระบบ Cloud โดย
ผูใชบริการภายนอก ทําใหความเส่ียง
ดานอุปกรณภายในหองคอมพิวเตอรน้ัน
ไมเกี่ยวของกับระบบงานหลักของกลุม
บริษัทและมีการควบคุมท่ีเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

1.3 การกูคืนขอมูล 
จากการสอบทานนโยบายเกี่ยวกับ
การทดสอบกูคืนขอมูลสํารอง พบวา
กลุมบริษัทไมไดมีการจัดทําเอกสาร
ควบคุมอยางเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือระบุถึงรายละเอียดการกูคืน
ขอมูล วันท่ี และ เวลา ผูทดสอบ ผู
ตรวจสอบขอมูล 

กลุมบริษัทควรจัดทําบันทึกผลการทดสอบและ
จัดเก็บหลักฐานการทดสอบการกูคืนขอมูลท่ี
สํารองไวกลับมาใชงานเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

กลุมบริษัทไดทดสอบการกูคืนแลว เมื่อเดือนกุมภาพันธ ป 2561 และบริษัทมีการ
จัดเก็บหลักฐานการทดสอบการกูคืนขอมูลท่ีสํารองไวกลับมาใชงานเปนลายลักษณ
อักษรเรียบรอยแลว 

 
 

กลุมบริษัทไดนําเนินการจางใหผูบริการ
ภายนอกเพ่ือใหบริการดาน Cloud 
Computing ของระบบงานหลักของกลุม
บริษัทและไดดําเนินการทดสอบการกูคืน
ขอมูลของระบบงานหลักไปเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2561 และจัดเก็บผลการ
ทดสอบเปนลายลักษณอักษร 

1.4 การควบคุมรหัสผูใชงานท่ัวไป 
จากการสอบทานรายช่ือรหัส
ผูใชงาน พบรหัสผูใชงานท่ีไมมีผูถือ
ครองรหัสใชงานและไมมีความ
จําเปนตองใชงานในปจจุบัน 

กลุมบริษัทควรกําหนดผูถือครองรหัสผูใชงาน
และตรวจสอบการใชงานในปจจุบัน หากมีการ
สอบทานแลวพบวารหัสใชงานน้ันไมมีความ
จําเปนตองใช กลุมบริษัทควรดําเนินการยกเลิก
หรือปรับปรุงสิทธิการใชระบบของรหัสผูใชงาน
เหลาน้ัน 

กลุมบริษัทไดกําหนดสิทธิ์การเขาถึงระบบ Navision แตละ Module โดยใหเจาของ
ขอมูลเปนผูกําหนดแลวแจงเปนหลักฐานใหแจงใหเจาหนาท่ี IT ทราบและ
ดําเนินการ โดยหลักฐานแบบฟอรมการขอเปดใชสิทธิควรมีรายละเอียดของ
ระบบงานท่ีใชอยู พรอมระบุสิทธิ์การใชงานของบุคคลน้ันอยางชัดเจน แลวให IT 
เปนผู Lock สิทธิ์ในระบบ จากการติดตามผูใชงานจัดทํา แบบฟอรมการขอเปดสิทธิ
การใชงานโปรแกรม ใหหัวหนากําหนดสิทธิ แลวสงหลักฐานใหเจาหนาท่ี IT เปน
ผูดําเนินการแลว 

กลุมบริษัทดําเนินการลบบัญชีผูใชงานท่ี
ไมเกี่ยวของและไมมีการใชงานออกจาก
ระบบเสร็จส้ิน บนระบบงานหลัก MS 
Navision และระบบฐานขอมูลแลว 
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1.5 การกําหนดคาตัวแปรระบบดานความปลอดภัยบนระบบฐานขอมูล 
จากการสอบทานคาตัวแปรระบบ
ดานความปลอดภัยบน
ระบบปฏิบัติการ พบวา คาตัวแปร
ระบบดานความปลอดภัยบาง
รายการไมรัดกุมและไมเปนไปตาม
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุมบริษัท 

กลุมบริษัทควรกําหนดคาตัวแปรระบบดาน
ความปลอดภัยใหสอดคลองตามแนวทาง
ปฏิบัติดานความปลอดภัยท่ีดี และนโยบายการ
ควบคุมรหัสผานของกลุมบริษัท หากไมสามารถ
ทําได ควรมีการจัดทําเอกสารเพ่ือขออนุมัติจาก
ผูมีอํานาจใหถูกตองและเปนลายลักษณอักษร
เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  

กลุมบริษัทไดมีการกําหนดคาตัวแปรดานความปลอดภัยสําหรับรหัสผาน โดย
ดําเนินการดังน้ี 
- จํานวนท่ีสามารถกรอกรหัสผิด : ได 3 คร้ัง หากเกินกวาน้ีระบบจะทําการ 

lock สิทธิทันที ผูใชงานจะตองติดตอแผนก IT โดยกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมการขอปลด lock user เพ่ือดําเนินการขั้นตอไป และเก็บไวเปน
สถิติ 

- ระยะเวลาท่ีล็อค : ล็อคจนกวาจะใหเจาหนาท่ี IT ทําการปลดล็อคให 
- เปล่ียนรหัสผานตามท่ีกําหนดไว : โดยกําหนดเปนนโยบายในการเปล่ียน

รหัสผาน ทุก ๆ 3 เดือน สวนการตั้งคารหัสผานจะเปนไปตามนโยบายเร่ือง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศท่ีกําหนด 

กลุมบริษัทไดดําเนินการตั้งคาตัวแปร
ระบบดานความปลอดภัยของรหัสผานให
สอดคลองตอคําแนะนําของท่ีปรึกษาและ
บังคับใชงานใหกับผูใชงานทุกบัญชีบน
ระบบงาน MS Navision แลว 

1.6 การควบคุมรหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด 
จากการสอบทานการควบคุมกลุม
รหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด (Super 
Users) ในระบบงาน Navision, 
ระบบฐานขอมูล และ
ระบบปฏิบัติการ พบวามีการใชรหัส
ผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด (Super 
Users) ท่ีไมเหมาะสม 

ในกรณีท่ีจําเปนตองใหสิทธิ์สูงสุดแกพนักงาน
คนใดคนหน่ึง กลุมบริษัทควรกําหนดใหมีการ
สอบทานกิจกรรมในการเขาถึงระบบของรหัส
ผูใชท่ีมีสิทธิ์สูงสุดน้ันอยางสม่ําเสมอ โดย
คํานึงถึงหลักการแบงแยกหนาท่ีท่ีดี คือ ผูทํา
การสอบทานไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูท่ีใช
งานรหัสผูใชท่ีมีสิทธิ์สูงสุด และผูท่ีใชงานรหัส
ผูใชท่ีมีสิทธิ์สูงสุดน้ันไมควรสามารถเขาถึงและ
แกไขไฟลบันทึกกิจกรรมของระบบ (System 
Log) ได นอกจากน้ัน ควรจัดเก็บรหัสผูใชงานท่ี
มีสิทธิ์สูงสุดพ้ืนฐานไวในซองปดผนึกและเก็บไว
ในท่ีท่ีปลอดภัย โดยกําหนดใหมีขั้นตอนและ
เอกสารควบคุมในการขอเบิกใชและสงคืน

กลุมบริษัทไดดําเนินการเร่ืองการควบคุมรหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด (Super Users) 
ดังน้ี 
- กลุมบริษัทไดปดการใชงานรหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด (Super Users) ท่ี

ไมมีความจําเปนตองใชงานบนระบบงาน Navision ระบบฐานขอมูล และ 
ระบบปฏิบัติการเรียบรอยแลว 

- กลุมบริษัทไดกําหนดใหรหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด (Super Users) ใน
ระบบ Navision ใหเฉพาะแผนก IT เทาน้ัน และกําหนดใหทีม Vendor 
Support เขาถึงไดบางกรณีท่ีรองขอ โดยทางแผนกIT จะเฝาติดตามการ
ทํางาน และเปนผูกรอกรหัสผานใหเทาน้ัน และกําหนดให disable 
รหัสผานดังกลาว ทุกคร้ังเมื่อใชงานเรียบรอย  

- กลุมบริษัทไดดําเนินการนํารหัสผานของรหัสผูใชงานท่ีมีสิทธิ์สูงสุด 
(Super Users) บนระบบฐานขอมูลและรบบปฏิบัติการใสซองปดผนึก
และทําการเก็บไวในท่ีปลอดภัยและจะใชไดเฉพาะผูท่ีมีสิทธิ์เทาน้ัน ซ่ึง

กลุมบริษัทไดดําเนินการลบบัญชีผูใชงาน
ระดับสูงท่ีไมเหมาะสมออกจากระบบ 
รวมถึงไดดําเนินการเปล่ียนรหัสผานของ
ผูใชงานระดับสูง และเก็บไวกับผูไดรับ
อนุญาตสําหรับการรองขอในอนาคตตาม
คําแนะนําของท่ีปรึกษาแลว 
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รหัสผาน (Password) ของรหัสผูใชงานดังกลาว 
เพ่ือเปนการปองกันและจํากัดไมใหผูใชท่ีไม
เกี่ยวของสามารถใชรหัสผูใชงานดังกลาวได 
และควรกําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงรหัสผาน
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

เปนไปทําตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว นอกจากน้ันยังไดกําหนดใหมี
การเปล่ียนแปลงรหัสผานดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบแลว 

 

1.7 การบริหารจัดการแฟมผูใชระบบงาน 
จากการสอบทานเอกสารการแจง
ขอมูลพนักงานลาออก พบวาไมมี
การสงขอมูลพนักงานลาออกถูก
จัดสงมายังแผนกคอมพิวเตอร ซ่ึง
แผนกคอมพิวเตอรจะทราบเร่ือง
หลังจากท่ีไดรับแบบฟอรมรองขอ
การแทนท่ีหรือสรางรหัสผูใชงานใหม 

กลุมบริษัทควรกําหนดนโยบายสําหรับการแจง
รายช่ือบุคลากรท่ีลาออกใหกับหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ โดยฝายทรัพยากรบุคคลและ/หรือ
หัวหนาหนวยงาน ควรกําหนดใหมีการควบคุม
ในเร่ืองการสงรายช่ือบุคลากรท่ีจะพนสภาพ
พนักงาน หรือบุคลากรท่ีลาออกมายังฝาย
คอมพิวเตอร  เพ่ือใหระงับใชงาน หรือลบรหัส
ผูใชงานออกจากระบบตาง ๆ อยางทันทวงที 

กลุมบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและไดประสานกับฝายบุคคลใหทราบถึง
นโยบายดังกลาว ในการรับแจงจากแผนกบุคคลสําหรับพนักงานท่ีลาออก หรือ
พนักงานท่ีพนสภาพ โดยแผนก IT จะกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบไดถึงวันท่ี
พนักงานดังกลาวยังมีสภาพการเปนพนักงานเทาน้ัน 

กลุมบริษัทไดดําเนินการจัดทําขั้นตอน
การปฏิบัติงานรวมกับแผนกทรัพยากร
บุคคล เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนก
ทรัพยากรบุคคลใหปฏิบัติงานรวมกันใน
การแจงการลาออกและการลบบัญชี
ผูใชงานในระบบใหเปนมาตรฐาน 

1.8 การสอบทานสิทธิและความจําเปนในการใชงานของผูใชงานบนระบบงาน 
กลุมบริษัทไมมีนโยบายและขั้นตอน
ในการบริหารจัดการแฟมขอมูลผูใช
ระบบงาน (Housekeeping)  เพ่ือใช
เปนแนวปฏิบัติใหมั่นใจไดวารหัส
ผูใชงานท่ีมีอยูในระบบมีความเปน
ปจจุบัน และมีสิทธิ์เหมาะสมกับ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

กลุมบริษัท ควรจัดใหมีการพิจารณาสอบทาน
รหัสผูใชงานในระบบงานและระบบปฏิบัติการ
เปนประจํา เพ่ือตรวจสอบรหัสผูใชงานท่ีไมมี
ความจําเปน หรือไมไดใชงานเปนระยะ
เวลานาน รวมถึงรหัสผูใชงานท่ีไดรับสิทธิ์ท่ีไม
สอดคลองกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูใชงาน และควรปรับปรุงสิทธิ์ และเพิกถอน
รหัสผูใชงานท่ีไมมีความจําเปนตองใชงานอยาง
ทันทวงที 
 

กลุมบริษัทไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการบริหารจัดการแฟมขอมูลผูใช
ระบบงาน (Housekeeping)  โดยใหมีการยืนยันเพ่ือใหมั่นใจไดวารหัสผูใชงานท่ีมี
อยูในระบบมีความเปนปจจุบัน และมีสิทธิ์เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เปนประจําอยางนอยปละคร้ัง 

กลุมบริษัทไดดําเนินการสอบทาน
ผูใชงานบนระบบ MS Navision และให
หัวหนาฝายแตละฝายเปนผูรับผิดชอบใน
การสอบทานและลงนามเปนท่ีเรียบรอย
แลว 



                                                                                                          บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                                                    Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 2 หนา 146 
 

ขอสังเกตจากการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ การดําเนินการของฝายจัดการ การติดตามของผูสอบบัญชี 
2. การเปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรม 
2.1 การเปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรม 
จากการสอบทานการเปล่ียนแปลง
แกไขโปรแกรม กรณีการ
เปล่ียนแปลงแกไขโดยผูใหบริการ
ภายนอก (Vendor) พบวาขาดการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมสําหรับระบบงาน 
ดังน้ี  
- ไมไดจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

การรองขอปรับเปล่ียน/แกไข
โปรแกรมตาง ๆ และหลักฐาน
การอนุมัติการปรับเปล่ียน/
แกไขโปรแกรมจากผูมีอํานาจ
อยางเปนลายลักษณอักษร  

- ไมมีเอกสารการอนุมัติกอนท่ีจะ
นําโปรแกรมท่ีแกไขขึ้นสู
ระบบงานจริง (Migration 
Approval) 

กลุมบริษัทควรกําหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือระเบียบวิธีปฏิบัติในการ
เปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรม เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีขั้นตอนและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ควรกําหนดใหมี
การจัดทําเอกสารและการอนุมัติตามแตละ
ขั้นตอนสําหรับการเปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรม
อยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือการตรวจสอบ 
ผูใชงานระบบควรมีสวนในการทดสอบ
โปรแกรมท่ีเปล่ียนแปลงแกไขทุกคร้ัง รวมท้ังมี
การลงนามรับรองโปรแกรมโดยผูมีอํานาจ กอน
การยายโปรแกรมเขาสูสภาพแวดลอมการ
ทํางานจริง ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวาระบบงาน
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง และตรงกับ
ความตองการของผูใชระบบงาน 

กลุมบริษัทไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
รองรับการเปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรมแลว โดยกําหนดใหมีเอกสารการขอ
เปล่ียนแปลงแกไขโปรแกรม และผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือนําโปรแกรมใหมขึ้นระบบงาน 
โดยโปรแกรมดังกลาวจะตองผานการทดสอบการใชงานแลว และมีการสงมอบงาน 
รับมอบงานตามท่ีบริษัทกําหนด 

กลุมบริษัทไดดําเนินการจัดทําเอกสาร
ระหวางบริษัทและผูใหบริการภายนอก 
โดยทุกการเปล่ียนแปลงตองไดรับการ
จัดทําเอกสารการอนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรกอนเสมอ 

สําหรับติดตามการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทป 2561 ผูสอบบัญชีไมไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมดานระบบบัญชี สวนมีขอสังเกตของระบบควบคุมดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(General IT) พบวามีรหัสผูใชงานที่พนสภาพการเปนพนักงาน 3 รายการที่ยังคางในระบบงาน Navision อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการระงับการใชงานแลว ช้ีแจงวาเกิดจากความลาชา
การประสานงานระหวางแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกไอที และไดวางนโยบายการตรวจสอบรายช่ือพนักงานลาออกระหวางแผนกทุกสัปดาห ไมมีขอสังเกตเพิ่มเติมจากผูสอบบัญชีสําหรับ
เขาสอบทานงบไตรมาสที่ 1 ป 2562  
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14.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

14.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

กลุ่มบริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหาร คือ นายภานุมาศ  รังคกูลนุวัฒน์ และ นางทหัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น กรรมการของบริษัท ผู้ถือ
หุ้นใหญใ่นบริษัทโดยมีสัดส่วน ณ วันท ารายการระหว่างกัน ร้อยละ 61.00 และร้อยละ 30.10 ตามล าดับ  
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14.2 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 

ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ยอดคงค้ำง (ล้ำนบำท) 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2561 

ไตรมำส 
1/2562 

2561 
ไตรมำส 
1/2562 

  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ 

 

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร  36.74 9.50       9.00 7.01 ค่าบริหารจัดการท่ัวไปของบริษัทและบริษทัย่อยเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทและสอดคล้องกับ(TP document) ของผู้
ประเมินอิสระ (KPMG) ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 

     

      

 

 

  

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ รำยได้ค่ำเช่ำท่ีดินและ 
   สิ่งปลูกสร้ำง          0.56 -         -         - 

ระหว่างไตรมาส 1/2561 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง 
จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับ โชว์
รูมและศูนย์บริการสาขาภูเก็ตจากผู้ให้เช่าอื่น และให้
บริษั ทย่ อย เช่ าช่วงต่อ  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึ ง
พฤษภาคม 2561 
อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561บริษัทย่อยได้
เข้าท าสัญญากับผู้ ใ ห้ เช่าโดยตรงแล้ว ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ค่าเช่ามีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากคิดจากราคา
ตามรายงานการก าหนดราคาโอนของผู้ประเมิน
ภายนอก  

 

    

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ ค่ำเช่ำส ำนักงำน                  0.55 0.138        -     - เน่ืองจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติงานบนพื้นท่ีของ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
จ ากัด ดังน้ัน บริษัทย่อยคิดค่าเช่าส านักงานเดือนละ 
46,000 บาท เน้ือท่ี 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์
ส านักงานเดือนละ 17,200 บาท และต้ังแต่เดือนกันยายน 
2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็นราคา
ค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และค านวณ
ค่าเฉล่ียที่เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
จัดเก็บค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมี
ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่า
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ี
เปรียบเทียบกับราคาตลาด 

ค่ำเช่ำอุปกรณ์ 
   ส ำนักงำน 0.27 0.105        -    - 
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ตารางสรุปลักษณะรายการและรายละเอยีดของรายการระหวา่งกนัของบริษัท ฮอนดา้มะลวิัลย์ จ ากัด * 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ยอดคงค้ำง (ล้ำนบำท) 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2561 

ไตรมำส 
1/2562 

2561 
ไตรมำส 
1/2562 

นายภานุมาศ  รังคกูล
นุวัฒน์ 
นางหทัยรัตน์  รังคกูล
นุวัฒน์  

[ธนาคารท่ี 2 และ 3 
ค้ าประกันเพิ่มโดยผู้
ถือหุ้น ได้แก่ นาย
อัธยา รงัคกูลนุวัฒน์ 
และนางวิลาวัลย ์ 
รังค กูลนุวัฒน์ ซึ่งอยู่
ระหว่างการขอถอน
หลักประกันส่วนตัว
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือนธันวาคม 2561] 
 

ค้ ำประกันให้บริษัทย่อย 

ธนำคำรท่ี 1  
  เงินกูร้ะยะยาว 

วงเงิน 

 
150.00 

วงเงิน 

 
150.00 72.50 65.00 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ท าการค้ าประกันในนาม
ส่วนตัวให้กับบริษัท โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ
ค้ าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและท าให้
บริษัทและบริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ า
ประกันมิได้คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกันแต่
อย่างใด    วงเงิน  O/D, P/N, L/G,PSE 941.00 941.00 540.46 540.85 

ธนำคำรท่ี 2  
  วงเงิน  O/D, P/N, L/G 130.00 200.00 40.42     -       

ธนำคำรท่ี 3  
 วงเงิน  O/D, P/N, L/G 340.00 340.00 10.00 20.00 

    

บริษัท ออโตคอร์ป       
โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 
 
 

ค่ำบริหำรจัดกำร  
  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ 36.74 9.50 9.00       7.01 

ค่าบริหารจัดการท่ัวไปของบริษัทและบริษทัย่อยเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ค่าบริหารจัดการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทและสอดคล้องกับ(TP document) ของผู้
ประเมินอิสระ (KPMG)ซึ่งมีความสมเหตุสมผล 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ยอดคงค้ำง (ล้ำนบำท) ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 

ควำมสมเหตุสมผล 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2561 ไตรมำส 1/2562 2561 ไตรมำส 1/2562 

บริษัท ออโตคอร์ป       
โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

 

ค่ำเช่ำท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง           0.56 -         -         - ระหว่างไตรมาส 2/2561 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง 
จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับ โชว์
รูมและศูนย์บริการสาขาภูเก็ตจากผู้ให้เช่าอื่น และให้
บริษัทย่อยเช่าช่วงต่อ  
อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561บริษัทย่อยได้
เข้าท าสัญญากับผู้ให้เช่าโดยตรงแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ค่าเช่ามีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากคิดจากราคา
ตามรายงานการก าหนดราคาโอนของผู้ประเมิน
ภายนอก 

 

 

 

  

บริษัท ออโตคอร์ป       
โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) 

รำยได้ค่ำเช่ำส ำนักงำน                      เน่ืองจากพนักงานของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติงานบนพื้นท่ีของ บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
จ ากัด ดังน้ัน บริษัทย่อยคิดค่าเช่าส านักงานเดือนละ 
46,000 บาท เน้ือท่ี 418 ตารางเมตร และค่าเช่าอุปกรณ์
ส านักงานเดือนละ 17,200 บาท และต้ังแต่เดือนกันยายน 
2561 ได้ปรับราคาเป็นเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเป็นราคา
ค่าเช่าท่ีมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด และค านวณ
ค่าเฉล่ียที่เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ
จัดเก็บค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากมี
ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่า
ดังกล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคาท่ี
เปรียบเทียบกับราคาตลาด 

  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ 0.55 0.138         -         - 
รำยได้ค่ำเช่ำอุปกรณ์ 
   ส ำนักงำน 

 
 

  

  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์ 0.27 0.105         -       - 
     

นายภานุมาศ  รังคกูล
นุวัฒน์ 

ค่ำเช่ำท่ีดิน  
  บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) * 0.19  -         -         - 

ค่าเช่าท่ีดินเกิดจากการเช่าพื้นท่ีโชว์รูมของ :  
- บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่) โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท เน้ือท่ี 3-
1-57.4 ไร่   

- บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท เน้ือท่ี 7-2-13 
ไร่ และ  

- บริษัท เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) จ ากัด สาขาวีรวัฒน์
โยธิน โดยคิดค่าเช่าเดือน 12,500 บาท เน้ือท่ี  0-1-
12.8 ไร่  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจัดเก็บ
ค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากจ าเป็นต้อง
ใช้ในการประกอบธุรกิจ และค่าเช่าดังกล่าวมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นราคายุติธรรมและ
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ซื้อท่ีดินจากกรรมการใน
วันท่ี  22 มีนาคม 2561  ซึ่งมีความเหมาะสม
เน่ืองจากเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินอิสระและเป็นสถานท่ีหลักในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

  บจ. เอ.ว.ี บุรีรัมย์ ฮอนดา้คาร์ส์ * 0.22  -          -         - 

ซื้อท่ีดิน (เปลี่ยนจากเชา่เปน็ซือ้) 
  บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) *          97.17 -         -         - 

  บจ. เอ.ว.ี บุรีรัมย์ ฮอนดา้คาร์ส์ *         48.19 -         -         - 

นางหทัยรัตน์  รังคกูล
นุวัฒน์ 

ค่ำเช่ำท่ีดิน  
  บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) * 0.04  -          -         - 

ซื้อท่ีดิน (เปลี่ยนจากเชา่เปน็ซือ้) 
  บจ. เอ.วี. คาร์ส ์(สุรินทร์) *          10.58 -         -         - 
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หมายเหตุ : * ภายหลังการควบรวมกิจการในกลุ่มบริษัทเม่ือ กุมภาพันธ์ 2561 โดยควบรวม  บจ. เอ.ว.ี คาร์ส์ (สุรินทร์)  บจ. เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ และ  บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์  ไว้ภายใต้บริษัทใหม่ คือ  
                 บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ โดยใช้ช่ือเดิม  

บุคคล/นิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (ล้ำนบำท) ยอดคงค้ำง (ล้ำนบำท) 

ค ำชี้แจงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2561 

ไตรมำส 
1/2562 

2561 
ไตรมำส 
1/2562 

  

    

โดยการเช่าดังกล่าวเป็นการเช่าจากกรรมการบริหาร ซึ่ง
เป็นราคาค่าเช่าท่ีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ซื้อท่ีดินจากกรรมการแล้วเมื่อ
วันท่ี 22 มีนาคม 2561 

 

นายภานุมาศ  รังคกูล
นุวัฒน์ 

เงินกูย้ืมจำกกรรมกำร          -         - -         - บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด กู้ยืมเงินจากกรรมการ
ส าหรับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจซึ่งกรรมการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ณ วันท่ีท า
สัญญา ส่งผลให้มีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คืนเงินกรรมการในเดือนมีนาคม 
2561 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทไม่
ควรมีรายการกู้ยืมจากกรรมการหลังจากเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงไม่มีนโยบาย
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทกู้ยืมเงินกรรมการ
เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และมีการคิด
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน
ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันท่ีท าสัญญา  ซึ่งไม่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งมีความ
สมเหตุสมผล   

และบริษัทได้คืนเงินกรรมการท้ังจ านวนในเดือน 
มีนาคม 2561 

ดอกเบีย้จ่ำย 0.06 -         -         - 
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14.3 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนมุัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  จะต้องมีการน าเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าการพิจารณาและอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย  โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าวได้ 

ก) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป    

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่  การขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น จะต้องมี
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับการท ารายการระหว่างบริษัทและบริษัท
ย่อยกับบุคคลทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการท า
รายการในลักษณะเดียวกันกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ โดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท า
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการท่ีทางคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

ข) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ันๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีผู้
ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ทั้งนี้ ทัง้ 2 กรณีที่กล่าวข้าวต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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14.4 แนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

กลุ่มบริษัทมีแนวทางในการจัดการรายการระหว่างกันในอนาคตดังนี้ 

1) การค้ าประกันเงินกู้ยืมโดยกรรมการ หากสถาบันการเงินประสงค์ให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยลงนาม
ค้ าประกันร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยในการกู้ยืมเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยที่ลง
นามค้ าประกันการกู้ยืมดังกล่าวจะไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนจะถอนการค้ าประกันโดย
กรรมการบริษัท หลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน 

2) กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร และส าหรับกรณีทีอ่าจมีบางขณะที่ต้องมีรายการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและบริษัท
ย่อย เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกู้ยืมหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารท่ีกลุ่มบริษัทได้รับบวกด้วยก าไรส่วนเพิ่ม  

3) รายการค้าปกติ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่ายังมีการท า
รายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การซื้อขาย หรือการให้บริการ เกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหรือให้บริการรถยนต์ต่อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน จะก าหนดให้ใช้ราคาในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด 

ทั้งนี้ ในการท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ันด้วย หากมีรายการใดที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับ
ของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี ้บริษัทและบริษัทย่อยจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                              บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

สวนที่ 2 หนา 154 
  

สวนที่ 2.4 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

หมายเหตุ : ภายใตขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ จะใชคําวา “กลุมบริษัท” ในการกลาวถึงบริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
และบริษัทยอย เน่ืองจากเปนการอธิบายงบการเงินรวม ยกเวนเปนเร่ืองเฉพาะบริษัท จะใชคําวา “บริษัท”  

กลุมบริษัทเร่ิมเปดดําเนินธุรกิจการจําหนายรถยนต อะไหล และบริการซอมรถยนต ตัวถังและสี ย่ีหอ Honda 
ภายใตการบริหารงานของคุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน ซ่ึงไดรับสัญญาแตงต้ังผูจําหนายและบริการ (Dealer Agreement) 
จาก บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด รวม 3 บริษัท คือ บริษัท เอ.วี.คารส (สุรินทร) จํากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย 
ฮอนดาคารส จํากัด และ บริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด ตอมาเม่ือป 2558 มีการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท โดย
การจัดต้ังบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (“บริษัทโฮลด้ิง” หรือ “Holding Company” เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2558) เพื่อถือ
หุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเปนผูจําหนายรถยนตย่ีหอฮอนดาทั้ง 3 บริษัทดังกลาวขางตน ซ่ึงครอบครัวรังคกูลนุวัฒนถือหุน
ในบริษัทโฮลด้ิงทั้งจํานวน และใหบริษัทโฮลด้ิง เขาซ้ือหุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจทั้ง 3 บริษัทจากครอบครัวรังคกูลนุวัฒน 
ในการนีก้ลุมบริษัทไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทยอยต้ังแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2558 ซ่ึงการนําเสนอ
ขอมูลดังกลาวจะสะทอนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของบริษัทในกลุมซ่ึงอยูภายใตการควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาที่เก่ียวของ
เสมือนวาบริษัทในกลุมไดดําเนินธุรกิจเปนหนวยเศรษฐกิจเดียวกันต้ังแตกอนวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงแมวาความสัมพันธ
ของบริษัทกับบริษัทยอยทางกฏหมายจะเกิดขึ้นในภายหลังก็ตาม  

ในป 2561 บริษัทยอย ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท เอ.วี.คารส (สุรินทร) จํากัด บริษัท เอ.วี. บุรีรัมย 
ฮอนดาคารส จํากัด และบริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทยอย”) ไดถูกจัดต้ังขึ้นเ ม่ือวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2561 การควบรวมกิจการของกลุมบริษัทยอยดังกลาวเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เพื่อเปนการ
ปรับโครงสรางกิจการของบริษัทในกลุมที่ประกอบกิจการเปนผูจําหนายรถยนต อะไหล และบริการซอมรถยนตเชนเดียวกัน 
การควบรวมบริษัทมีผลให กลุมบริษัทยอยดังกลาวส้ินสภาพนิติบุคคลในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงเปนวันที่จดทะเบียน
ของบริษัท ฮอนดามะลิวัลย จํากัด (บริษัทใหมภายหลังการควบบริษัท หรือ “บริษัทยอย”) โดยบริษัทยอยไดรับโอนทั้ง 
สินทรัพย หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันทั้งหมด ของกลุมบริษัทยอยนับต้ังแตวันที่ควบรวม ซ่ึงการควบรวมกิจการของ
กลุมบริษัทในคร้ังนี้ไมสงผลตอการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท เนื่องจากเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ต้ังแตเร่ิมจัดทํางบการเงินรวม  
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15.1 ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท 

ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทคือ นายณัฐพงศ ตันติจัตตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จํากัด โดยสรุปรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และการนําเสนองบการเงินในหัวขอ 15.3 ตารางสรุปงบการเงิน สําหรับงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

งบการเงิน ความเห็นผูสอบบัญชี ขอมูลเปดเผยในตารางสรุปงบการเงิน 

งบการเงินป 2559 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตารางสรุปงบการเงินป 2559 : 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมใชขอมูลท่ีแสดง
เปรียบเทียบไวในงบการเงินป 2560 เน่ืองจากมีการปรับปรุงใหม  โดย
บริษัทเปนผูจัดทํางบการเงิน และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการปรับปรุง
ดังกลาวแลว 

งบการเงินป 2560 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตารางสรุปงบการเงินป 2560 : 
ใชขอมูลท่ีแสดงในงบการเงินรวมป 2560 

 

งบการเงินป 2561 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะทางการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ตารางสรุปงบการเงินป 2561 : 
ใชขอมูลท่ีแสดงในงบการเงิน ป 2561 

 

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2562 

งบการเงินรวมระหวางกาล และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  

ขาพเจาไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเช่ือวาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาว ไมไดจัดทํา
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวางกาล ใน
สาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 

ตารางสรุปงบการเงินไตรมาส 1 ป 2562 : 
ใชขอมูลท่ีแสดงในงบการเงินรวมไตรมาส 1 ป 2562 
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15.2 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สําคัญ 

สวนเกินทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน : ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 กลุมบริษัท
ไดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ภายใตนโยบายบัญชีใหม 
การรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใชวิธีเสมือนวาเปนวิธีการรวม
สวนไดเสีย สงผลใหเกิดรายการสวนตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันจัดโครงสราง
ธุรกิจ (12 มีนาคม 2558) กับตนทุนการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 130.89 ลานบาท ซ่ึงได
แสดงรวมไวในบัญชี “ สวนเกินทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน ” ในสวนของผูถือหุนในงบ
การเงินรวม 

 

การแกไขขอผิดพลาด 

 การแกไขขอผิดพลาดของงบการเงินงวดกอน (ปรับปรุงใหม) เกิดจากการปรับปรุงงบการเงินสําหรับป 2559 ที่
เคยออกไวเดิมมีวิธีการบันทึกบัญชีของรายการที่แสดงรวมไวในบัญชีรายไดอื่นตามเกณฑคงคาง (Accrual basis) 
โดยวิธีการประมาณการ ณ วันส้ินงวด เปล่ียนเปนเกณฑคงคาง (Accrual basis) เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแน
โดยยึดจากเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบตอสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2559 ลดลงจํานวน 2.37 ลานบาท และ
กระทบตองบกําไรขาดทุนรวม สําหรับป 2559 กําไรสุทธิลดลงจํานวน 1.01 ลานบาท  

15.3 ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562  
 

         (หนวย: ลานบาท)  

ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม) ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
สินทรัพย         

สินทรัพยหมุนเวียน               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 117.69 11.96 121.22 13.07 166.78 13.78 190.93 15.48 

  ลูกหน้ีการคา 63.72 6.48 82.84 8.93 95.10 7.86 98.87 8.01 
  ลูกหน้ีอ่ืน 8.59 0.87 9.30 1.00 11.58 0.96 18.41 1.49 
 สินคาคงเหลือ 281.01 28.57 205.32 22.13 216.54 17.89 196.80 15.95 
 สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 3.36 0.34 4.22 0.46 4.31 0.36 3.55 0.29 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 13.07 1.33 7.44 0.80 5.85 0.48 2.21 0.18 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 487.44 49.55 430.34 46.39 500.16 41.33 510.77 41.40 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
  เงินฝากประจําท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช 9.00 0.91  9.00 0.97  9.00 0.74  1.41 0.11 
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 69.60 7.08 69.60 7.50 69.60 5.75 69.60 5.64 
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ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม) ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 411.52 41.84 413.25 44.55 619.16 51.16 637.99 51.71 

  สินทรัพยไมมีตัวตน 3.85 0.39 3.19 0.34 7.62 0.63 9.09 0.74 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 1.34 0.14 1.32 0.14 1.87 0.15 2.00 0.16 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  0.92 0.09 1.02 0.11 2.89 0.24 3.01 0.24 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 496.23 50.45 497.38 53.61 710.14 58.67 723.10 58.60 

รวมสินทรัพย 983.67 100.00 927.72 100.00 1,210.30 100.00 1,233.87 100.00 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน         

หน้ีสินหมุนเวียน         
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 

  ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 572.95 58.24 542.48 58.47 590.88 48.82 560.86 45.45 
  เจาหน้ีการคา 73.66 7.49 54.23 5.85 120.45 9.95 162.78 13.19 
 เจาหน้ีอ่ืน 15.70 1.60 17.29 1.86 34.74 2.87 34.49 2.80 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กัน 29.00 2.95 29.00 3.13        -        -        -        - 
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 30.00 3.05 30.00 3.23 30.00 2.48 30.00 2.43 
  ภาษีเงินไดคางจาย 0.29 0.03 0.46 0.05 3.55 0.29 6.13 0.50 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.34 0.13 1.78 0.19 0.78 0.07 0.73 0.06 

 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 722.94 73.49 675.24 72.78 780.40 64.48 794.99 64.43 

หน้ีสินไมหมุนเวียน         

 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 102.50 10.42 72.50 7.82 42.50 3.51 35.00 2.84 
  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียน 

  สําหรับผลประโยชนพนักงาน 0.76 0.08 0.96 0.10 1.10 0.09 1.15 0.09 
 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน        -        -        -        - 1.35 0.11 1.83 0.15 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 103.26 10.50 73.46 7.92 44.95 3.71 37.98 3.08 
รวมหน้ีสิน 826.20 83.99 748.70 80.70 825.35 68.19 832.97 67.51 

สวนของผูถือหุน         
 ทุนเรือนหุน         
   ทุนจดทะเบียน 25.00 2.54 25.00 2.69 300.00 24.79 300.00 24.31 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว 25.00 2.54 25.00 2.69 222.00 18.34 222.00 17.99 
 สวนเกินทุนจากการจดัโครงสรางธุรกิจ 

    ภายใตการควบคุมเดียวกัน 130.89 13.31 130.89 14.11 130.89 10.82 130.89 10.61 
  กําไรสะสม 

  จัดสรรแลว 
     ทุนสํารองตามกฎหมาย 0.35 0.04 0.35 0.04 1.45 0.12 1.45 0.12 

    ยังไมไดจัดสรร 0.52 0.05 21.86 2.36 29.42 2.43 45.17 3.66 
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ฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

(ปรับปรุงใหม) ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 มีนาคม 2562 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
รวมสวนของบริษัทใหญ 156.76 15.94 178.10 19.20 383.76 31.71 399.51 32.38 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 0.71 0.07 0.92 0.10 1.19 0.10 1.39 0.11 
รวมสวนของผูถือหุน 157.47 16.01 179.02 19.30 384.95 31.81 400.90 32.49 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 983.67 100.00 927.72 100.00 1,210.30 100.00 1,233.87 100.00 

   
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2562 
     (หนวย: ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน 

งบการเงินรวม 
2559 

(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 งวด 3 เดือนแรก 2561 งวด 3 เดือนแรก 2562 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

           
รายได           
รายไดจากการขายและ 
    การใหบริการ 1,467.52 96.86 1,794.87 97.17 2,338.84 96.91 423.15 97.16 802.35 97.14 
รายไดคานายหนา 34.40 2.27 41.40 2.24 58.50 2.42 10.26 2.36 20.58 2.49 
รายไดอื่น 13.19 0.87 10.87 0.59 16.01 0.67 2.11 0.48 3.05 0.37 
รวมรายได 1,515.11 100.00 1,847.14  100.00 2,413.35 100.00 435.52 100.00 825.98 100.00 
คาใชจาย           
ตนทุนขายและตนทุน 
     การใหบริการ 1,348.55 89.01 1,655.10 89.60 2,162.39 89.60 388.62 89.23 741.89 89.82 
คาใชจายในการขายและ 
     จัดจําหนาย 64.01 4.22 72.69 3.94 87.90 3.64 18.73 4.30 28.28 3.42 
คาใชจายในการบริหาร 56.87 3.75 59.80 3.24 98.62 4.09 23.26 5.34 28.81 3.49 
ตนทุนทางการเงิน 31.98 2.11 32.79 1.77 28.39  1.18 7.45  1.71 6.94 0.84 
รวมคาใชจาย 1,501.41 99.09 1,820.38  98.55 2,377.30 98.51 438.06 100.58 805.92 97.57 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 13.70 0.91 26.76 1.45 36.05 1.49 (2.54) (0.58) 20.06 2.43 
คาใชจายภาษีเงินได 4.96 0.33 5.22 0.28 8.37 0.34 0.20 0.05 4.11 0.50 
กําไรสําหรับป 8.74 0.58 21.54 1.17 27.68 1.15 (2.74) (0.63) 15.95 1.93 
 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 
กําไรสําหรับป 8.74 0.58 21.54 1.17 27.68 1.15 (2.74) (0.63) 15.95 1.93 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน* 3.45  8.53  0.08  (0.03)  0.04  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย 
     ถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 2,500  2,500  356,564  89,400  444,000 

 

หมายเหต ุ:  * คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป ในแตละป 
                   โดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
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งบกระแสเงินสด 
สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2562 

  (หนวย : ลานบาท) 

 รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน 

แรก 2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
กําไรสําหรับป 8.74 21.54 27.68 15.95 
ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)     
 คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 4.96 5.22 8.37 4.11 
 ตนทุนทางการเงิน 31.98 32.79 28.39 6.94 
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจาํหนาย 28.54 22.93 23.81 6.82 
 หน้ีสงสัยจะสูญ          -          - 0.05 (0.04) 
 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (0.75) 0.38 1.32 0.19 
 กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (1.22) (2.82) (2.71) (0.94) 
 ดอกเบ้ียรับ (0.34) (0.35) (0.69) (0.02) 
  71.91 79.69 86.22 33.01 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน     
 ลูกหน้ีการคา 37.66 (19.11) (12.31) (3.73) 
 ลูกหน้ีอ่ืน 0.10 (0.71) (2.27) (6.84) 
 สินคาคงเหลือ (82.61) 75.32 (12.54) 19.55 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (3.08) 5.88 1.58 3.64 
 เงินฝากประจําท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช         -         -         - 7.59 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน         - (0.09) (1.88) (0.12) 
 เจาหน้ีการคา 26.54 (19.43) 66.22 42.33 
 เจาหน้ีอ่ืน (7.12) 1.42 7.55 2.23 
 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 0.12 0.20 0.14 0.04 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2.42) 0.97 (0.99) (0.05) 
 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน         -         - 1.35 0.48 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)การดําเนินงาน 41.10 124.14 133.07 98.13 
ภาษีเงินไดจายออก (5.69) (6.14) (5.93) (0.89) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก 
   กิจกรรมดําเนินงาน 35.41 118.00 127.14 97.24 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
 เงินสดจายเพื่อซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (48.48) (33.84) (224.51) (29.54) 
 เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 11.19 12.48 8.49 2.70 
 เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (0.65) (0.13) (5.62) (1.80) 
 ดอกเบ้ียรับ 0.44 0.35 0.70 0.03 
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 รายการ 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน 

แรก 2562 
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (37.50) (21.14) (220.94) (28.61) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 เงินสดรับจากการออกหุนทุน       -       - 197.00       - 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง) (24.68) (35.47) (1.60) (0.03) 
 เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,045.00 2,520.00 2,635.00 690.00 
 เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1,920.00) (2,515.00) (2,585.00) (720.00) 
 เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (17.50) (30.00) (30.00) (7.50) 
 เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 0.11       -       -       - 
 เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจาก 

     บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (106.84)       - (29.00)       - 
 เงินปนผลจาย (7.10)       - (18.75)       - 
 ดอกเบ้ียจาย (32.04) (32.86) (28.29) (6.95) 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63.05) (93.33) 139.36 (44.48) 
      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (65.14) 3.53 45.56 24.15 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 182.83 117.69 121.22 166.78 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 117.69 121.22 166.78 190.93 

 
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน 

แรก 2562 
อัตราสวนสภาพคลอง  
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.67 0.64 0.64 0.64 
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.25  0.30  0.34  0.36  
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.05 0.17 0.17 0.12 
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 18.19 25.06 26.94 33.93 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 20 15 14 11 
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.54 6.73 10.09 14.18 
  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 66 54 36 26 
  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 24.25 26.13 26.76 22.89 
  ระยะเวลาชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 15 14 14 16 
  วงจรเงินสด (วัน) 71 55 36 21 
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อัตราสวนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน 

แรก 2562 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  
  อัตรากําไรขั้นตน (%) 8.11% 7.79% 7. 54% 7. 53% 
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 3.11% 3.32% 2.76% 3.36% 
 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 77.53% 198.13% 197.29% 360.20% 
  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 0.58% 1.17% 1.15% 1. 93% 
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.58% 12.81% 9.82% 16.24% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.88% 2.25% 2.59% 5.22% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 9.04% 10.78% 9.97% 14.49% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.53 1.93 2.26 2.70 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน  
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.25 4.18 2.14 2.08 
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.08 4.57 5.56 15.47 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.02 0.05 0.04 0.13 
 อัตราการจายเงินปนผล ** (%) 6.07% - 61.20% - 
  อัตรากําไรสุทธิตอหุนปรับลดเต็มที่ *** (บาท) 0.01 0.04 0.05 0.03 

หมายเหต:ุ *  ตัวเลขเพ่ือใชในการคํานวณอัตราสวนท่ีเกี่ยวกับงบกําไรขาดทุน ใชวิธคีํานวณเปนปเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบกันไดของขอมูล 
                **  อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัท สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
                *** คํานวณท่ีฐานทุนจดทะเบียน 600 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท  
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หมายเหตุ : ภายใตการวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ จะใชคําวา “กลุมบริษัท” ในการกลาวถึงบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง 

จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย เน่ืองจากเปนการอธิบายงบการเงินรวม ยกเวนเปนเรื่องเฉพาะบริษัท จะใชคําวา “บริษัท”  

16.1 คําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 16.1.1   โครงสรางกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนายรถยนต อะไหลและศูนยบริการยี่หอฮอนดา โดยงบการเงินรวม

ของกลุมบริษัทแสดงโครงสรางรายไดหลักแยกตามสวนงานแบงเปน 2 สวนตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คือ 1) สวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง และ 2) สวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล นอกจากน้ัน กลุม

บริษัทยังมีรายไดท่ีเปนสวนเกี่ยวเน่ืองจากสวนงานจําหนายรถยนต ไดแก รายไดคานายหนาจากการแนะนําลูกคาใหบริษัท

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต (“บริษัทไฟแนนซ”) และการแนะนําลูกคาใหบริษัทนายหนาประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยรถยนต 

(“บริษัทประกัน”) จึงอาจกลาวไดวากลุมบริษัทมีรายไดหลักจาก 1) รายไดจากการขาย 2) รายไดจากการใหบริการ และ 3) 

รายไดคานายหนา 

 16.1.2   ภาพรวมของฐานะการเงินและโครงสรางทุน 

เน่ืองจากรายไดหลักของกลุมบริษัทในธุรกิจจําหนายรถยนตเปนลักษณะของการซื้อมาและจําหนายไป ดังน้ัน กลุม

บริษัทจําเปนตองสต็อกสินคาใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา อีกท้ังตองสอดคลองกับระยะเวลาการผลิตของผูผลิต

รถยนต ดังน้ัน เงินทุนสวนหน่ึงตองสํารองไวในการซื้อและชําระคาสินคา ในขณะท่ีการลงทุนของกลุมบริษัทยังตองใชเงินทุน

เพ่ือการขยายศูนยบริการโดยลงทุนในการจัดหาท่ีดินและสรางอาคารโชวรูมเพ่ือแสดงสินคาและการสรางอาคารศูนยบริการ

ในการซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี เปนตน ซึ่งการลงทุนในท่ีดินมีท้ังการซือ้เปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท และบางกรณีเปนการ

เชาท่ีดินระยะยาว ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงจําเปนตองมีเงินทุนหมุนเวียนคอนขางสูง ซึ่งสวนใหญเปนเงนิกูยืมระยะส้ันกับสถาบัน

การเงิน  

สําหรับโครงสรางทุน ประกอบดวย ทุนเรือนหุน กําไรสะสมท่ีจัดสรรเปนสํารองตามกฏหมาย และสวนท่ียังไมได

จัดสรร นอกจากน้ัน กลุมบริษัทยังมีรายการ “สวนเกินทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ซึ่งเปน

รายการท่ีเปนผลตางจากวิธีการทางบัญชีจากการจัดโครงสรางกลุมบริษัทดังท่ีไดกลาวไวในหัวขอการเปล่ียนแปลงทางบัญชี

ท่ีสําคัญ (ขอ 15.2) นอกจากน้ัน ในป 2561 กลุมบริษัทยอยไดมีการควบรวมกิจการใหเหลือบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียว โดย

การรวมทุนเรือนหุน และการเพ่ิมทุนโดยใชท่ีดินสวนตัวของกรรมการอันเปนสถานท่ีตั้งของโชวรูมสาขาสุรินทร สาขาวีรวัฒน

โยธิน และสาขาบุรีรัมยท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบันดวยราคาประเมินของผูประเมินอิสระท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และอีกสวนหน่ึงจากการแปลงหน้ีกรรมการเปนทุน 

 

 

16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 
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16.1.3 ภาพรวมการดําเนนิงานที่ผานมา 

ตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 2559-2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายรถยนต อะไหล และอุปกรณ

ตกแตง บริการซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี และรายไดคานายหนาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เทากับ 1,501.92 ลานบาท 1,836.27 

ลานบาท และ 2,397.34 ลานบาท ตามลําดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายไดเกิดจากการขายรถยนตและบริการ

อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมสาขาโชวรูมและศูนยบริการท่ีถนนมะลิวัลย จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนโชวรูมและศูนยบริการรถยนต

ยี่หอฮอนดาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย เปดดําเนินการอยางเปนทางการท้ังการจําหนายรถยนตและศูนยบริการตั้งแตป 2559 

เปนตนมา ในปลายไตรมาส 1 ป 2561 กลุมบริษัทไดเปดโชวรูมและศูนยบริการสาขาภูเก็ตและสาขานาคาในจังหวัดภูเก็ต 

และตนป 2562 กลุมบริษัทไดเปดโชวรูมและศูนยบริการสาขากระบ่ี ในจังหวัดกระบ่ี  

นอกจากน้ี การออกผลิตภัณฑใหมของฮอนดา มีผลตอรายไดจากการขายรถยนตของกลุมบริษัท โดยทางฮอนดามี

การวางแผนการออกผลิตภัณฑสูตลาดอยางตอเน่ืองเพ่ือกระตุนยอดขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทท่ีไมเคยวางตลาดมา

กอน (New Model) หรือมีการออกโฉมใหม (Full Model Change) อีกท้ังสัดสวนการขายกลุมประเภทรถยนตสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงของรายไดจากการขายเชนกัน ซึ่งรถยนตกลุม SEDAN (Accord) และกลุม SUV (CR-V, HR-V และ BR-V) จะ

มีราคาขายเฉล่ียตอคันสูงกวากลุม Compact (Civic) กลุม Sub Compact (City และ Jazz) และกลุม Eco Car (Brio และ 

Amaze) โดยรายไดจากการขายรถยนตและอุปกรณตกแตงในป 2560 เพ่ิมขึ้นจากป 2559 จากการเตบิโตของยอดขายในทุก 

ๆ สาขาของกลุมบริษัท เน่ืองมาจากสัดสวนรายไดจากการขายรถยนตกลุม SubCompact ท่ีมากกวาในป 2559 นอกจากน้ัน

ยังมีรถยนตกลุม SUV ไดแก CR-V โฉมใหม และ กลุม Compact ท่ีออก Civic Hatchback ซึ่งเปน New Model และมีปจจัย

เสริม ไดแก ภาวะอุตสาหกรรมตลาดรถยนตในประเทศโดยรวมเร่ิมฟนตัว ซึ่งการเติบโตของธุรกิจของกลุมบริษัทสอดคลองไป

ตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนตของไทย  โดยในป 2560 ตลาดรถยนตในประเทศไดพลิกผัน กลับขึ้นมาขยายตัวเปนคร้ังแรก

ในรอบ 5 ปหลังโครงการรถยนตคันแรกสรางผลกระทบตอตลาด จากขอมูลของสภาอุตสาหกรรม พบวาอุตสาหกรรมรถยนต

ไทยในป 2560 มีการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกบัปกอน ท้ังการผลิตรถยนตและการจําหนายรถยนตในประเทศ  ซึ่งสงผลให

รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2560 เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 โดยสวนใหญมูลคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาจากสวนงาน

จําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง และในป 2561 รายไดจากการขายรถยนตและอุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้นจากป 2560 

เน่ืองมาจากการเปดสาขาภูเก็ต ในขณะท่ีรายไดจากการขายในสาขาอ่ืนๆ ลดลงจากป 2560 เน่ืองจากในป 2561 ทาง

ฮอนดาไมมีผลิตภัณฑใหมท้ังประเภทท่ีไมเคยวางตลาดมากอน (New Model) และไมมีการออกโฉมใหม (Full Model 

Change) มีเพียงการปรับรูปแบบใหม (Minor Model Change) ของรถยนตบางรุนเทาน้ัน 

รายไดในสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหลของกลุมบริษัทมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ตามปริมาณ

รถยนตท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงกลุมบริษัทดําเนินกลยุทธทางดานการตลาดในการใหบริการศูนย Honda ดวยมาตรฐาน ACG ซึ่ง

เปนการดึงดูดลูกคาและเกิดความประทับใจสงผลใหเกิดการกลับมาใชบริการซ้ําหรือการบอกตอ และการขยายสาขาท่ี

เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปไดวา กลุมบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและการใหบริการเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

ตอเน่ืองทุกป ท้ังในป 2560 และป 2561 เทากับ รอยละ 22.31  และรอยละ 30.31 ตามลําดับ เน่ืองจากในป 2561 มีการเปด

โชวรูมและศูนยบริการเพ่ิม 2 สาขาในจังหวัดภูเก็ต โดยสาขาภูเก็ตเปดและใหบริการในตนเดือนมีนาคม 2561 และสาขา

นาคาเปดใหบริการปลายเดือนมีนาคม 2561 (เฉพาะโชวรรูมชั่วคราว) นอกจากน้ี กลุมบริษัทมีนโยบายรักษามาตรฐาน

คุณภาพของการใหบริการตามมาตรฐาน ACG ใหแกลูกคา  ซึ่งทําใหชื่อเสียงของ ACG  เปนท่ีรูจัก เกิดการกลับมาใชบริการ

ซ้ําและบอกตอ  
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สําหรับชวง 3 เดือนแรกของป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพ่ิมขึ้นรอยละ 89.61 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากป 2562 มีการเปดโชวรูมและศูนยบริการเพ่ิมท่ีสาขาจังหวัดกระบ่ีเมื่อตนมกราคม 2562 และ

ไตรมาสแรกป 2562 รายไดจากการขายและบริการเกิดขึ้นเต็มไตรมาสของสาขาภูเก็ตและสาขานาคา ในขณะท่ีไตรมาสแรกป 

2561 รายไดเร่ิมเกิดในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว ตามชวงเวลาในการเปดสาขาใหมตามท่ีกลาวขางตน  

นอกจากน้ัน รายไดของกลุมบริษัทจะสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายของฮอนดาในแตละป อาทิเชน 

การจัดรายการสงเสริมการขายสําหรับการซื้อรถบางรุนท่ีตองการผลักดันหรือกระตุนยอดขาย เชน แคมเปญสงเสริมการขาย

ดับเบ้ิลสไมล (Double Smile) ออกรถโดยไมตองดาวน ซึ่งเร่ิมในป 2561  

อยางไรก็ตาม ในป 2559-2561 และสําหรับชวง 3 เดือนแรกของป 2562 อัตราสวนกําไรขั้นตนของกลุมบริษัทอยูท่ี

รอยละ 8.11 ในป 2559 รอยละ 7.79 ในป 2560 รอยละ 7.54 ในป 2561 และรอยละ 7.53 ในชวง 3 เดือนแรกของป 2562 โดย

ในป 2560 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากป 2559 เน่ืองจากในป 2559 กลุมบริษัทไดรับคาสงเสริมการขายจาก

ฮอนดาใหกับผูจําหนายเพ่ือกระตุนยอดขายสําหรับรถยนตบางรุน ซึ่งคาสงเสริมการขายจากฮอนดาไดมากกวาป 2560 ซึ่งเมื่อ

นําไปหักจากตนทุนขายสงผลใหตนทุนขายป 2559 ลดลง และในป 2561 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรข้ันตนลดลงเมื่อเทียบกับป 

2560 เน่ืองจากไดรับคาสงเสริมการขายท่ีนําไปหักจากตนทุนขายลดลงรวมถึงตนทุนของรถยนตเพ่ิมขึ้นจากการขอขยาย

ระยะเวลาการชําระหน้ีท่ีตอเน่ืองจากป 2560 สําหรับทุกสาขา  โดยอัตรากําไรข้ันตนจากการจําหนายรถยนตและอะไหลจะไม

ผันผวนมากนัก เน่ืองจากราคาซื้อและราคาขายถูกกําหนดตามนโยบายของ Honda และกลุมบริษัทมีนโยบายวาจางผูให

บริการจากภายนอก (Outsource) ทํางานในสวนของศูนยบริการซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี เพ่ือการบริหารตนทุนในสวนของ

ศูนยบริการ นอกจากน้ี กลุมบริษัทยังมีตนทุนของสวนงานบริการท่ีคงท่ี ไดแก คาเส่ือมราคาอาคาร ซึ่งทยอยลดลงสําหรับโชว

รูมท่ีตั้งมานาน และทยอยเพ่ิมขึ้นจากการท่ีกลุมบริษัทขยายโชวรูมใหมดวยเชนกัน ท้ังน้ีกลุมบริษัทไดวางกลยุทธโดยกําหนด

มาตรฐานในการเปดสาขา เพ่ือควบคุมตนทุนการกอสรางอาคารและพยายามสรางรายไดจากโชวรูมและศูนยบริการใหเร็วขึ้น

จากวันท่ีมีการลงทุน โดยเร่ิมท่ีสาขาภูเก็ตเปนแหงแรก       

16.1.4 การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2559-2561 และชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 

รายได 

รายไดรวมของกลุมบริษัทในป 2559-2561 และชวง 3 เดือนแรกป 2562 มีจํานวนเทากับ  1,515.11 ลานบาท 

1,847.14 ลานบาท 2,413.35 ลานบาท และ 825.98 ลานบาท  ตามลําดับ โดยแบงเปนรายไดจากสวนงานจําหนายรถยนต

และอุปกรณตกแตง รายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล รายไดคานายหนา และรายไดอ่ืน ซึ่งสามารถ

สรุปโครงสรางรายไดของกลุมบริษัทสําหรับป 2559 – 2561 และชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 ดังตารางตอไปน้ี   
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โครงสรางรายได   

2559 

(ปรับปรุงใหม) 
2560 2561 3 เดือน  แรก ป 2561 3 เดือนแรก ป 2562 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. รายไดจากสวนงานจําหนาย

รถยนตและอุปกรณตกแตง 1,292.00 85.27 1,599.89 86.61 2,078.06 86.11 

 

371.01 

 

85.19 

 

720.08 

 

87.18 

2. รายไดจากสวนงานบริการ

ซอมบํารุงและจําหนาย

อะไหล 175.52 11.59 194.98 10.56 260.78 10.80 

 

52.14 

 

11.97 

 

82.27 

 

9.96 

3. รายไดคานายหนา 34.40 2.27 41.40 2.24 58.50 2.42 10.26 2.36 20.58 2.49 

รวมรายไดหลัก 1,501.92 99.13 1,836.27 99.41 2,397.34 99.33 433.41 99.52 822.93 99.63 

รายไดอ่ืนๆ * 13.19 0.87 10.87 0.59 16.01 0.67 2.11 0.48 3.05 0.37 

รวมรายได 1,515.11  100.00  1,847.14 100.00  2,413.35 100.00  435.52 100.00  825.98 100.00  

หมายเหต*ุ  รายไดอ่ืนๆ ประกอบดวย เงินรางวัล กําไรจากการขายสินทรัพย และ ดอกเบี้ยรับ เปนตน  

รายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตง 

การเติบโตของยอดขายจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองสําหรับป 2559 – 

2561 เทากับ 1,292.00 ลานบาท 1,599.89 ลานบาท และ 2,078.06 ลานบาท ตามลําดับ รายไดจากการจําหนายรถยนต

เพ่ิมขึ้นมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจาํหนายท่ีเพ่ิมขึ้นโดยกลุมบริษัทใชกลยุทธในการขยายสาขา นอกจากน้ัน กลุมบริษัทยัง

มีรายไดจากการจําหนายอุปกรณตกแตงซึ่งมีมูลคาไมมากนักเมื่อเทียบกับรายไดจากสวนงานขายรถยนต  โดยรายไดจาก

การจําหนายอุปกรณตกแตงสวนใหญจะจําหนายพรอมกับการซื้อรถยนตในคร้ังแรก โดยรายไดจากการจําหนายรถยนตและ

อุปกรณตกแตง กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อไดสงมอบสินคาใหแกลูกคา โดยภาพรวมของบริษัทในป 2559 มีรายไดจากการ

จําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตงเน่ืองมาจากการออกรถรุน Honda BR-V คร้ังแรก และ Civic โฉมใหม (Full Model 

Change) และมีการขายรถยนตกลุม Sub compact เปนสวนใหญ  และในป 2560 รายไดเพ่ิมขึ้นจากป 2559 จากการเติบโต

ของยอดขายในทุก ๆ สาขาซึ่งเปนไปตามภาวะอุตสาหกรรมตลาดรถยนตในประเทศโดยรวมเร่ิมฟนตัวและจากการขายรถใน

กลุม SUV คือ CR-V โฉมใหม (Full Model Change)  สําหรับป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและ

อุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบป 2560 จํานวน 478.17 ลานบาทหรือรอยละ 29.89 รายไดท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการขยาย

สาขาภูเก็ตซึ่งเร่ิมมีรายไดเมื่อตนเดือนมีนาคม 2561 แตรายไดของสาขาอ่ืนลดลงเน่ืองจากในป 2561 ทางฮอนดาไมมี

ผลิตภัณฑออกใหมท้ังรถยนตรุนใหม (New Model) และปรับโฉมใหม (Full Model Change)   

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากสวนงานจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้นเมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 349.07 ลานบาทหรือรอยละ 94.09 ลานบาท รายไดท่ีเพ่ิมขึ้นเปนการเพ่ิมขึ้นของ

สาขาเดิมทุกสาขาจากการออกผลิตภัณฑท่ีปรับรูปแบบใหม (Minor Model Change) ของฮอนดาในกลุม Compact (Civic) 

นอกจากน้ันการเพ่ิมขึ้นยังมีสาเหตุเน่ืองมาจากการขยายสาขาภูเก็ตเมื่อมนีาคม 2561 ซึ่งรายไดในไตรมาส 1 ป 2561 เกิดขึ้น

ในเดือนมีนาคม 2561 เพียงเดือนเดียว ในขณะท่ีไตรมาส 1 ป 2562 มรีายไดตลอดท้ังไตรมาส อีกท้ังในเดือนมกราคม 2562 

กลุมบริษัทไดเปดสาขาใหมท่ีจังหวัดกระบ่ี สงผลใหในไตรมาส 1 ป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากสวนงานจําหนายรถยนต

และอุปกรณตกแตงเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
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ประเภทงาน 

 รายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจาํหนายอะไหล 

รายไดในสวนงานบริการซอมบํารุง เปนสวนงานของศูนยบริการ ไดแก การใหบริการซอมท่ัวไป การตรวจเช็คตาม

ระยะทาง และการใหบริการศูนยซอมบํารุง ซอมตัวถังและสี โดยในการซอมบํารุงบางกรณีตองมีการเปล่ียนอะไหล ซึ่งเปน

รายไดจากการจําหนายอะไหลภายใตสวนงานบริการซอมของกลุมบริษัท สําหรับรายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและ

จําหนายอะไหลเติบโตอยางตอเน่ือง สําหรับป 2559 – 2561 คือ 175.52 ลานบาท 194.98 ลานบาท และ 260.78  ลานบาท 

ตามลําดับ เน่ืองจากปริมาณลูกคาท่ีเขาใชศูนยบริการเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดศูนยท่ีสาขามะลิวัลยซึ่งเปนศูนยขนาด

ใหญเต็มปเมื่อป 2559 และเพ่ิมขึ้นในป 2560 เน่ืองจากเปนท่ีรูจักของลูกคาเพ่ิมขึ้น สงผลใหรายไดจากสวนงานบริการซอม

บํารุงและจําหนายอะไหลเพ่ิมสูงขึ้น และสําหรับป 2561 ไดเปดศูนยบริการซอมท่ัวไปท่ีสาขาภูเก็ตและสาขานาคาในเดือน

มีนาคม 2561 จึงสงผลใหรายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหลเพ่ิมสูงขึ้นดวยเชนกันในขณะท่ีรายไดจาก

สวนงานบริการซอมของสาขาเดิมเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย และสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 กลุมบริษัทมีรายได

จากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล จํานวน 52.14 ลานบาท และ 82.27 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งยอดท่ีเพ่ิมขึ้น

เน่ืองจากการเปดสาขาใหม ไดแกสาขาภูเก็ตในเดือนมีนาคม 2561 และเปดสาขากระบ่ีในเดือนมกราคม 2562 ตามท่ีได

กลาวไวขางตน ในขณะท่ีรายไดจากสวนงานบริการซอมของสาขาเดิมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

การเติบโตของรายไดจากสวนงานบริการซอมบํารุงและจําหนายอะไหล ของกลุมบริษัทในชวง 3 ปยอนหลัง (2559-

2561) และสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 มีปริมาณการเขาใชบริการของลูกคาเพ่ิมสูงข้ึนทุกปอยางตอเน่ืองซึ่ง

แสดงไดตามภาพ ดังน้ี   

กราฟแสดงแนวโนมการเติบโตของรายไดในชวง 3 ปยอนหลัง (2559-2561) 
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กราฟแสดงแนวโนมการเติบโตของรายไดในชวง 3 เดือนแรกไตรมาส 1 ป 2561 และ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดคานายหนาจากการนําเสนอบริษัทไฟแนนซและบริษัทประกันภัยใหลูกคาท่ีซื้อรถยนต 

รายไดคานายหนาสวนใหญเกิดจากการแนะนําลูกคาท่ีซื้อรถยนตของกลุมบริษัทใหกับบริษัทไฟแนนซ ในกรณีท่ีเกิด

จากลูกคาท่ีไมไดซื้อเงินสด โดยสัดสวนของลูกคาท่ีซื้อรถยนตท่ีขอสินเชื่อจากบริษัทไฟแนนซกับท่ีซื้อเงินสดมีสัดสวน

ประมาณ 95 : 5  นอกจากน้ัน ยังมีรายไดคานายหนาอีกสวนหน่ึงซึ่งเกิดจากการแนะนําลูกคาเพ่ือทําประกันภัยรถยนต โดย

กลุมบริษัทจะไดรับคานายหนาจากบริษัทประกัน เพราะโดยสวนใหญกรณีซื้อรถยนตใหมลูกคาตองทําประกันภัยรถยนต  

โดยกลุมบริษัทรับรูรายไดคานายหนาจากบริษัทไฟแนนซหลังจากบริษัทไฟแนนซอนุมัติการปลอยสินเชื่อใหลูกคาเชาซื้อ

รถยนต และรับรูรายไดคานายหนาจากบริษัทประกันเมื่อไดรับการยืนยันจากบริษัทประกันภัย โดยรายไดคานายหนา ในป 

2559-2561 และสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 มีมูลคาเทากับ  34.40 ลานบาท 41.40  ลานบาท 58.50 ลาน

บาท 10.26 ลานบาท และ 20.58 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งตลอด 3 ปท่ีผานมาจะเห็นไดวาเมื่อบริษัทมีการขยายสาขาเพ่ิมขึ้น

จะสงผลตอรายไดคานายหนาท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งบริษัทมีรายไดคานายหนาประมาณรอยละ 2.2 ถึงรอยละ 2.4 ของรายไดรวม  

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืน  ไดแก ดอกเบ้ียรับ เงินรางวัล กําไรจากการขายสินทรัพย และอ่ืนๆ โดยรายไดอ่ืนในป 2559-2561 และ

ชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 มีมูลคาเทากับ    13.19  ลานบาท 10.87  ลานบาท 16.01  ลานบาท 2.11 ลานบาท 

และ 3.05 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน  รอยละ 0.87  รอยละ 0.59 รอยละ 0.67 รอยละ 0.48 และรอยละ 0.37 ของรายได

รวม ตามลําดับ โดยรายไดอ่ืนสวนใหญประกอบไปดวยเงินรางวัลจากการประเมินผลการดําเนินงานจากฮอนดาเพ่ิมขึ้นจาก 

2.20 ลานบาท ในป 2559 เปน 5.65 ลานบาท ในป 2561 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 156.82 ตามปริมาณการขายท่ี

เพ่ิมขึ้น และรายไดอ่ืนอีกสวนเพ่ิมขึ้นจากรายไดจากกําไรจากการขายสินทรัพยซึ่งสวนใหญเปนรถทดลองขับ ในป 2559-

2561 มีกําไรจากการขายรถทดลองขับจํานวน 3.07 ลานบาท 2.78 ลานบาท และ 3.58 ลานบาท ตามลําดับ  โดยชวง 3 

เดือนแรกป 2562 รายไดอ่ืนจํานวน 3.05 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 2.11 ลานบาท 
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โดยมีกําไรจากการขายรถทดลองขับในชวง 3 เดือนแรก ป 2562 มีจาํนวน 1.01 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของป 2561 ท่ีมีกําไรจากการขายรถทดลองขับจํานวน 0.54 ลานบาท จากจํานวนคันท่ีเพ่ิมขึ้น  

ตนทนุขายและตนทนุการใหบริการ 

ตนทุนของกลุมบริษัทประกอบดวย ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ ซึ่งมีโครงสรางตนทุนดังน้ี 

1. ตนทุนขายรถยนต อุปกรณตกแตง และ ตนทุนขายอะไหล ซึ่งเปนตนทุนท่ีกลุมบริษัทซื้อจากบริษัทผูผลิตเพ่ือ

จําหนายใหกับลูกคาของกลุมบริษัท โดยราคาขายจะเปนราคามาตรฐานท่ีเหมือนกันทุกโชวรูม สําหรับสินคาประเภทและ

ชนิดเดียวกันซึ่งซื้อจากกลุมบริษัทในเครือ Honda 

2. ตนทุนการใหบริการ ประกอบดวยคาใชจายหลัก คือ 1) ตนทุนคาบริการในการซอมตัวถังและสี (Body and 

Paint) ประมาณรอยละ 50  2) เงินเดือน คาแรง คาจางบริการประมาณรอยละ 25  และ 3) ตนทุนคาเส่ือมราคาของอาคาร

ศูนยบริการซอมประมาณ รอยละ 20 ของตนทุนจากการบริการซอม 

โดยตนทุนขายและตนทุนการใหบริการของกลุมบริษัทในป 2559-2561 มีมูลคาเทากับ 1,348.55 ลานบาท 

1,655.10 ลานบาท และ 2,162.39 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตน  รอยละ 8.11 รอยละ 7.79 และ รอยละ 

7.54 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทในป 2560 ลดลงจากป 2559 เน่ืองจากคาสงเสริมการขายท่ีนําไปหัก

จากตนทุนคาสงเสริมการขายขายลดลง ซึ่งในป 2560 ไดรับการสงเสริมตามแคมเปญของฮอนดาในแตละคร้ัง สวนในป 

2559 เปนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของฮอนดาใหกับผูจําหนายเพ่ือกระตุนยอดขายสําหรับรถยนตบางรุน ซึ่งคา

สงเสริมการขายจากฮอนดาไดมากกวาป 2560  ซึ่งเมื่อหักออกจากตนทุนสงผลใหตนทุนขายในป 2559 ลดลง สําหรับป 

2561 ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการของกลุมบริษัท มีมูลคาเทากับ 2,162.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 89.60 ของ

รายไดรวม โดยมอัีตรากําไรขั้นตนรอยละ 7.54 ท้ังน้ี  อัตรากําไรขั้นตนป 2561 ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 

7.79 เน่ืองจากคาสงเสริมการขายจากฮอนดาท่ีหักออกจากตนทุนลดลงและตนทุนของรถยนตเพ่ิมขึ้นจากการขอขยาย

ระยะเวลาการชําระหน้ีท่ีสงผลใหไดสวนลดท่ีลดลง   

สําหรับตนทุนขายและตนทุนการใหบริการของกลุมบริษทัสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 2562 มีมูลคาเทากบั 

388.62 ลานบาท และ 741.89 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 89.23 และรอยละ 89.82 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.16 และรอยละ 7.53 ตามลําดับ ท้ังน้ี อัตรากําไรขั้นตนสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 ลดลง

รอยละ 7.72 เน่ืองจากตนทุนบริการสวนท่ีเปนคาใชจายคงท่ีเพ่ิมขึ้น เชน เงินเดือนจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจําสวน

งานบริการ และคาเส่ือมราคาอาคาร เปนตน สวนรายไดคานายหนาเปนรายไดตอเน่ืองจากการขายรถยนต โดยไมมีการ

บันทึกตนทุนสําหรับรายไดคานายหนาเน่ืองจากเปนการใหบริการนําเสนอบริษัทไฟแนนซและบริษัทประกันภัยใหลูกคาท่ีซื้อ

รถยนต ซึ่งการนําเสนอดังกลาวไมมีตนทุนเพราะวัตถุประสงคหลักคือตัวแทนขายบรรลุการขายรถยนต โดยบริการนําเสนอ

เปนเพียงสวนเสริม  

คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการขายซึง่กลุมบริษัทแสดงไวเปนตนทุนในการจัดจําหนายในงบการเงิน โดยใน ป 2559-2561 มีมูลคา

เทากับ 64.01  ลานบาท 72.69 ลานบาท และ 87.90 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 4.22 รอยละ 3.94 และ

รอยละ 3.64 ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการขายป 2560 เพ่ิมขึ้นจากป 2559 จํานวน 8.68 ลานบาท 
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เน่ืองมาจากคาสงเสริมการขายป 2560 เพ่ิมขึ้นประมาณ 11.68 ลานบาทยอดท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนคาสงเสริมการขายเพ่ือ

เพ่ิมยอดขายของสาขามะลิวัลย โดยสอดคลองกับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น และคาจัดกิจกรรมทางการตลาดในป 2560 ลดลง 3.35 

ลานบาท เน่ืองจากในป 2559 มีคาใชจายในการจัดงานเปดตัวโชวรูมท่ีสาขามะลิวัลยดังท่ีกลาวขางตน สําหรับป 2561 

คาใชจายในการขายมมีูลคาเทากับ 87.90 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นจํานวน 15.21 ลานบาทหรือรอยละ 20.93 เมื่อเทียบกับป 2560 

ซึ่งมีคาใชจายในการขายจํานวน 72.69 ลานบาท โดยสวนใหญท่ีเพ่ิมขึ้นเปนคาสงเสริมการขายจํานวน 10.39 ลานบาท และ

เงินเดือนและคานายหนาในการขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 3.35 ลานบาท ท้ังน้ีสัดสวนคาใชจายในการขายเมื่อเทียบกับรายไดรวม

สําหรับป 2561 รอยละ 3.64 ลดลงจากรอยละ 3.94 สําหรับป 2560 เน่ืองจากการบริหารคาใชจายในการสงเสริมการขายให

อยูในงบประมาณท่ีกําหนด    

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 คาใชจายในการขายมีมูลคาเทากับ 28.28 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นจํานวน 9.55 ลาน

บาท หรือรอยละ 50.96 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2561 ซึ่งมีคาใชจายในการขายจํานวน 18.73 ลานบาท มูลคาท่ี

เพ่ิมขึ้นดังกลาวผันแปรตามปริมาณการขายรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน และโดยสวนใหญเปนคาสงเสริมการขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 3.47 

ลานบาท และคานายหนาในการขายเพ่ิมขึ้นจํานวน 3.88 ลานบาท ท้ังน้ีสัดสวนคาใชจายในการขายเมื่อเทียบกับรายไดรวม

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 รอยละ 3.42 ลดลงจากรอยละ 4.30 สําหรับงวดเดียวกันของป 2561 เน่ืองจากการบริหาร

คาใชจายในการสงเสริมการขายใหอยูในงบประมาณท่ีกําหนด 

โดยภาพรวมของคาใชจายในการขายหรือตนทุนการจัดจําหนายจะสัมพันธกับรายไดจากสวนงานจําหนายรถยนต

และอุปกรณตกแตง โดยมีสวนท่ีเปนคาใชจายผันแปรตามยอดขาย คือคาตอบแทนซึ่งจายใหท่ีปรึกษาการขาย คาจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายของกลุมบริษัทเมื่อตองการกระตุนยอดขาย หรือพิจารณาจากสภาวะการสงเสริมการขายของคูแขงหรือโชว     

รูมท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง แตโดยหลักแลวคาสงเสริมการขายจะสัมพันธกับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน นอกจากน้ัน กลุม

บริษัทยังมีตนทุนคงท่ี ไดแก คาเส่ือมราคาของโชวรูม ซึ่งเกิดจากการคิดคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน และ

คาเชาท่ีคํานวณดวยวิธีเสนตรงจากระยะเวลาการเชาตามท่ีระบุในสัญญา ดังน้ันในสภาวะการณปกติเมื่อกลุมบริษัทมี

ปริมาณยอดขายรถยนตและอุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้น สัดสวนคาใชจายการขายเมื่อเทียบกับรายไดจากสวนงานจําหนาย

รถยนตและอุปกรณตกแตงมีแนวโนมลดลงจากการประหยัดของขนาด 

เพ่ือเปนการกระตุนยอดขายภายใตแบรนดสินคา Honda ทางบริษัทฮอนดาจะมีการแจงขอมูลการสงเสริมการขาย

มายังผูจําหนายท่ัวประเทศ ซึ่งคาใชจายสวนน้ีทาง Honda จะเปนผูรับผิดชอบซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในแตละชวง 

เชน การแถมประกันภัยรถยนตไปพรอมกับการขายรถยนต สวนการกระตุนยอดขายในระดับผูจําหนายแตละโชวรูมจะมีการ

จัดโปรโมชั่นเพ่ือสงเสริมการขายท่ีแตกตางกัน  

คาใชจายในการบริหาร ป 2559-2561 มีมูลคาเทากับ 56.87 ลานบาท 59.80 ลานบาท และ 98.62 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 3.75 รอยละ 3.24 และ รอยละ 4.09  ของรายไดรวม ตามลําดับ คาใชจายในการบริหาร

ในป 2560 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 คือเพ่ิมสูงขึ้นจํานวน 2.93 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 5.14 โดยสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองมาจากตนทุนบุคลากรของฝายบริหารท่ีเพ่ิมขึ้นในป 2560 ซึ่งกลุมบริษัทเนนการ

บริหารงานแยกตามสาขาในแตละโชวรูมเพ่ือใหมีการดูแลและบริหารจัดการอยางท่ัวถึง  สวนคาใชจายในการบริหารสําหรับ

ป 2561 มีมูลคาเทากับ  98.63 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 38.83 ลานบาท หรือรอยละ  64.94 เมื่อเทียบกับป 2560  เน่ืองจาก

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจํานวน  15.43 ลานบาท โดยตนป 2561 มีนโยบายการปรับเงินเดือนของพนักงาน

ฝายบริหารและผูบริหาร และชวงปลายป 2560 ไดรับพนักงานระดับบริหารเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายสาขา คาใชจายใน
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การขยายสาขาเพ่ิมขึ้นจํานวน 5.82 ลานบาท เชน คาเดินทางและคาท่ีพักท่ีสาขาใหมท้ังภูเก็ตและกระบ่ี คารักษาความ

ปลอดภัยและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน เน่ืองจากการขยายสาขาในจังหวัดภูเก็ตและสาขาในจังหวัดกระบ่ี คาเชาท่ีดิน

เพ่ิมขึ้น 2.40 ลานบาทเปนคาเชาท่ีดินท่ีสาขาภูเก็ต สาขานาคาและสาขากระบ่ี คาเบ้ียปรับเพ่ิมข้ึน จํานวน 1.91 ลานบาท

เน่ืองจากเปนคาขอตอไลเซนสโปรแกรม ERP คาธรรมเนียมวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 5.96 ลานบาท เปนคาสอบบัญชีท่ีตองจัดทํางบ

การเงินเพ่ิมขึ้น และคาท่ีปรึกษากฎหมายในการจัดโครงสรางกลุมบริษัทตามแผนการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญ คือ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เชน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการ

ตางๆ เปนตน โดยในป 2559-2561 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานคิดเปนสัดสวน  รอยละ 24.28 รอยละ 31.41 และรอยละ 

34.12 ของคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ ท้ังน้ี คาใชจายในการบริหารท่ีสําคัญรองลงมา ไดแก คาสาธารณูปโภค ไดแก 

คาไฟฟา คานํ้าประปา และคาโทรศัพท คารักษาความปลอดภัยและคาทําความสะอาด เปนตน โดยในป 2559-2561 คา

สาธารณูปโภค คารักษาความปลอดภัยและคาทําความสะอาดมีสัดสวน  รอยละ 24.39 รอยละ 19.91 และรอยละ 15.24  

ของคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ  นอกจากน้ัน กลุมบริษัทยังมีคาใชจายในการบริหารรายการอ่ืน ๆ อีก เชน คาเส่ือม

ราคาของทรัพยสินสวนงานบริหาร คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษา เปนตน  

คาใชจายในการบริหารสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 มีมูลคาเทากับ 28.81 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 5.55 ลาน

บาท หรือรอยละ 23.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เน่ืองจากคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจํานวน 5.43 

ลานบาท โดยตนป 2562 มีนโยบายการปรับเงินเดือนของพนักงานฝายบริหารและผูบริหาร และรับพนักงานระดับบริหาร

เพ่ิมขึ้นชวงปลาย ป 2561 เพ่ือรองรับการขยายสาขา สงผลใหคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานในไตรมาส 1 ป 2562 เพ่ิมสูงขึ้น 

นอกจากน้ันยังมีคาใชจายบริหารสวนอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งสัมพันธโดยตรงกับการเปดสาขาใหม ไดแก คาเชาท่ีดินเพ่ิมขึ้น

จํานวน 0.92 ลานบาท คาสาธารณูปโภค เพ่ิมขึ้นจํานวน 0.87 ลานบาท สวนใหญเปนคาไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คาเส่ือมราคา

เพ่ิมขึ้นจํานวน 0.70 ลานบาท คารักษาความปลอดภัยและคาทําความสะอาดเพ่ิมขึ้นจํานวน 1.12 ลานบาท คาใชจาย

บริหารดังกวาในไตรมาส 1 ป 2562 เกิดขึ้นตลอดท้ังไตรมาส คือสาขาภูเก็ต สาขานาคา และสาขากระบ่ี สวนไตรมาส 1 ป 

2561 สาขาภูเก็ตและสาขานาคาเร่ิมเปดเมื่อมีนาคม 2561 คาใชจายจึงเกิดขึ้นเพียงเดือนเดียว นอกจากน้ัน คาใชจายในการ

บริหารสวนท่ีลดลง ไดแก คาธรรมเนียมวิชาชีพลดลงจํานวน 3.18 ลานบาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีท่ีตองจัดทํางบการเงิน ณ 

วันท่ีควบรวมกิจการ คาท่ีปรึกษากฏหมายในการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เปนตน และในไตรมาส 1 ป 2561 มีคาเบ้ียปรับ

จํานวน 1.81 ลานบาท เปนคาขอตอไลเซนสโปรแกรม ERP 

กําไรสุทธ ิ

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2559-2561 และชวง 3 เดือนแรกป 2562 มูลคาเทากับ 8.74 ลานบาท 21.54 ลาน

บาท 27.68 ลานบาท และ 15.95 ลานบาท ตามลําดับ  คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับ รอยละ 0.58 รอยละ 1.17 รอยละ 

1.15 และรอยละ 1.93 ตามลําดับ  ในป 2560 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 146.44 จากป 2559 เน่ืองจากประเด็น

สําคัญจากผลประกอบการท่ีดีขึ้นจากการเปดโชวรูมและศนูยบริการของสาขามะลิวัลยท่ีจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนศูนยบริการ

ขนาดใหญ ทําใหยอดขายสินคาและบริการของกลุมบริษัทเพ่ิมสูงข้ึน โดยโชวรูมดังกลาวเปดใหบริการเต็มปในป 2559 และ

ในป 2560 เร่ิมเปนท่ีรูจักมากขึ้น  นอกจากน้ี ปกติทุกปฮอนดาจะวางตลาดรถรุนใหมโดยเฉล่ียไตรมาสละ 1 รุนซึ่งรถรุนใหมน้ี

จําแนกประเภทไดเปน New Model (รถรุนใหมท่ีไมเคยวางตลาดมากอน) Full Model Change (รถท่ีมีวางจําหนายอยูและมี

การปรับรูปทรงใหม) และ Minor Model Change (รถท่ีวางจําหนายอยูและปรับรูปแบบเพียงเล็กนอย) โดยอัตรากําไรสุทธิ

ของกลุมบริษัทในป 2560 เทากับรอยละ 1.17 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 0.58 โดยมีสาเหตุมา
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จาก รายไดคานายหนาท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณการขายรถยนตท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ัน บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคาใชจาย

ในการสงเสริมการขายและการตลาดมากขึ้นซึ่งพิจารณาไดจากสัดสวนตนทุนในการจัดจําหนายเมื่อเทียบกับรายไดรวมมี

สัดสวนท่ีลดลง โดยสัดสวนตนทุนในการจดัจําหนายเมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2560 มีสัดสวนเทากับรอยละ 3.94 และใน

ป 2559 มีสัดสวนเทากับรอยละ 4.22  นอกจากน้ันบริษัทยังไดเปล่ียนจํานวนปท่ีคิดคาเส่ือมราคาเร่ิม 1 มกราคม 2560 จาก 

20 ป เปล่ียนเปน 40 ป สงผลใหคาเส่ือมราคาลดลงจํานวน 2.99 ลานบาท สําหรับป 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ  

27.68  ลานบาท  โดยมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 28.47 เมื่อเทียบกับป 2560 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย

และการใหบริการท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายสาขาไปจังหวัดภูเก็ต ในขณะท่ีอัตรากําไรสุทธิลดลงจากป 2560 ซึ่งกลุมบริษัทมี

อัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.17 และป 2561 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.15 ซึ่งลดลงเน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนลดลง

และคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึ้น เชน เงินเดือน คาใชจายในการเดินทาง และคาธรรมเนียมวิชาชีพ คาใชจายเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับการขยายสาขาและการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ีตนทุนทางการ

เงินลดลงเน่ืองจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเงินกูยืมระยะส้ัน และโดยสวนใหญเปนดอกเบ้ีย

จายสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) เพ่ือใชชําระคาสินคาจากการซื้อรถยนต

และอะไหล คากอสรางสาขาท่ีจังหวัดภูเก็ต และเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 15.95 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิพลิกจากการขาดทุน

เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกนัของปกอนซึ่งกลุมบริษัทมผีลประกอบการขาดทุนจํานวน 2.74 ลานบาท เน่ืองจากในไตรมาส 

1 ป 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการท่ีเพ่ิมขึ้นจากการขยายสาขาไปจังหวัดกระบ่ีเมื่อตนป 2562 และ

สาขาภูเก็ตและสาขานาคาเมื่อเดือนมีนาคม 2561 นอกจากน้ันอัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน  ซึ่งในชวง 

3 เดือนแรก ป 2561 กลุมบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสงผลใหอัตรากําไรสุทธิติดลบรอยละ 0.63 ในขณะท่ีชวง 3 เดือน

แรกป 2562 กลุมบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 1.93 ถึงแมวากลุมบริษัทจะมีอัตรากําไรขั้นตนท่ีลดลงจากสวนงานบริการ

เน่ืองจากคาใชจายคงท่ีเพ่ิมขึ้น เชน เงินเดือนจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจําสวนงานบริการ และคาเส่ือมราคาอาคาร 

เปนตน แตกลุมบริษัทมีรายไดคานายหนาท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณการขายรถยนตท่ีเพ่ิมขึ้น และนโยบายการควบคุมคาใชจาย

ในการสงเสริมการขาย อีกท้ังกลุมบริษัทมีตนทุนทางการเงินท่ีลดลงเน่ืองจากการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีอัตรา

ดอกเบ้ียสูงกวาเงินกูยืมระยะส้ันและการขยายระยะเวลาชําระหน้ีใหเจาหน้ีการคาเมื่อปลายไตรมาส 1 ป 2561 โดยกลุม

บริษัทมีตนทุนทางการเงินสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2561 และ 3 เดือนแรกป 2562 จํานวน 7.45 ลานบาท และจํานวน 6.94 

ลานบาท ตามลําดับ สงผลใหกลุมบริษัทมีกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 

16.1.5 การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ 

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิในป 2559-2561 

สินทรัพย 

กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ  983.67  ลานบาท  927.72 ลาน

บาท 1,210.30 ลานบาท และ 1,233.87 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนของกลุมบริษัท ณ ส้ินป 2559-2561 

และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 487.44 ลานบาท 430.34 ลานบาท 500.16 ลานบาท และ 510.77 ลานบาท ตามลําดับ 

คิดเปนสัดสวน  รอยละ 49.55  รอยละ 46.39 รอยละ 41.33 และรอยละ 41.40 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพย

หมุนเวียนประกอบดวยสินทรัพยท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
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1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 117.69  ลานบาท 

121.22  ลานบาท 166.78  ลานบาท และ 190.93 ลานบาท คิดเปนสัดสวน  รอยละ 11.96  รอยละ 13.07  รอยละ  13.78  

และรอยละ 15.48 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 2559 เปรียบเทียบกับ ณ ส้ิน

ป 2560 มีจํานวนท่ีใกลเคียงกัน คือ 117.69 ลานบาท และ 121.22 ลานบาท ตามลําดับ สวนณ 31 ธันวาคม 2561 เงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 45.56 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

37.58 เน่ืองจากกลุมบริษัทตองสํารองเงินเพ่ือจายชําระคารถยนต และอีกสวนหน่ึงเพ่ือใชในการกอสรางโชวรูมท่ีสาขานาคา 

และ ณ 31 มีนาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 24.15 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.48 เพ่ือสํารองเงินจายชําระคารถยนต ซึ่งจากการท่ีกลุมบริษัทขยายสาขาสงผลใหธุรกิจ

ขยายขึ้น การซื้อและขายสินคาเพ่ิมขึ้นสงผลใหบริษัทไดรับเงินจากการขายเพ่ิมข้ึน และตองนําเงินท่ีไดไปจายชําระหน้ีคา

สินคาตามเครดิตเทอมท่ีไดรับ และในไตรมาส 1 ป 2562 กลุมบริษัทตองสํารองเงินเพ่ือใชในการกอสรางโชวรูมสาขากระบ่ี

ดวยเชนกัน 

2. ลูกหน้ีการคา  ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 63.72  ลานบาท 82.84  ลานบาท 95.10 

ลานบาท และ 98.87 ลานบาท คิดเปนสัดสวน  รอยละ 6.48  รอยละ 8.93  รอยละ  7.86 และรอยละ 8.01 ของสินทรัพยรวม 

ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีคงคาง ดังน้ี  

 (หนวย : ลานบาท) 

รายละเอียดลูกหนี ้

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ปรับปรุงใหม) 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

    ยังไมครบกําหนดชําระ 58.64 82.31 94.26 92.40 

    เกินกําหนดชาํระ      

         นอยกวา 3 เดือน 4.95 0.41 0.62 6.30 

         3 - 6 เดือน               0.01            - 0.02 0.03 

         6 - 12 เดือน                 -            - 0.12 0.03 

         มากกวา 12 เดือน 0.12 0.12 0.13 0.13 

รวม 63.72 82.84 95.15 98.89 

(หัก) คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ                 -                 - (0.05) (0.02) 

สุทธ ิ 63.72 82.84 95.10 98.87 

ลูกหน้ีการคาของกลุมบริษัทในป 2559-2561 เฉล่ียประมาณรอยละ 85 เปนลูกหน้ีการคาบริษัทไฟแนนซท่ีคางชําระ

คารถยนต และลูกหน้ีการคาท่ีเหลือสวนใหญเปนลูกหน้ีกลุมบริษัทประกันภัยรถยนตท่ีกลุมบริษัทเรียกเก็บคาซอมรถยนต 

ซอมตัวถังและสีจากลูกคาเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย เมื่อพิจารณาลูกหน้ีการคาของป  2560 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 

2559 ซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการจําหนายรถยนตและอุปกรณตกแตงท่ีเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะชวงปลายป 2560 และ ณ 

ส้ินป 2561 ลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจาก ส้ินป 2560 จํานวน 12.26 ลานบาท เน่ืองจากปริมาณการขายและการใหบริการชวง

ปลายป 2561 มากกวาชวงปลายป 2560 จากการขยายสาขาในจังหวัดภูเก็ต โดยในป 2561 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีคงคางท่ีเกิน

กําหนดชําระชวง 3-6 เดือน จํานวน 0.02 ลานบาท เปนลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีกลุมบริษัทไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว 
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สวนลูกหน้ีคงคางท่ีเกินกําหนดชําระชวง 6-12 เดือน จํานวน 0.12 ลานบาท เปนลูกหน้ีนิติบุคคลจํานวน 0.10 ลานบาท ซึ่ง

ปจจุบันบริษัทไดรับชําระหน้ีครบถวนแลว สวนท่ีเหลือจํานวน 0.02 ลานบาทเปนลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีกลุมบริษัทไดตั้งคา

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว สําหรับลูกหน้ีคางนานเกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน ในป 2559-2561 จํานวน 0.124 ลานบาท 

เปนลูกคารายหน่ึงท่ีนํารถเขาศูนยบริการซอมซึ่งคางชําระกอนป 2559 จากการซอมรถยนต ซึ่งลูกหน้ีรายดังกลาวกลุมบริษัท

ไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสูญเน่ืองจากคาดวามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับชําระ ในขณะท่ีรถยนตคันดังกลาวยังอยูในโชวรู

มของกลุมบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทไฟแนนซท่ีเปนเจาหน้ีหลักของลูกคารายดังกลาวไดดําเนินการฟองรองในการชําระหน้ีแลว 

หากบริษัทไฟแนนซชนะคดีและจะนํารถออกจากศูนย ทางกลุมบริษัทจะตองมกีระบวนการชําระเงนิใหแลวเสร็จกอน และเพ่ือ

เปนการปองกันกรณีดังกลาว กลุมบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการนํารถเขาซอมตัวถังและสีโดยลูกคาตองจายเงินมัดจํา

กอน 50 เปอรเซ็นตจากคาบริการซอมท้ังหมด และอีกสวนหน่ึงจํานวน 0.003 ลานบาทเปนลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีบริษัทไดตั้ง

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ลูกหน้ีการคาของกลุมบริษัทจํานวน 98.87 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับลูกหน้ีการคา ณ วัน

ส้ินป 2561 ซึ่งมีจํานวน 95.10 ลานบาท โดย ณ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีลูกหน้ีคงคางท่ีเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 

เดือน จํานวน 6.30 ลานบาท สวนใหญประมาณรอยละ 90  เปนลูกหน้ีบริษัทไฟแนนซท่ีคางชําระคารถยนตซึ่งมีเครดิตเทอม 

15 วัน  โดยชวงเวลาของอายุลูกหน้ีท่ีเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือนเปนยอดท่ีเกินกําหนดไป 1- 6 วัน  เน่ืองจากอยู

ระหวางการตรวจสอบเอกสารจากผูซือ้ ซึ่งปจจุบันไดรับชําระคารถจากบริษทัไฟแนนซเรียบรอยแลว สวนลูกหน้ีท่ีมีอายุคงคาง

ท่ีเกินกําหนดชําระชวง 3-6 เดือน จํานวน 0.03 ลานบาท เปนลูกหน้ีบริษัทประกันภัยรถยนตรายหน่ึงท่ีกลุมบริษัทเรียกเก็บคา

ซอมรถยนตจากลูกคาเคลมประกันกับบริษัทประกันภัย สาเหตุท่ีลาชาเน่ืองจากบริษัทประกันภัยรายดังกลาวจายเงินท่ีลาชา 

ซึ่งปจจุบันบริษัทไดรับชําระจากลูกหน้ีรายน้ีแลว โดยหากลูกคาท่ีมาซอมมีประกันกับบริษัทประกันน้ี ทางกลุมบริษัทจะขอรับ

เปนเงินสดเทาน้ัน สวนลูกหน้ีท่ีมีอายุคงคางเกินกําหนดชําระชวง 6-12 เดือน จํานวน 0.03 ลานบาท ประกอบดวยลูกคา 2 

ราย รายหน่ึง จํานวน 0.01 ลานบาทไดรับชําระแลว สวนอีกหน่ึงรายจํานวน 0.02 ลานบาท ไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว

ตามท่ีไดอธิบายไวขางตน สําหรับลูกหน้ีคางนานเกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน จํานวน 0.124 ลานบาท เปนไปตามท่ีได

อธิบายไวขางตน ซึ่งความคืบหนาในปจจุบันบริษัทไฟแนนซท่ีเปนเจาหน้ีหลักไดขายลดหน้ีใหกับบริษัทติดตามหน้ีซึ่งกลุม

บริษัทจะดําเนินการฟองรองลูกหน้ีรายดังกลาวตอไป 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาจํานวน 15,000 บาท ซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาท่ีคางชําระซึ่งเรียกตามเก็บเงินไมได ซึ่งกลุมบริษัทไดมีนโยบายในการเนนย้ําพนักงานในการปฏิบัติงาน โดย

การสอบทานและตรวจสอบเอกสารเพ่ือเรียกรับชําระเงินจากลูกคา และปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติการอยางเครงครัด โดยบริษัท

ไมมีนโยบายคิดเบ้ียปรับการจายลาชา แตจะดําเนินการฟองตามกฎหมาย ซึ่งลูกหน้ีรายดังกลาวเปนยอดยกมาจากป 2561 

และปจจุบันกลุมบริษัทไดดําเนินการฟองรองแลวและอยูระหวางดําเนินคดีตามคําตัดสินของศาล ท้ังน้ีกลุมบริษัทมีนโยบาย

ในการตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคาของกลุมบริษัทจะแบงเปน 2 สวน คือ  

1) ลูกหน้ีการคาท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีนํารถยนตฮอนดามาซอมหรือใชบริการซอมตัวถังและสี กลุมบริษัทจะ

พิจารณาเปนลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงความสามารถในการจายชําระหน้ี ประสบการณการเก็บเงินใน

อดีต อายุของหน้ีท่ีคงคาง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน โดยกลุมบริษัทจะพิจารณาตัง้คาเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 นับจากวันท่ีมีขอบงชี้วาลูกหน้ีการคาไมสามารถชําระหน้ีไดแลว 
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2) ลูกหน้ีการคาท่ีเปนบริษัทไฟแนนซ และบริษัทประกันภัย กลุมบริษัทจะพิจารณาตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับลูกหน้ีท่ีคางชําระเกิน 90 – 365 วันในอัตรารอยละ 50 และลูกหน้ีท่ีคางชําระเกิน 365 วันขึ้นไป ใน

อัตรารอยละ 100  

ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียรวมในป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 20 วัน 15 

วัน 14 วัน และ 11 วัน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหน้ีของกลุมลูกคาบริษัทไฟแนนซท่ีคางชําระคาเชาซื้อ

รถยนตเทากับ 20 วัน 14 วัน 13 วัน และ 10 วัน ตามลําดับซึ่งกลุมบริษัทใหเครดิตเทอมสําหรับลูกหน้ีบริษัทไฟแนนซจํานวน  

7-15 วัน นับจากวันท่ีออกเอกสารใบวางบิลซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันท่ีลูกคาจายเงินดาวนและรับรถ โดยกลุมบริษัทจะออก

เอกสารใบวางบิลเพ่ือเรียกเก็บเงนิจากบริษัทไฟแนนซ ซึ่งกลุมบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีท่ีเร็วขึ้นและเครงครัดขึ้นเพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายใหเครดิตเทอม และเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการเก็บหน้ีของกลุมลูกคาบริษัทประกันภัยในป 2559-

2561 เทากับ 20 วัน 22 วัน 11 วัน และ 16 วัน ตามลําดับ ซึ่งลูกหน้ีท่ีเกิดจากการเคลมประกันมีเครดิตเทอมประมาณ 30-60 

วันนับจากวันวางบิลซึ่งถือวาการเก็บหน้ีอยูในชวงเครดิตเทอม โดยในชวงปลายป 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 อัตราการ

หมุนของลูกหน้ีบริษัทประกันเร็วขึ้นซึ่งมีอัตราการหมุนเทากับ 11 วัน และ 16 วัน ตามลําดับ เน่ืองจากลูกคาบริษัทประกัน

เปล่ียนวิธีปฏิบัติงานโดยการเพ่ิมรอบการรับวางบิลและจายเงินเร็วข้ึนโดยการโอนเงินเขาบัญชีแทนการชําระเปนเช็ค สวน

อัตราการหมุนของลูกหน้ีบริษัทประกัน ณ 31 มีนาคม 2562 หมุนชากวาป 2561 เน่ืองจากปริมาณการเขาใชบริการของลูกคา

ปลายไตรมาส 1 ป 2562 ท่ีสูงจากการเปดสาขาใหมท่ีกระบ่ีและสาขาเดิมท่ีรายไดจากการใหบริการทยอยเพ่ิมสูงข้ึน เชน 

สาขามะลิวัลย และสาขานาคา   

3. ลูกหน้ีอ่ืน  ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 8.59  ลานบาท 9.30  ลานบาท 11.58 ลาน

บาท และ 18.41 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญลูกหน้ีอ่ืนของกลุมบริษัทเปนรายไดคางรับคานายหนาจากการแนะนําบริษัท

ไฟแนนซ การทําประกันภัยรถยนต และรายไดคางรับท่ีไดรับจากการสงเสริมการขายของฮอนดา เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทบันทึก

เปนรายไดคางรับตามสิทธิ์ท่ีกลุมบริษัทไดรับประจําเดือนโดยจะเปดใบแจงหน้ีในเดือนถดัไปตามรอบการวางบิลของบริษัทคู

คา โดย ณ 31 มีนาคม 2562  มียอดลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 18.40 ลานบาท ซึ่งคอนขางสูง เน่ืองจากคาเชาท่ีดินจายลวงหนา 2 ป

ของสาขากระบ่ีท่ีเร่ิมเชาเมื่อปลายป 2561 โดยสวนท่ีหมุนเวียนจํานวน 1 ลานบาทแสดงในลูกหน้ีอ่ืน และสวนท่ีไมหมุนเวียน

จํานวน 1 ลานบาท แสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  และยอดลูกหน้ีอ่ืนท่ีสูงขึ้นอีกสวนหน่ึงเกิดจากการเปดสาขา

กระบ่ีเพ่ิมในไตรมาส 1 ป 2562 สงผลใหรายไดคางรับดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้นจากสาขาท่ีเปดใหม 

4. สินคาคงเหลือ – สุทธิ ณ ส้ินป 2559 - 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีจํานวนเทากับ 281.01 ลานบาท 

205.32 ลานบาท  216.54 ลานบาท และ 196.80 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน รอยละ 28.57  รอยละ 22.13 รอยละ  

17.89 และรอยละ 15.95 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินคาคงเหลือดังน้ี   

(หนวย : ลานบาท) 

รายละเอียดสินคาคงเหลอื 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ปรับปรุงใหม) 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

    รถยนต 261.31 185.31 185.78 165.53 

    อะไหลรถยนตและอ่ืน ๆ 20.30 20.98 33.06 33.76 

รวมสินคาคงเหลือ 281.61 206.29 218.84 199.29 
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(หนวย : ลานบาท) 

รายละเอียดสินคาคงเหลอื 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

(ปรับปรุงใหม) 
ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

    (หัก) คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงต่ํากวาทุน (0. 04)                 - (0.03) (0.03) 

   (หัก) คาเผ่ือมูลคาสินคาเส่ือมสภาพ 

             ชํารุด เสียหาย (0.56) (0.97) (2.27) (2.46) 

รวมคาเผ่ือมูลคาสนิคาลดลง (0.60) (0.97) (2.30) (2.49) 

สุทธ ิ 281.01 205.32 216.54 196.80 

สินคาคงเหลือของกลุมบริษัทสวนใหญประมาณรอยละ 90 คือรถยนต สวนท่ีเหลือรอยละ 10 เปนอะไหลรถยนต

และอุปกรณตกแตง โดยสินคาประเภทรถยนตกลุมบริษัทจะวางแผนการส่ังซื้อลวงหนาประมาณ 4 เดือน โดยกลุมบริษัทจะ

รับสินคาเขาคลังเมื่อไดตรวจสอบสภาพรถยนตใหเรียบรอยกอน โดยมีรุน แบบ และสี ตรงตามคําส่ังซื้อจึงบันทึกรับเขา

คลังสินคา โดยทุกส้ินเดือนจะมีการตรวจนับรถยนตทุกรายการ  

สินคาคงเหลือมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียป 2559-2561 และสําหรับชวง 3 เดือนแรกส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

เทากับ  66 วัน 54 วัน 36 วัน และ 26  วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาขายสินคาปกติจะอยูท่ีชวงเวลา 30-60 วัน ซึ่งเปนไป

ตามปกติของนโยบายในการสต็อกสินคาซึ่งแตเดมิในป 2559 กลุมบริษัทจะสต็อกสินคาไวประมาณ 60 วัน หรือ 2 เดือน และ

ทยอยลดการสต็อกสินคามาซึง่ปจจุบัน ณ 31 มีนาคม 2562 บริษัทสต็อกสินคาประมาณ 30 วันซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ

บริษัท 

ในป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 กิจการไดตั้งคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงจํานวน 0.60 ลานบาท 0.97 

ลานบาท 2.30 ลานบาท และ 2.49 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเพ่ิมขึ้น

เน่ืองจากกลุมบริษัทเปล่ียนแปลงประมาณการในการตั้งสํารองสินคาประเภทอะไหลบางกลุมรายการ เชน สินคาประเภทยาง

รถยนต ซึ่งเดิมจะพิจารณาจากสินคาท่ีมีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป โดยปจจุบันกลุมบริษัทพิจารณาตั้งสํารองสินคาเส่ือมสภาพ

สําหรับอะไหลดังกลาวซึ่งพิจารณาจากสินคาท่ีมีอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไปโดยกลุมบริษัทพิจารณาตั้งสํารองท้ังจํานวน 

นอกจากน้ัน กลุมบริษัทไดพิจารณาสภาพของอะไหลรวมดวยวามีการเส่ือมสภาพ เสียหาย หรือชํารุดหรือไม 

5. สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 3.36 ลาน

บาท 4.22 ลานบาท  4.31 ลานบาท และ 3.55 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญเปนรายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจายและรอ

เครดิตภาษีตอนส้ินป  

6. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562  มีมูลคาเทากับ 13.07 ลานบาท 7.44 

ลานบาท  5.85 ลานบาท และ 2.21 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน  รอยละ 1.33  รอยละ 0.80 รอยละ 0.48 และรอย

ละ 0.18 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สวนใหญเปนรายการภาษีมูลคาเพ่ิมรอเครดิตขอคืนท่ีเกิดจากภาษีซื้อคากอสรางโชว

รูมและศูนยบริการ และอีกสวนหน่ึงเกิดจากการคํานวณภาษซีื้อคารถยนต โดย ณ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนมี

มูลคาลดลงเน่ืองจากภาษีมูลคาเพ่ิมรอเครดิตขอคืนลดลงจากการใชเครดิตภาษีซื้อใหตรงกับเดือนท่ีเกิดภาษีซื้อเพ่ือหักกับ

ภาษีขายสําหรับรายการท่ีซื้อขายในแตละเดือน 
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สินทรัพยไมหมุนเวียนของกลุมบริษัท ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ  496.23  ลานบาท 

497.38  ลานบาท 710.14 ลานบาท และ 723.10 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน  รอยละ 50.45  รอยละ 53.61 รอยละ 

58.67 และรอยละ 58.60 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยไมหมุนเวียนของกลุมบริษัทประกอบดวยสินทรัพยท่ีสําคัญ 

ดังตอไปน้ี 

1. เงินฝากประจําท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562มีมูลคาเทากับ 9.00 

ลานบาท (ดวยจํานวนเดียวกันท้ัง 3 รอบบัญชี) และ 1.41 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินฝากประจําดังกลาว ณ ส้ินป        

2559-2561 เปนเงินฝากกับสถาบันการเงินเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อท่ีกลุมบริษัทมีกับธนาคาร  และในระหวางไตรมาส 1 

ป 2562 กลุมบริษัทไดเปล่ียนหลักทรัพยค้ําประกันจากเงินฝากประจําเปนท่ีดินของกลุมบริษัท สวนเงินฝากประจําท่ีมี

ขอจํากัดในการเบิกใช ณ 31 มีนาคม 2562 เปนเงินฝากประจําเพ่ือใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันงานกอสราง 

2. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 69.60 ลานบาท 

(ดวยจํานวนเดียวกันท้ัง 4 รอบบัญชี)  โดยอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนท่ีดินท่ีในปจจุบันยังไมมีวัตถุประสงคในการใช

งาน 

3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาสุทธิเทากับ 411.52 

ลานบาท 413.25 ลานบาท 619.16 ลานบาท และ 637.99 ลานบาท ตามลําดับ คดิเปน  รอยละ  41.84  รอยละ 44.55  รอย

ละ 51.16 และรอยละ 51.71 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ซึ่งทรัพยสินถาวรประกอบดวย ท่ีดินประมาณรอยละ 45 อาคาร

และสวนปรับปรุงอาคารประมาณรอยละ 50  และทรัพยสินถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณรอยละ 5  โดย ณ ส้ินป 2561 ทรัพยสิน

ถาวรของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2560 จํานวน 205.91 ลานบาทหรือรอยละ 49.82 เน่ืองจากสวนหน่ึงจํานวน 156 ลาน

บาทเปนการเพ่ิมขึ้นจากการซื้อท่ีดินของกรรมการซึ่งเปนสถานท่ีตั้งของโชวรูมและศูนยบริการท่ีสาขาสุรินทร สาขาวีรวัฒน

โยธินและสาขาบุรีรัมยมาเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท และสวนท่ีเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 50 ลานบาท เปนอาคารและส่ิงปลูก

สรางของสาขามะลิวัลยจากการขยายพ้ืนท่ีการใหบริการกับลูกคาจํานวน 8 ลานบาท เปนทรัพยสินสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการ

ขยายสาขาภูเก็ต สาขานาคา และสาขากระบ่ี ซึ่งประกอบดวย อาคารจํานวน 32 ลานบาท ทรัพยสินประเภทเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชอุปกรณชาง จํานวน 11 ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพยถาวรของกลุมบริษัทเพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2561 

จํานวน 18.83 ลานบาท หรือรอยละ 3.04 สวนหน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นจํานวน 10 ลานบาทเปนอาคารระหวางกอสรางสาขานาคาท่ี

สรางเสร็จและโอนไปเปนอาคารในไตรมาส 1 ป 2562 และอีกสวนหน่ึงจํานวน 4 ลานบาทเปนอาคารระหวางกอสรางสาขา

กระบ่ี 

อยางไรก็ตาม ในป 2560 กลุมบริษัทไดเปล่ียนแปลงอายุการใชงานของอาคารสาขาสุรินทร บุรีรัมย นางรอง และ

ประชาสโมสร จากเดิม 20 ป เปล่ียนเปน 40 ป โดยเร่ิมตั้งแต 1 มกราคม 2560 มีผลตอกําไรสุทธิของบริษัทป 2560 เพ่ิมขึ้น

จํานวน 2.99 ลานบาท เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงอายุการใชงานไปจากเดิม ถือเปนการเปล่ียนแปลงประมาณการสงผลให

บริษัทเร่ิมเปล่ียนทันทีในป 2560 ซึ่งไมกระทบตอกําไรสะสมของปกอน  

4. สินทรัพยไมมีตัวตน ณ ส้ินป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 3.85 ลานบาท 3.19 ลาน

บาท 7.62 ลานบาท และ 9.09 ลานบาท ตามลําดับ  สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง ณ 31 

ธันวาคม 2561 มียอดสูงขึ้นเน่ืองจากเปนคาลิขสิทธของโปรแกรมประมวลผลขอมูลทางบัญชี ท่ีกลุมบริษัทใชอยูในปจจุบัน

และมีการขยายสาขาเพ่ิมกลุมบริษัทจึงจําเปนตองเพ่ิมเร่ืองลิขสิทธิ์ดังกลาว ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2562 ยอดท่ีเพ่ิมขึ้นจาก ณ 31 
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ธันวาคม 2561 จํานวน 1.47 ลานบาท หรือรอยละ 19.29 เน่ืองจากการขยายสาขาไปกระบ่ี โดยกลุมบริษัทมีนโยบายการตัด

จําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 3 ป 5 ป และ 10 ป  

5. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ส้ินป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 1.34 ลาน

บาท 1.32 ลานบาท 1.87 ลานบาท และ 2.00 ลานบาท ตามลําดับ  โดยสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากผล

แตกตางชั่วคราว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ระหวางฐานภาษีของสินทรัพยหรือหน้ีสินกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย

หรือหน้ีสินน้ัน และกลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ีในงบ

แสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลคาตามบัญชีดังกลาวเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไรทาง

ภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

6. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562  มีมูลคาเทากับ 0.92 ลานบาท 1.02 

ลานบาท 2.89 ลานบาท และ 3.01 ลานบาท ตามลําดับ   สวนใหญเปนเงินค้ําประกันการใชสาธารณูปโภคของโชวรูมและ

ศูนยบริการของสํานักงานใหญและในแตละสาขา เชน การค้ําประกันการใชไฟฟา และนํ้าประปา เปนตน โดยในป 2561 มี

มูลคาสูง เน่ืองจากสวนหน่ึงจํานวน 1 ลานบาทเปนการจายลวงหนาคาเชาท่ีดินท่ีสาขากระบ่ี  

16.1.6 แหลงที่มาของเงินทนุ 

หนี้สนิ   

ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 หน้ีสินรวมมีจํานวนเทากับ 826.20 ลานบาท 748.70 ลานบาท  

825.35 ลานบาท และ 832.97 ลานบาท ตามลําดับ หน้ีสินสวนใหญของกลุมบริษัทอยูในรูปของหน้ีสินหมุนเวียน โดยหน้ีสิน

หมุนเวียน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 722.94 ลานบาท 675.24 ลานบาท 780.40 ลาน

บาท และ 794.99 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 73.49 รอยละ 72.78 รอยละ  64.48 และรอยละ 64.43 ของหน้ีสิน

และสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ  

หน้ีสินหมุนเวียนท่ีสําคัญประกอบดวย 

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มี

มูลคาเทากับ 572.95 ลานบาท 542.48 ลานบาท 590.88 ลานบาท และ 560.86 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 58.24 

รอยละ 58.47 รอยละ  48.82 และรอยละ 45.45 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยกลุมบริษัทมีเงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินโดยมีรายละเอียดดังน้ี : 

(หนวย : ลานบาท) 

รายละเอียด 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงใหม) 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

   เงินเบิกเกินบัญช ี 37.95 2.48 0.88 0.86 

   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 535.00 540.00 590.00 560.00 

รวม 572.95 542.48 590.88 560.86 

กลุมบริษัทใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) เพ่ือใชชําระคา

รถยนต โดย ในป 2560 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันลดลงจากป 2559 จํานวน 30.47 ลานบาท เน่ืองจากกลุม
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บริษัทลดการใชเงินเบิกเกินบัญชีท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และ ณ ส้ินป 2561  เงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 48.40 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินป 2560 เน่ืองจากกลุมบริษัทยังตองใชเงิน

กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ือใชชําระคาสินคา รวมท้ังใชในการกอสรางโชวรูมและศูนยบริการแหงใหมท่ีสาขานาคา

และใชสําหรับชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียท่ีครบกําหนด และ ณ 31 มีนาคม 2562 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินลดลงจํานวน 30.02 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากลุมบริษัทมีนโยบายในการควบคุมสต็อกรถยนตใหมี

ปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือลดภาระในการกูยืมเงินเพ่ือชําระเจาหน้ีคารถยนต นอกจากน้ันกลุมบริษัทยังใชเงินทุนหมุนเวียนจาก

การทํามาหาไดในการประกอบธุรกิจรวมกับเงินกูยืมระยะส้ันบางสวนในการกอสรางโชวรูมและศูนยบริการแหงใหมท่ีสาขา

กระบ่ี ซึ่งท้ังสองปจจัยจึงสงผลใหกลุมบริษัทใชเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลงเมื่อเทียบกับป 2561  

2. เจาหน้ีการคา ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคารวมเทากับ 73.66 ลานบาท 54.23 

ลานบาท 120.45 ลานบาท และ 162.78 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 7.49 รอยละ 5.85 รอยละ 9.95 และรอยละ 

13.19 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ เจาหน้ีการคา ประกอบดวย เจาหน้ีการคา ณ วันส้ินปประมาณ 70% -

80% เปนเจาหน้ีการคาท่ีเกิดจากการซื้อรถยนต และอีกประมาณ 20-30% เปนเจาหน้ีการคาท่ีเกิดจากคูคาของศูนยบริการ

เกี่ยวกับงานบริการซอมท่ัวไป ซอมตัวถังและสี โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 เจาหน้ีการคาปลายงวดมีมูลคาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก

สวนหน่ึงซื้อรถยนตเพ่ิมขึ้นสําหรับสาขาท่ีจังหวัดภูเก็ตท่ีบริษัทเพ่ิงขยายไปเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 

เจาหน้ีการคาเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปลายป 2561 จํานวน 42.33 ลานบาท เน่ืองจากการซื้อรถยนตเพ่ิมข้ึนจากการขยาย

สาขาไปจังหวัดกระบ่ีเมื่อตนป 2562 และสาขาภูเก็ตเพ่ิมปริมาณการซื้อเพ่ือรองรับความตองการของลูกคาซึ่งกลุมบริษัทเปน

ท่ีรูจักมากขึ้น เมื่อพิจารณาระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย ณ ส้ินป 2559-2561 คือ 15 วัน 14 วัน 14 วัน และ 16 วนั ตามลําดับ ซึ่ง

ระยะเวลาชําระหน้ี เปนไปตามเครดิตเทอมท่ีกลุมบริษัทไดรับ ซึ่งโดยสวนใหญเปนเจาหน้ีคงคางคารถยนต  ซึ่งระยะเวลา

ชําระหน้ีเฉล่ียดังกลาวมาจากสูตรการคํานวณระยะเวลาการชําระหน้ี ซึ่งนํายอดซื้อท้ังปมาหารดวยยอดเฉล่ียเจาหน้ีส้ินงวด 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจไมสะทอนจํานวนวันตามเครดิตเทอม เน่ืองจากสูตรการคํานวณเปนการใชตัวเลขเพ่ือคํานวณหา

ประมาณการของอัตราการหมุนของเจาหน้ี แตทางปฏิบัติบริษัทจะมีการส่ังซื้อรถยนตและการชําระเงินคอนขางหมุนเร็ว ซึ่ง

หาก ณ ส้ินงวดใดมีการส่ังซื้อท่ีสูงเพ่ือใชสําหรับการขายในงวดตอไปโดยเฉพาะการซื้อรถยนตเพ่ือรองรับการขยายสาขาท่ี

ภูเก็ตและสาขากระบ่ี สงผลใหการซื้อระหวางงวดและส้ินงวดมีมูลคาการซื้อท่ีสูง ในขณะท่ีมูลคาเจาหน้ี ณ วันส้ินงวดไม

เปล่ียนแปลงเน่ืองจากกิจการจายชําระตามกําหนด จึงสงผลตออัตราการหมุนของเจาหน้ี ณ วันส้ินงวด ทําใหจํานวนวันของ

การชําระหน้ีสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตามท่ีผานมาบริษัทชําระหน้ีใหเจาหน้ีการคาเปนไปตามเครดิตเทอมท่ีไดรับ  

3. เจาหน้ีอ่ืน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 15.70 ลานบาท 17.29 ลานบาท  

34.74 ลานบาท และ 34.49 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 1.60 รอยละ 1.86 รอยละ 2.87 และ รอยละ 2.80 ของ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ เจาหน้ีอ่ืนสวนใหญประกอบดวย คาใชจายคางจายประเภทคาสาธารณูปโภค เงิน

รับลวงหนาจากลูกคาในการจองรถยนตและเงินรับลวงหนาคาประกันภัยรถยนตและคาตอพรบ.ท่ีรับลวงหนาจากลูกคาและ

อยูระหวางการดําเนินการทางเอกสาร เงินรับลวงหนาจากลูกคาท่ีลูกคาซื้อโปรโมชั่น Honda Pay Save เปนตน โดยเจาหน้ี

อ่ืน ณ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 34.74 ลานบาท และ 34.49 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญ

เกิดจากเงินรับลวงหนาจากลูกคาดังกลาวขางตน และคาใชจายคางจายตาง ๆ  ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณสาขาท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมี

เจาหน้ีอ่ืนคากอสรางลดลง นอกจากน้ัน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีเจาหน้ีอ่ืนคากอสรางท่ีสาขานาคา และคาเคร่ืองมือชางท่ี
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สาขากระบ่ี รวมอยูดวยจํานวน 10.24 ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีเจาหน้ีอ่ืนจากการตกแตงภายในสาขานาคา 

และคากอสรางสาขากระบ่ี จํานวน 8.20 ลานบาท 

4. เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน ณ ส้ินป 2559-2560  มีมูลคาเทากับ 29.00 ลานบาท (ดวย

จํานวนเดียวกันท้ัง 2 รอบบัญชี) คิดเปนรอยละ 2.95 และรอยละ 3.13 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดย

เงินกูยืมดังกลาวเปนการกูยืมจากกรรมการท้ังจํานวน ซึ่ง เปนยอดยกมาจากปกอนโดยการกูยืมเงินกรรมการเพ่ือสรางโชวรูม

และศูนยบริการฮอนดามะลิวัลยจังหวัดขอนแกน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กันคงคาง ณ วันส้ินป เน่ืองจากการปรับโครงสรางทุนโดยแปลงหน้ีกรรมการจํานวน 29.00 ลานบาทเปนทุนชําระแลว 

5. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 

มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 30.00 ลานบาท (ดวยจํานวนเดียวกันท้ัง 4 รอบบัญชี) โดยเงินกูยืมดังกลาวไดอธิบายรวมไวใน

สวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนประเภทเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในหัวขอถัดไป 

6. ภาษีเงินไดคางจาย ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 0.29 ลานบาท 0.46 

ลานบาท 3.55 ลานบาท และ  6.13 ลานบาท ตามลําดบั เปนภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีกลุมบริษัทตองจาย 

7. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 1.34 ลานบาท 1.78 

ลานบาท 0.78 ลานบาท และ 0.73 ลานบาท ตามลําดบั สําหรับหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนสวนใหญประกอบดวย ภาษมีูลคาเพ่ิมรอ

นําสง และภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 

หน้ีสินไมหมุนเวียน ณ ส้ินป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 103.26 ลานบาท 73.46 ลาน

บาท 44.95 ลานบาท และ 37.98 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 10.50 รอยละ 7.92 รอยละ  3.71 และรอยละ 3.08 

ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ โดยแบงเปน  

1. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ ส้ินป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562  มีมูลคาเทากับ 

102.50 ลานบาท 72.50 ลานบาท 42.50 ลานบาท และ 35.00 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 10.42 รอยละ 7.82 รอย

ละ 3.51 และรอยละ 2.84 ของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ ซึ่งเงินกูยืมระยะยาวประกอบดวย 

(หนวย : ลานบาท) 

รายละเอียด 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงใหม) 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 มี.ค. 2562 

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 102.50 72.50 42.50 35.00 

   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – ท่ีถึง 

        กําหนดชาํระภายในหน่ึงป 30.00 30.00 30.00 30.00 

รวม 132.50 102.50 72.50 65.00 

ซึ่งกลุมบริษัทกูยืมเงนิระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหน่ึงเพ่ือใชหมุนเวียนในกิจการและในป 2559 ไดนําไปชําระ

หน้ีเงินกูยืมกรรมการ โดยเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวกลุมบริษัทแบงชําระหน้ีอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

2. ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ ส้ินป 2559 – 2561 และ ณ 31 มีนาคม 

2562  มีมูลคาเทากับ 0.76 ลานบาท 0.96 ลานบาท 1.10 ลานบาท และ 1.15 ลานบาท ตามลําดับ ท้ังจํานวนเปนภาระ
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ผูกพันสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอบังคับการทํางานของกลุมบริษัท และตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน โดยคํานวณ

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานดวยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณไวโดยนักคณิตศาสตร

ประกันภัย 

3. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ  31 ธันวาคม 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 1.35 ลานบาท และ 

1.83 ลานบาท ท้ังจํานวนเปนภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากผลตางระหวางจาํนวนเงินคาเชาท่ีจายจริงกับการคํานวณเพ่ือบันทึกบัญชี

คาเชาจายโดยวิธีเสนตรงสําหรับการเชาท่ีดินเพ่ือสรางโชวรูมและศูนยบริการท่ีสาขาภูเก็ต จํานวน 3 ป และสาขานาคา 

จํานวน 21 ป ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทเชาท่ีดินเพ่ิมเพ่ือสรางโชวรูมและศูนยบริการท่ีสาขากระบ่ี จํานวน 30 ป 

สวนของผูถือหุน  

สวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 157.47 ลานบาท 179.02 ลานบาท 

384.95 ลานบาท และ 400.90 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน รอยละ 16.01 รอยละ 19.30 รอยละ  31.81 รอยละ 32.49 ของ

หน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม ตามลําดับ สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากผลการดําเนินงานและจากการจัด

โครงสรางทรัพยสินและหน้ีสินใหมเพ่ือเตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   

ในไตรมาส 1 ป 2561 กลุมบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจาก 25 ลานบาท เปน 222 ลานบาท 

โดยการเสนอขายใหผูถือหุนเดิม โดยมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมทุนเพ่ือซื้อท่ีดินอันเปนสถานท่ีตั้งโชวรูมท่ีเปนสถานท่ีในการ

ประกอบกิจการในปจจุบันท้ัง 3 แหงซึ่งซื้อจากกรรมการของกลุมบริษัท เพ่ือใหกลุมบริษัทเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาว 

ซึ่งถือวาโชวรูมเปนทรัพยสินหลักในการประกอบธุรกิจประเภทผูจําหนายรถยนตและศูนยบริการ   

โดยโครงสรางสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทในป 2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 ประกอบดวย ทุนเรือนหุน 

จํานวน 222.00 ลานบาท (ดวยจํานวนเดียวกันท้ัง 2 รอบบัญชี) บัญชีสวนเกินทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน จํานวน 130.89 ลานบาท (ดวยจํานวนเดียวกันท้ัง 2 รอบบัญชี) และกําไรสะสมจํานวน 30.87 ลานบาท 

และ 46.62 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบัญชีสวนเกินทุนจากการจัดโครงสรางธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันเปนรายการสวน

ตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ณ วันจัดโครงสรางธุรกิจกับตนทุนการจัดโครงสรางธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันตามท่ีกลาวไวในหัวขอ การเปล่ียนแปลงทางบัญชีท่ีสําคัญ  

 บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2561 

ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิป 2560 และกําไรสะสม ใหแกผูถือหุนหุนละ 7.50 บาท จํานวน 2.50 ลานหุน 

เปนจํานวนเงินรวม 18.75 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.10 ลานบาท โดยกลุมบริษัทไดดําเนินการ

จายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนแลวในเดือนมีนาคม 2561  

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 เทากับ 5.25 เทา 4.18 เทา 

2.14 เทา และ 2.08 เทา ตามลําดับ ซึ่งลดลงอยางตอเน่ือง  โดยในป 2559 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนคอนขางสูง

เน่ืองจากกลุมบริษัทมีหน้ีสินประเภทเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสูง และในป 2560 หน้ีสินรวมของกลุมบริษัทลดลงจากการ

จายชําระหน้ีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังหน้ีระยะส้ันและระยะยาว และ ณ 31 ธันวาคม 2561 สวนทุนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น
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จากการจัดโครงสรางทรัพยสินและหน้ีสินจํานวน 185 ลานบาท และการเพ่ิมทุนโดยผูถือหุนเดิมจํานวน 12 ลานบาท และ ณ 

31 มีนาคม 2562 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลง เมื่อเทียบกับป 2561 เน่ืองจากสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากกําไร

สะสมซึ่งในไตรมาส 1 ป 2562 กลุมบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น 

ในป 2558 บริษัทยอย (กอนควบรวม) แหงหน่ึงไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 

150 ลานบาท เพ่ือชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการและคากอสรางในการลงทุนขยายสาขามะลิวัลย โดยธนาคารไดระบุเงื่อนไข

การดํารงอัตราสวนทางการเงนิไวไมทําใหอัตราสวนของหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E : Debt to Equity Ratio) เกินกวา 

3.5 ตอ 1 และตองดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) โดยคํานวณจาก

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย หารดวยดอกเบ้ียจายเงินกูยืมท้ังระยะส้ันและระยะยาว

รวมสวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  ในอัตราไมต่ํากวา 1.1 เทา ในป 2560 บริษัทยอยมีอัตราหน้ีสินตอ

สวนของผูถือหุน (D/E) และสัดสวน DSCR เทากับ 2.78 เทา และ 0.80 เทา ตามลําดับ (การคํานวณ D/E Ratio ทางธนาคาร

ใหนําเงินกูกรรมการซึ่งบันทึกอยูฝงหน้ีสินยายเปนสวนของผูถือหุน เน่ืองจากเปนเงินจากผูถือหุน) ซึ่งอัตราสวน DSCR ผิด

เงื่อนไขกับธนาคารตามท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงินดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวไดรับหนังสืออนุโลมเงื่อนไข

ทางการเงินดังกลาวจากสถาบันการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ ในป 2561 งบการเงินของบริษัทยอย 

(หลังการควบรวมกิจการ) พบวามีความสามารถในการดํารงสัดสวนของหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวน

ความสามารถในการชําระหน้ี (DSCR) ไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา คือ D/E เทากับ 2.25  เทา และ DSCR เทากับ 

1.48 เทา 

ณ 31 มีนาคม 2562 หากพิจารณางบการเงินของบริษัทยอย (หลังการควบรวมกิจการ) พบวา บริษัทมี

ความสามารถในการดํารงสัดสวนของหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ี (DSCR)ได

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา คือ D/E เทากับ 2.17 เทา และ DSCR เทากับ 1.90 เทา  

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

งบการเงินของกลุมบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายณัฐพงศ  ตันติจัตตานนท ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 8829 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคาใชจายสําหรับป  2561 จํานวนรวม 4.50 ลานบาท และมี

คาใชจายสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562  เปนจํานวนรวม  0.68 ลานบาท (เปนคาบริการตรวจสอบท้ังจํานวน)  

16.1.7 สภาพคลอง 

1. สภาพคลองกระแสเงินสด 

(หนวย : ลานบาท) 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

2559 
(ปรับปรุงใหม) 

2560 2561 
3 เดือน 

แรก 2561 
3 เดือน 

แรก 2562 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 35.41  118.00 127.14 146.36 97.24 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน      (37.50) (21.14) (220.94) (165.95) (28.61) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63.05) (93.33) 139.36 171.52 (44.48) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ      (65.14) 3.53 45.56 151.93 24.15 

สวนท่ี 2 หนา 181 

 

 



บริษัท ออโตคอรป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
      Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนป 182.83  117.69 121.22 121.22 166.78 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 117.69  121.22 166.78 273.15 190.93 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานสําหรับป 2559-2561  มีจํานวน 35.41 ลานบาท 118.00 ลานบาท 

และ 127.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2559  กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน 35.41 ลานบาท โดย

กระแสเงินสดท่ีนอยเมื่อเทียบกับป 2560 เน่ืองจากสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึนจํานวน 82.62 ลานบาท ลูกหน้ีการคาลดลงจํานวน 

37.66 ลานบาท และเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 26.54 ลานบาท สําหรับป 2560 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดําเนินงานจํานวน 118.00 ลานบาท เน่ืองจากสินคาคงเหลือลดลงจํานวน 75.32 ลานบาท สวนป 2561 กระแสเงิน

สดสุทธไิดมาจากการดําเนินงานจํานวน 127.14 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 66.22 ลาน

บาท จากยอดซื้อปลายงวดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากกิจกรรมหลักของกิจการท่ีมีจํานวนเงินท่ีสําคัญเกิดจากการซื้อสินคา

ประเภทรถยนตและการจายชําระเจาหน้ีคารถยนตเปนหลัก ในขณะท่ีกิจการจาํหนายรถยนตและรับชําระเปนเงินสดหรือกรณี

ลูกคาซื้อเชื่อทางกลุมบริษัทจะไดรับเงินจากบริษัทไฟแนนซซึ่งถือวาเปนการรับเงินสดเชนกัน 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนสําหรับป 2559-2561 มีจํานวน 37.50 ลานบาท 21.14 ลานบาท และ 

220.94 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการใชไปเพ่ือการลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  ในป 2561 กลุมบริษัทมี

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน  220.94 ลานบาท โดยมีการจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 

224.51 ลานบาท  เน่ืองจากมีการซื้อท่ีดินจากกรรมการโดยจายชําระเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 156 ลานบาท ซึ่งเดิมเปน

สถานท่ีตั้งของโชวรูมและศูนยบริการท่ีสาขาสุรินทร สาขาวีรวัฒนโยธินและสาขาบุรีรัมยมาเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท จาก

เดิมเปนการเชา และการขยายสาขาไปจังหวัดภูเก็ตและกระบ่ี สงผลใหบริษัทกอสรางอาคารโชวรูมจํานวน 32 ลานบาท และ

ซื้ออุปกรณและคร่ืองมือชางจํานวน 11 ลานบาท 

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมการจัดหาเงินสําหรับป 2559-2561 มีจํานวน  (63.05) ลานบาท 

(93.33) ลานบาท และ 139.36 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2559 กลุมบริษัทมีกระเงินสดสุทธิไดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงินจํานวน 125 ลานบาท และจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและดอกเบ้ียจายเงินกูยืม

ระยะยาวรวมจํานวน 136.84 ลานบาท และในป 2560 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง

จํานวน 35.47 ลานบาท จายชําระคืนเงินกูยืมและดอกเบ้ียเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมจํานวน 60.00 ลานบาท 

และ ในป 2561 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน  139.36 ลานบาท เน่ืองจากเปนการ

ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 197 ลานบาท ซึ่งรวมถึงการรับเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 50 ลานบาท จาย

คืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบ้ียจายรวม 58.29 ลานบาท คืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการจํานวน 

29.00 ลานบาท  และการจายเงินปนผลใหผูถือหุนเดิม 18.75 ลานบาท 

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิกอนคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 15.95 ลานบาท และมี

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 97.24 ลานบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากเจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 42.33 ลานบาทเน่ืองจากการซื้อรถยนตเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขาไปจังหวัดกระบ่ี สินคา

คงเหลือลดลงจํานวน 19.55 ลานบาทเน่ืองจากนโยบายในการสต็อกสินคาและการบริหารสินคาประเภทรถยนตใหมีปริมาณ

ท่ีเหมาะสมในการจําหนาย กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 28.61 ลานบาท จากการกอสราง

อาคารโชวรูมและศูนยบริการท่ีสาขานาคาจังหวัดภูเก็ตและสาขากระบ่ี และกลุมบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
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จัดหาเงินจํานวน 44.48 ลานบาท เน่ืองจากชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินจํานวน 30.00 ลานบาท ชําระคืน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระจํานวน 7.50 ลานบาท และดอกเบ้ียจายจาํนวน 6.95 ลานบาท 

2. อัตราสวนสภาพคลองและวงจรเงินสด 

ในป 2559-2561 และ ณ 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ  0.67 เทา 0.64 เทา 0.64  

เทา และ 0.64 เทา ตามลําดับ โดยอัตราสวนสภาพคลองต่ํากวา 1.0 เทา เน่ืองจากบริษัทมีการใชเงินกูยืมระยะส้ันคอนขางสูง 

โดยกลุมบริษัทมีการกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ือใชในการกอสรางโชวรูมและศูนยบริการแหงใหม โดยไมไดใช

กูยืมเงินระยะยาว เน่ืองจากไมไดวางหลักประกันเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนการใชตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N) ท่ีมีอายุ 3 เดือน และจะมีการ

ตอตั๋วหรือ Rollover ตอเน่ือง โดยท่ีผานมากลุมบริษัทสามารถตอตั๋ว P/N ไดตลอดโดยไมถูกเรียกคืนจากทางธนาคาร   กลุม

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.25 เทา 0.30 เทา  0.34  เทา และ 0.36 เทา ตามลําดับ สาเหตุท่ีอัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วณ 31 มีนาคม 2562 สูงกวาในปอ่ืน ๆ  เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นจากกลุม

บริษัทบริหารสินคาประเภทรถยนตใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือไมใหเงินทุนจมในสินคาคงเหลือ นอกจากน้ันตั้งแตป 2561  

กลุมบริษัทไดเพ่ิมสภาพคลองของกลุมบริษัทอีกทางหน่ึงโดยการขยายระยะเวลาชําระเงินคารถยนตกับทางฮอนดาใหยาวขึ้น 

ภายหลังการระดมทุนจาก IPO ในคร้ังน้ีคาดวากลุมบริษัทจะมีสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากการระดมเงินสดจากการ

ขายหุนเพ่ิมทุน ซึ่งจะนําไปขยายสาขาใหม หรืออาจจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยไมตองกอภาระหน้ีสินเงินกูยืมระยะ

ส้ันเพ่ิมขึ้นหรืออาจจะใชคืนเงินกูยืมระยะส้ันบางสวน ซึ่งจะทําใหอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เพ่ิมขึ้น  

อัตราสวน 2559 
(ปรับปรุงใหม) 2560 2561 3 เดือน 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง                      (เทา) 0.67 0.64 0.64 0.64 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว          (เทา) 0.25 0.30 0.34 0.36 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย                      (วัน)  20 15 14 11 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย                 (วัน)  66 54 36 26 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย                    (วัน) 15 14 14 16 

วงจรเงินสด                                      (วัน) 71 55 36 21 

นอกจากน้ี หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) สําหรับป 2559-2561 และชวง 3 เดือนแรกป 

2562 มีระยะเวลาเทากับ 71 วัน 55 วัน 36 วัน และ 21 วัน ตามลําดับ โดยวงจรเงินสดของกลุมบริษัทลดลงอยางตอเน่ือง  ณ 

31 มีนาคม 2562 วงจรเงินสดคอนขางหมุนชาลง เน่ืองจากกลุมบริษัทมีระยะเวลาในการขายสินคาท่ีเร็วขึ้น เน่ืองจาก

นโยบายในการบริหารสินคาซึ่งกลุมบริษัทจะไมจัดเก็บสินคาไวในปริมาณท่ีสูงเพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีการจัดเก็บและลดตนทุนใน

การดูแลรักษาแตมีสินคาเพียงพอตอการขายตามรุนท่ีลูกคาตองการ ตลอดจนนโยบายในการระบายสินคาโดยการเรงการ

ขายในการจัดโปรโมชั่นตาง ๆ ตลอดจนการเก็บหน้ีท่ีเร็วขึ้นเน่ืองจากคูคาเพ่ิมรอบการรับวางบิลและเปล่ียนวิธีการจายชําระ

หน้ีใหสะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยการโอนเงินเขาบัญชีแทนการจายชําระดวยเช็ค นอกจากน้ันบริษัทยังจายชําระหน้ีชาลงจาก

การขอขยายระยะเวลาชําระหน้ีเร่ิมปลายไตรมาส 1 ป 2561 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการชําระภาระผูกพันพบวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2562  เทากับ 0.02 เทา 0.05 เทา 0.04 เทา และ 0.13 เทา ตามลําดับ โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุมบริษัทมี
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อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเทากับ 0.13  เทา ซึ่งสูงกวางวดกอน ๆ  เน่ืองจากสินคาคงเหลือท่ีลดลงจาก

การบริหารสต็อกสินคาใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมในการขาย  เจาหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นจากการขยายระยะเวลาจายชําระหน้ีและซื้อ

ปลายงวด  2562 สูงเน่ืองจากซื้อสินคาสําหรับสวนท่ีขยายสาขา โดยความสามารถในการชําระภาระผูกพันของกลุมบริษัทต่ํา

กวา 1 เทา เน่ืองจากกลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) ซึ่งมีการตอตั๋วทุก ๆ 3 

เดือนทําใหการจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันใหสถาบันการเงินสูงจึงสงผลตอความสามารถในการชําระภาระผูกพัน แตท่ีผานมา

กลุมบริษัทไมมีประวัติการผิดนัดชําระการคืนเงินกูกับสถาบันการเงินและไดรับการสนับสนุนวงเงินกูมาโดยตลอด 

16.2 ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต 

1. การลดลงของกําไรตอหุน เนื่องจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 27.68 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุน

เทากับ  0.06 บาท (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 สตางค) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (IPO) ตอประชาชน

ท่ัวไป ในคร้ังน้ีจํานวน 156  ลานหุน กลุมบริษัทจะมีหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวเปน 600 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 

สตางค) ซึ่งจะสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก 0.06 บาทตอหุน

เปน 0.05 บาทตอหุน และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 9.82 เปนรอยละ 8.62 

สําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิเทากับ 15.95 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรากําไรตอหุเทากับ 

0.04 บาท (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 สตางค) โดยภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (IPO) ตอประชาชนท่ัวไป ในคร้ัง

น้ีจํานวน 156  ลานหุน กลุมบริษัทจะมีหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวเปน 600 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 สตางค) ซึ่ง

จะสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของกลุมบริษัทสําหรับชวง 3 เดือนแรกป 2562 ลดลงจาก 0.04 บาทตอหุนเปน 0.03 บาทตอหุน 

และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากรอยละ 16.24 เปนรอยละ 14.77  

ท้ังน้ี ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน กลุมบริษัทจะนําไปลงทุนเพ่ิมในการขยายสาขา ชําระคืนเงินกูยืมจาก

สถาบันการเงิน หรือเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคาดวาจะสามารถลดภาระดอกเบ้ียจาย และเพ่ิมสภาพคลองสําหรับการ

ดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลกําไรเพ่ิมขึ้นเพียงพอท่ีจะสามารถลดผลกระทบจากจํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุนใน

คร้ังน้ี 

2. การลงทุนขยายสาขาไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว 

กลุมบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจ โดยการลงทุนเปดศูนยจําหนายและบริการรถยนตฮอนดาเพ่ิมใหครบทุกภูมิภาค

ของประเทศไทยตามกลยุทธการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งกลุมบริษัทจะนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชน

ท่ัวไปในคร้ังน้ีมาลงทุนขยายโชวรรูมและศูนยบริการรถยนตฮอนดาเพ่ิม โดยมีรายละเอียดระบุไวในสวนโครงการในอนาคต 

ทําใหกลุมบริษัทจะลดการพ่ึงพาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินลง อยางไรก็ตาม การลงทุนขยายสาขาเพ่ิมมีความเส่ียงท่ี

ผลการดําเนินงานอาจไมเปนไปตามแผนหรือการศึกษาความเปนไปไดท่ีไดทําไวในขณะท่ีกลุมบริษัทมีภาระดานตนทุนคงท่ี 

เชน ตนทุนคาเชาท่ีดิน คาเส่ือมราคา และคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร หากการลงทุนขยายสาขาไมเปนไปตามแผนงานท่ีวาง

ไว อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานท้ังรายไดและกําไรสุทธิของกลุมบริษัทลดลงได  
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3. การขาดสภาพคลองทางการเงิน 

กลุมบริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินคอนขางต่ํา โดยอัตราสวนสภาพคลองต่ํากวา 1 เทา และอัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วอยูท่ีประมาณ 0.30 เทา ในป 2560 0.34 เทา ในป 2561 และ 0.36 เทา ณ 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจาก

การใชเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมากกวาการกูยืมเงินระยะยาว   ภายหลังการระดมทุนจาก IPO ในคร้ังน้ีคาดวา

กลุมบริษัทจะมีสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากการระดมเงินสดจากการขายหุนเพ่ิมทุน ซึ่งจะนําไปขยายสาขาใหม หรือ

อาจจะนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนโดยไมตองกอภาระหน้ีสินเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมขึ้นหรืออาจจะใชคืนเงินกูยืมระยะส้ัน

บางสวน ซึ่งจะทําใหอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพ่ิมข้ึน อีกท้ังบริษัทมีแผนการควบคุมตนทุนท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติของธุรกิจ อาทิ ควบคุมเงินลงทุนคากอสราง จากประสบการณกวา 25 ปของผูบริหารในการ

ดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะชวยลดตนทุนทางการเงิน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงท่ีชวยเสริมสภาพคลองของบริษัท    
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17.  ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

       -ไมมี  - 
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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1.  รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

  การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในคร้ังนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน 156,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 26.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยูของผูเสนอขาย : เลขที่ 1111 หมู 1 ถนนมะลิวัลย ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

40000 
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํานวน 156,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 26.00 ของจํานวนหุนสามัญที่ออก

และเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ในคร้ังนี ้

มูลคาที่ตราไว : 0.50 บาท ตอหุน 
ราคาเสนอขาย : 1.44  บาทตอหุน 
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 224,640,000  บาท 
ระยะเวลาเสนอขาย  : วันท่ี 19 – 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

 
1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนีเ้ปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซ้ือรายยอยหรือประชาชนเปนการ
ทั่วไป เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในคร้ังนี้มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้ 
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ มีดังนี ้

1) เสนอขายตอประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย 117,000,000 หุน คิดเปนรอยละ  75.00 

2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยไมเกิน 23,400,000 หุน คิดเปนรอยละ  15.00 
3) เสนอขายตอบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทยอยไมเกิน 6,000,000 หุน คิดเปนรอยละ  3.85 
4) พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 9,600,000 หุน คิดเปนรอยละ  6.15  

รวมทั้งส้ิน 156,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 

เม่ือนับสัดสวนที่จัดสรรหุนใหแกผูลงทุนของบริษัทตามขอ (2),(3) และ (4) แลวตองไมเกิน 25% ของจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย IPO ทั้งหมด  หากมีหุนเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย บุคคลที่มี
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ความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยตามขอ (2) (3) และ (4) ดังกลาวขางตน ใหนํา
หุนสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุนที่เสนอขายตอกลุมประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายตามขอ (1) 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจใน
การเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนซ่ึง
จัดอยูในประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
(ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1) เทานั้น จะเปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัท
ยอย บุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 “บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายถึง ผูจองซ้ือที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซ้ือขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิจ ลูกคาที่ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต รวมถึงผูที่ได
เขารวมฟงการนําเสนอขอมูลของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลขางตนที่จองซ้ือหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึง 

(ก) การจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร กรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของ
ตนเอง รวมทั้งผูที่เก่ียวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทธ.27/2559 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยอาจจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่ตองหามจัดสรรตามขอ 20(2) ได
กรณีที่เปนกองทุนหรือนิติบุคคล ซ่ึงสามารถไดรับการจัดสรรหุนตามเง่ือนไขที่กําหนดในขอ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) 
ของประกาศดังกลาว 

(ข) การจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่บริษัท ถูกหามมิใหจัดสรรหุนหรือจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธเกินกวาอัตราที่
กําหนด  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหม
ประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะรวมถึง 
นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบุคคลที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต ที่จองซ้ือหุนผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 
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“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี ้
1) ธนาคารพาณิชย 
2) บริษัทเงินทุน 
3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ

โครงการลงทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร 

4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
5) บริษัทประกันภัย 
6) บริษัทประกันชีวิต 
7) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดต้ังขึ้น 
8) ธนาคารแหงประเทศไทย 
9) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
12) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
13) กองทุนรวม 
14) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (13) โดยอนุโลม 

 ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะตองจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 
6.2.1 

“ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย” หมายถึง เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ความสัมพันธที่สรางประโยชนใหแกบริษัทและบริษัทยอยอยางชัดเจน ทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังนี้  

1. ผูที่มีความสัมพันธทางการคา เชน ลูกคา คูสัญญาทางการคา ผูจัดหาสินคา ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ ตัวแทน
จําหนาย ผูรับเหมางาน สถาบันการเงินที่ติดตอ  เปนตน     

2. ที่ปรึกษา /ผูใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจ เชน ดานผลิตภัณฑ ดานการขาย การตลาด การ
ผลิต ดานบัญชี ดานทรัพยากรบุคคล ดานกฎหมายและภาษี ดานสารสนเทศ เปนตน  

3. ผูที่สรางประโยชนในดานอื่นๆ เชน ผูใหการสนับสนุนดานแหลงเงินทุน ดานการบริหารงาน  ดานกลยุทธ 
ดานการตลาด ดานการผลิต ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ไดมีมติอนุมัติการ
กําหนดลักษณะผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย  ตามรายละเอียดขางตน และไดมอบหมายใหประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัท เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายช่ือผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยที่
จะไดรับการจัดสรรหุนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการตรวจสอบ
การจัดสรรหุน IPO ใหกับผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย 

ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย ตามขอ 1 - 3 ขางตน จะจองซ้ือหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ไมรวมถึง การจัดสรรใหแกบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหุน
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หรือจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธและผูมีอุปการคุณเกินกวาอัตราที่กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เร่ือง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  

”บุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย” หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร ของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงจะจอง
ซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

”พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย” หมายถึง พนักงานของ บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)และบริษัท
ยอย โดยไมมีพนักงานของบริษัทรายใดไดรับการจัดสรรเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายในคร้ังนี้ ซ่ึงจะ
จองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเง่ือนไขอ่ืน 

 หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 156,000,000 หุน มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท
ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย 

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซ่ึงบริษัทไดย่ืนคํา
ขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561  ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนดวยเกณฑกําไร (Profit Test) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) (“PST”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวมีความเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนจะนําหลักทรัพยของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย 
และการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่
แกไขเพิ่มเติม)  ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 4 (3) เร่ืองการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย โดยภายหลังจากที่บริษัทได
จําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการคุณของผู จัดจําหนายหลักทรัพย  ผู มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย บุคคลที่ มี
ความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป   

1.5 ขอมูลอ่ืนๆ 

ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2558 
หมวด 5 การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เก่ียวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด และขอบังคับอื่นที่
เก่ียวของ บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัท
เสนอขายหุนตอประชาชน นําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจเปนหุน จํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายในคร้ังนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดย
ภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเม่ือครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกส่ังหามขายสามารถขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกส่ังหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได 
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2.  ขอจํากัดในการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

 หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอย
ละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
  การโอนหุนของบริษัทยอมสมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับ
โอน และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทได ตอเม่ือบริษัทไดรับคํา
รองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว เม่ือ
บริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ หาก
การโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทแจงแกผูย่ืนคํารองขอภายใน 7 วัน  การโอนหุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ให
เปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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3.  ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้ พิจารณาจากการสํารวจความตองการซ้ือหลักทรัพย 
(Book Building) ซ่ึงเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซ้ือหุนสามัญจากนักลงทุนรายใหญและ/หรือนักลงทุนสถาบัน โดย
เปนการต้ังชวงราคา (Price Range) และเปดโอกาสใหนักลงทุนรายใหญและ/หรือนักลงทุนสถาบัน แจงราคาและจํานวนหุนที่
ประสงคจะจองซ้ือมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ บริษัทรวมกับ
ผูจัดการการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนสามัญที่จะเสนอขายในคร้ังนี้ที่ราคา 1.44 บาทตอ
หุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนรายใหญและ/หรือนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซ้ือเขามาและ
เปนราคาที่จะทําใหบริษัทไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการและยังมีความตองการซ้ือเหลืออยูมากพอในระดับราคาที่คาดวาจะทํา
ใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองหุนสามัญ  

ราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทในคร้ังนี้ที่ราคา 1.44 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price 
to Earning Ratio : P/E) เทากับ 18.70 โดยคํานวณกําไรสุทธขิองบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ต้ังแตไตรมาส 2 ป 2561 ถึง
ไตรมาส 1 ป 2562 (4 ไตรมาสยอนหลัง) ซ่ึงมีกําไรสุทธเิทากับ 46.37 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ซ่ึง
เทากับ 600 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.077 บาท ทั้งนี้เปนการคํานวณจากผลประกอบการในอดีต 
โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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4.  ขอมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย 

 ในการพิจารณาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย  
เนื่องจากไมมีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจที่มีผลิตภัณฑเหมือน หรือใกลเคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงแสดงอัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเปนตลาดหลักทรัพยที่บริษัทฯ จะเขาไปจดทะเบียน เฉล่ียในชวง
ระยะเวลา 3 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึง 12 มิถุนายน 2562 ซ่ึงมีคาเทากับ 48.26 เทา (ที่มา: 
www.setsmart.com) 
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5.  ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 -ไมมี- 
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6.  การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจเปล่ียนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรร วิธีการจองซ้ือหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปญหา หรืออุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนอยางเปนธรรมและใหการเสนอ
ขายหุนคร้ังนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

 การเสนอขายหุนในคร้ังนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 

6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที่ 849 อาคารวรวัฒน  
ช้ัน 11 หอง 1101, 1102, 1104 ช้ัน 14 หอง 1404 ช้ัน 15 ช้ัน 21 หอง 2101 และช้ัน 22 หอง 2202  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662 
www.poems.in.th  

6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันสเพลส ช้ัน 8 และช้ัน 12 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท  0-2672-5999     
โทรสาร  0-2672-5929 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ช้ัน 8-11  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท  0-2658-8888 
โทรสาร  0-2658-8654 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ช้ัน 9, 18, 39, 52 ออลซีซันสเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท    0-2648-1777 
โทรสาร 0-2648-1000 

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 2-3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2659-8000 
โทรสาร 0-2263-2807 

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 17 และ 20  
 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2080-2888 

โทรสาร 0-2160-5400 
 

(หากไมไดกลาวถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายราย
ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายวา “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย”) 

 

6.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.3.1 เง่ือนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทซ่ึงจะเสนอขายแกประชาชน จํานวน 156,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.44 บาท โดยผู
จัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทประเภทรับประกันผลการ
จําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในคร้ังนี้ โดย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือทั้งจํานวนใหแกผูจองซ้ือทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 เม่ือเกิด
เหตุการณตาง ๆ ตามที่ กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซ่ึงรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี ้

(ก)  เม่ือบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผู จัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ข)  เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพยหรือการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจ
หรือการดําเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในคร้ังนี้ หรือ 

(ค)  เม่ือมีการยกเลิกสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) 
หรือ 

(ง)  เม่ือมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานราชการ 
ส่ังระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได 
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเง่ือนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผู จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย 
(Underwriting Agreement) 

กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือใหกับผูจองซ้ือแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 

6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินประมาณ 6,739,200 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระเงินตาม
วิธีการที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน   

6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน แบงออกเปน 

                      หุนทีเ่สนอขายจํานวน 156,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.44 บาท  224,640,000 บาท  
 หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขาย * 8,444,448 บาท 
 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับโดยประมาณ 216,195,552 บาท 
 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุนโดยประมาณ 1.39 บาท 
 หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  

6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย* 
 คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม 100,000 บาท 
 คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ 157,248 บาท 
 คาธรรมเนียมการย่ืนคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 25,000 บาท 
 คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน** 75,000 บาท 
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน  78,000 บาท
 คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 6,739,200 บาท 
 คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ ( เชน คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  
และคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ) 1,270,000 บาท 
 รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย 8,444,448 บาท 
 หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 ** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย 

สําหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนของบริษัทไดที่
สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ได ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช จนถึง
วันส้ินสุดการเสนอขายในวันและเวลาทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
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เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซ้ือ และการติดตอนักลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจองซ้ือ 
และหนังสือช้ีชวน ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ระหวางวันและเวลา 
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยประกาศกําหนด  

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย / บุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย 

ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย บุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอยสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญ ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ไดต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช จนถึงวันส้ินสุดการเสนอ
ขาย ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซ้ือ และการติดตอนักลงทุน ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สามารถนําสงใบจองซ้ือ และหนังสือช้ีชวน ต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
ระหวางวันและเวลาที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายประกาศกําหนด  

ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวนซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนที่ย่ืนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนคร้ังนี้ไดกอนทําการจองซ้ือ
หุนสามัญ ผานเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่www.sec.or.th 

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในคร้ังนีจํ้านวน 156,000,000 หุน แบงการจัดสรรออกเปน 4 สวน คือ (1) เสนอ
ขายตอบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 117,000,000 หุน (2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของ
บริษัทและบริษัทยอย จํานวนไมเกิน  23,400,000 หุน  3) เสนอขายตอบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัท
ยอย ไมเกิน 6,000,000 หุน และ 4)พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 9,600,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอ
ขายหุนใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

นอกจากนี ้การจัดสรรหุนโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะอยูภายใตเกณฑดังนี ้

1.  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
ตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาว เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่ เหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนทั้งหมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เร่ืองหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยอาจจัดสรรหุนใหแก
บุคคลที่ตองหามจัดสรรตามขอ 20(2) ไดกรณีที่เปนกองทุนหรือนิติบุคคล ซ่ึงสามารถไดรับการจัดสรรหุนตามเง่ือนไข
ที่กําหนดในขอ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทฯ 
ถูกหามมิใหจัดสรรหุนหรือจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธเกินกวาอัตราทีกํ่าหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เร่ืองการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.จท. (ว) 26/2560 เร่ือง การซักซอมความ
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เขาใจเก่ียวกับประกาศการจํากัดสัดสวนการจัดสรรหุน IPO ใหกับผูมีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย   

2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญ
ที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพิ่มเติมหากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูมีอุปการคุณของบริษัทและ
บริษัทยอย เปนตน ทั้งนี ้เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ 

3.  อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในคร้ังนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 4 (3) เร่ืองการ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เร่ืองการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน 
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

4. ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหผูจองซ้ือรายใด หากการจัดสรรดังกลาวทําให
หรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะเปนผลใหตอง
ดําเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากที่ตองดําเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใต
กฎหมายไทย 

6.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 117,000,000 หุน ใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หากผูจองซ้ือปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.1 และ
หากยอดการจองซ้ือหุนของบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนสามัญของบุคคลตามดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

6.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 23,400,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย  

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย ใหอยูหลักเกณฑการจัดสรรหุนใหผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทและบริษัทยอยที่ไดกําหนดไวในมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 14 
กันยายน 2561 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  โดย
มอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารในการจัดทํารายช่ือผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย โดยจะทํา
การจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได 
หากผูจองซ้ือปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.2 และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัท
และบริษัทยอย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย กอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือ  
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6.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 6,000,000 หุน ใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่
บริหารซ่ึงเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2561 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแตละราย ดังนี ้   

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง จํานวนหุน 
(หุน) 

% ของ 
หุน IPO 

1 นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ 1,415,000 0.91 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัณยพงศ 
เท่ียงธรรม 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 750,000 0.48 

3 นางสุกใส โภคทรัพย กรรมการบริหาร 600,000 0.38 
4 นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ กรรมการบริหาร 70,000 0.04 
5 นางสาวธัญญา  ธิมาชัย กรรมการบริหาร 300,000 0.19 
6 นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร  150,000 0.10 
7 นางสาวสุนทรี จิตตธรรม ผูจัดการฝายบัญชี และสมุหบัญชี 150,000 0.10 
8 นายณราวุฒิ ธานีพูน ผูจัดการสวนศูนยบริการ 400,000 0.26 

ทั้งนี้ หากยอดการจองซ้ือหุนของบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยครบตามจํานวนที่กําหนด
แลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุน
สามัญของบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

6.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 9,600,000 หุนใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

การจัดสรรหุนใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารซ่ึงเปนผู
ที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  6/2561 เม่ือวันที่  15 
พฤศจิกายน 2561  เปนผูกําหนดเกณฑในการจัดสรรสิทธิ์ในการซ้ือหุนในสวนพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใด และ  /หรือ  ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได 

ทั้งนี ้หากยอดการจองซ้ือหุนของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซ้ือหุนสามัญของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ  

ทั้งนี้ หุนสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 6.6.2- 6.6.4 ใหจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 

เม่ือนับสัดสวนของจํานวนหุน IPO ที่จัดสรรใหผูมีอุปการคุณ บุคคลทีมีความสัมพันธ พนักงาน ตามขอ (6.6.2) (6.6.3) 
และ (6.6.4) แลวตองไมเกิน 25% ของจํานวนหุนที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด  
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6.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย 

6.7.1 ผูจองซ้ือตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

6.7.1.1 วิธีการจองซ้ือ : ผูจองซ้ือตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่าเปนจํานวน 1,000 
หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซ้ือหุนสามารถจองซ้ือหุนสามัญได 3 ชองทาง ดังตอไปนี ้

(1) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy)  

ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ โดยผูจองซ้ือตองกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  
กรณีผูจองซ้ือ เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือเปดบัญชีอื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 
6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกคา(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เส่ียงในการลงทุน (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ
หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ไมตองทําแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซ้ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังตอไปนี้  (ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ) 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง)  และในกรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาว (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม)  และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง ในกรณีเปนบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนาทะเบียน
บานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ (กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดง
วาสามารถจองซ้ือหุนไดโดยถูกตองตามกฏหมาย) 

 ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
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และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ในกรณีที่เปนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันจะตองแนบหนังสือแสดง
ความจํานงในการทําธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ หนังสือแตงต้ังหรือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการ
ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) และสําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรขาราชการ หรือ
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ใน
กรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไมไดระบุมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท
(Certificate of Incorporation) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาขอบังคับบริษัท หรือสําเนา
หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา
เอกสารทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และประทับตราสําคัญ
ของ Notary Public (ถามี) และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ 

 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) จองซ้ือหุนแทน : ตองมีหนังสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซ้ือจะลงนามโดย Custodian 
(และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายช่ือผูมีอํานาจลงนาม) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามอกี 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ในกรณีผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามขอ 6.10.2 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาจะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซ้ือ
ในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
สวนผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคล จะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซ้ือในสวน “ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “คํารับรอง
สถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA” เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ
เพิ่มเติมดวย 

(2) การจองซ้ือผานระบบออนไลน (Online)   

ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางเว็บไซตผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซ้ือหุนผานระบบนี้
ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
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(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูที่มี
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซ่ึงผานขั้นตอน
การรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุน (Suitability 
test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซ้ือในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการสงคําส่ังซ้ือหรือตาม
ระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตองมีการควบคุมดูแล
การจองซ้ือผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือไดโดยใช (User Name) 
และรหัสผาน (Password login) และผูจองซ้ือตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
หนังสือช้ีชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary)  และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือช้ีชวนของหลักทรัพยดังกลาวในระบบออนไลน โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซ้ือ 
(Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองจัดใหมี
หนังสือช้ีชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายแตละ
รายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 
(3) การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป  

ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซ้ือหุนผาน
ระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ซ่ึงผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เส่ียงในการลงทุน (Suitability test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซ้ือ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป
กอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซ้ือตอง
ยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพย หรือเอกสาร
สรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพย
ดังกลาว โดยผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองจัดใหมีหนังสือช้ีชวน และเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ
หลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยปฏิบัติดังนี ้

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 6.2 ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแก
ผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่
ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซ้ือสามารถศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพยผานเว็บไซต (Website) ของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนาย หรือจากหนังสือช้ีชวนผาน www.sec.or.th 
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 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี ตัดเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือช่ือผู
แนะนําการลงทุน เปนตน 

 ผูจองซ้ือตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวน
หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ช้ีชวนดังกลาว 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 6.2 เม่ือรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการ
จองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ช่ือผูแนะนําการลงทุน วัน
และเวลาบันทึกการจองซ้ือผานระบบ 

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายแตละรายกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับลูกคาของตนในภายหลัง 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซ้ือไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถทํา
การจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซ้ือได 

6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซ้ือ : ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางดังกลาวไดที่สํานักงาน และสาขา
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.2  

- กรณีจองซ้ือผานการกรอกใบจองซ้ือสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 

- กรณีจองซ้ือผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ 
คือ ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562  และเวลา 9.00 – 12.00 
น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562  

- กรณีจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ 
ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562  และเวลา 9.00 – 12.00 น. 
ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562  

6.7.1.3 วิธีการชําระคาจองซ้ือ : ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการ
ชําระเงินมีดังนี ้

(1) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระดวยระบบตัด
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงิน
อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนาย
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หลักทรัพยตามขอ 6.2 ไดดําเนินการแจงความประสงคใหตัดเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

(2) ในกรณีที่ ผู จัดจําหนายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่ เรียกวา “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจอง
ซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอนผาน Bill 
Payment เขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2  พรอมสงหลักฐาน
การโอนเงินผาน Bill Payment มายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แตละราย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตอไป 

(3) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดมีบัญชีจองซ้ือกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 หรือผูจองซ้ือที่
มีบัญชีจองซ้ือ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผานระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ได หรือมีความประสงคจะชําระเงินคาจองในวิธีอื่น ๆ ผูจองซ้ือสามารถชําระเงินคาจองซ้ือ
หุนตามจํานวนที่จองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังนี้ 
 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562   ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือ

คร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ  โดยสามารถชําระเปนเงินโอนเงินผาน Bill Payment เช็ค 
หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่วัน
เดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562   และช่ือเจาของ
เช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรื
อดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 แต
ไมเกินวันที่ 19 มิถุนายน 2562  

 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอนผาน Bill Payment เทานั้น หามชําระ
โดยใชเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท  
สําหรับการชําระเงินดวยการโอนเงินผาน Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผาน Bill-Payment เทานั้น  
- ฝาก/โอนเงินคร้ังเดียว ตอ 1 ใบจองซ้ือ  
- ผูจองซ้ือตองใชใบนําฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมระบุ 

Ref. 1 เปนเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แลวแต
กรณี) โดยตองชําระผานเคานเตอรของธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย
กําหนดเทานั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

ผูจองซ้ือจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 
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สําหรับการชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 
พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง  โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 
6.2 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “ บัญชีจอง
ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ” 
6.7.1.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซ้ือสําหรับการจองซ้ือสําหรับการกรอกใบจองซ้ือเทานั้น 

: ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือ เอกสารประกอบการจองซ้ือตามขอ 6.7.1.1 พรอมเงินคาจองซ้ือหุน
ตามขอ 6.7.1.3 มาย่ืนความจํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562  ยกเวนผูจองซ้ือ
ผานระบบออนไลน (Online) และผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซ้ือผานระบบ
ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่
ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจองซ้ือไมตองนําสงใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
ยกเวนการชําระเงินเปนเงินโอนผาน Bill Payment จะตองนําสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินผาน 
Bill Payment  

6.7.1.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ : ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญแลว จะ
ยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2  
มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 
6.7.1.1 – 6.7.1.4 

6.7.2 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย 

6.7.2.1 วิธีการจองซ้ือ : ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยจะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่า
เปนจํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซ้ือหุนสามารถจองซ้ือหุนสามัญได 2 
ชองทาง ดังตอไปนี้   

(1) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ
หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล ใบจองซ้ือหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ โดยผูจองซ้ือตองกรอก
รายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  

-  กรณีผูจองซ้ือ เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือเปดบัญชีอื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 
6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกคา(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เส่ียงในการลงทุน (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ
หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ไมตองทําแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซ้ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังตอไปนี้ (ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
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เง่ือนไขที่กลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ) 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง)  และในกรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาว (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม)  และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง ในกรณีเปนบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนาทะเบียน
บานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ (กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดง
วาสามารถจองซ้ือหุนไดโดยถูกตองตามกฏหมาย) 

 ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ในกรณีที่เปนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันจะตองแนบหนังสือแสดง
ความจํานงในการทําธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ หนังสือแตงต้ังหรือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการ
ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย(ถามี) และสําเนาบัตรประชาชน สําเนาบัตรขาราชการหรือ
สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ใน
กรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

 ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท 
(Certificate of Incorporation) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ สําเนาขอบังคับบริษัท หรือสําเนา
หนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
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ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนา
เอกสารทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือช่ือโดยเจาหนาที่ Notary Public และประทับตราสําคัญ
ของ Notary Public (ถามี) และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันสุดทายของระยะเวลาจองซ้ือ 

 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) จองซ้ือหุนแทน ตองมีหนังสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซ้ือจะลงนามโดย Custodian 
(และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายช่ือผูมีอํานาจลงนาม) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ในกรณีผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามขอ 6.10.2 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาจะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซ้ือ
ในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
สวนผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคล จะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซ้ือในสวน “ขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “คํารับรอง
สถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA” เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ
เพิ่มเติมดวย 

(2) การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป   

ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซ่ึงผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทํา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุน (Suitability test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายกอนการจองซ้ือ  ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซ้ือตองยืนยันทาง
วาจาวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพย หรือเอกสารสรุปขอมูล
สําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดย
ผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการ
จองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองจัดใหมีหนังสือช้ีชวนและเอกสารสรุป
ขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนาย โดยปฏิบัติดังนี ้

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง
แจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุนวิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจง
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ใหทราบวาผูจองซ้ือสามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของ
หลักทรัพยผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือ
จากหนังสือช้ีชวนผาน www.sec.or.th 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง
ตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนป
เกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือช่ือผูแนะนําการลงทุน เปน
ตน 

 ผูจองซ้ือตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวน
หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ช้ีชวนดังกลาว 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 เม่ือรับ
คํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือผาน
ระบบผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูล
การจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ช่ือผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซ้ือผานระบบ 

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 กําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตน 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซ้ือไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถทํา
การจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซ้ือได 

6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซ้ือ: โดยผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางดังกลาวไดที่สํานักงาน และ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 
6.2.1  

- กรณีจองซ้ือผานการกรอกใบจองซ้ือสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562  

- กรณีจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ 
ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562  และเวลา 9.00 - 12.00 น. 
ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562  

6.7.2.3 วิธีการชําระคาจองซ้ือ ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการ
ชําระเงินมีดังนี ้

(1) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระดวยระบบตัด
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบตัดเงิน
อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดการการ
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จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหตัดเงินเพื่อชําระคา
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซ้ือ 

(2) ในกรณีที่ ผู จัดจําหนายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่ เรียกวา “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจอง
ซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอนผาน Bill 
Payment เขาบัญชีของผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 พรอมสงหลักฐานการ
โอนเงินผาน Bill Paymentมายังผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย   

(3) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดมีบัญชีจองซ้ือกับผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 หรือ
ผูจองซ้ือที่มีบัญชีจองซ้ือ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผานระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยได หรือมีความประสงคจะชําระเงินคาจองในวิธีอื่น ๆ ผูจองซ้ือสามารถ
ชําระเงินคาจองซ้ือหุนตามจํานวนที่จองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังนี ้

 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562   ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจอง
ซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ  โดยสามารถชําระเปนเงินโอนเงินผาน Bill Payment 
เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่
วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562   และช่ือ
เจาของเช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียร
เช็คหรือดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับในวันที่ 17 มิถุนายน 
2562 แตไมเกินวันที่ 19 มิถุนายน 2562  

 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ  โดยชําระเปนเงินโอนเงินผาน Bill Payment เทานั้น 
หามชําระโดยใชเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 

สําหรับการชําระเงินดวยการโอนเงินผาน Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผาน Bill-Payment เทานั้น ช่ือบัญชี “ บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศ

ไทย) เพื่อการจองซ้ือหุนของลูกคา “ เลขที่ 049-3-12100-9 
- ฝาก/โอนเงินคร้ังเดียว ตอ 1 ใบจองซ้ือ  
- ผูจองซ้ือตองใชใบนําฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมระบุ 

Ref. 1 เปนเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก โดยตองชําระผานเคานเตอรของ
ธนาคารไทยพาณิชย  เทานั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
 

ผูจองซ้ือจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 
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สําหรับการชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอร
โทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง  โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอด
ซ้ือรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญ บริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน)” 

6.7.2.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซ้ือสําหรับการจองซ้ือสําหรับการกรอกใบจองซ้ือเทานั้น 
: ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือตามขอ 6.7.2.1 พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 6.7.2.3 มาย่ืนความ
จํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562  ยกเวนผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป 
ที่ชําระคาจองซ้ือผานระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจอง
ซ้ือไมตองนําสงใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ ยกเวนการชําระเงินเปนเงินโอนผาน Bill 
Payment จะตองนําสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินผาน Bill Payment 

6.7.2.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ : ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญแลว จะ
ยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 
มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 
6.7.2.1 – 6.7.2.4 

6.7.3 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลที่มีความสัมพันธและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

6.7.3.1 วิธีการจองซ้ือ: ผูจองซ้ือประเภทบุคคลที่มีความสัมพันธของบริษัทและบริษัทยอยและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย  จะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่าเปนจํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน 
โดยผูจองซ้ือหุนสามารถจองซ้ือหุนสามัญได 2 ชองทาง ดังตอไปนี้   

(1) การจองซ้ือโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ 
และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ โดยผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังตอไปนี้  

กรณีผูจองซ้ือ เปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือเปดบัญชีอื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 
6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกคา(Know Your Customer 
&Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เส่ียงในการลงทุน (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือ
หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ไมตองทําแบบ KYC/CDD และ Suitability Test อีก โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซ้ือ และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังตอไปนี้ (ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กลาวขางตน ผูจองซ้ือจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ) 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตร
ขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมไดระบุหมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงลายมือช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง)  และในกรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาว (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม)  และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง ในกรณีเปนบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสําเนาทะเบียน
บานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือช่ือนั้นจะตองตรงกับลายมือช่ือที่ลงนาม
ในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือทุกฉบับ 

 ในกรณีผูจองซ้ือที่ประสงคฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามขอ 6.10.2 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาจะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซ้ือ
ในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” 
ดวย 

(2) การจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป   

ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซ้ือจะตองเปนผูที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซ่ึงผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทํา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงในการลงทุน (Suitability test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายกอนการจองซ้ือ  ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป หรือตามระเบียบที่สํานักงานก.ล.ต.กําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซ้ือตองยืนยันทาง
วาจาวาไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพย หรือเอกสารสรุปขอมูล
สําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือช้ีชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดย
ผูจองซ้ือไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซ้ือ (Hard Copy) รวมทั้งไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการ
จองซ้ือ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองจัดใหมีหนังสือช้ีชวนและเอกสารสรุป
ขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนาย โดยปฏิบัติดังนี ้

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง
แจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุนวิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจง
ใหทราบวาผูจองซ้ือสามารถศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวนของ
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หลักทรัพยผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือ
จากหนังสือช้ีชวนผาน www.sec.or.th 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ตอง
ตรวจสอบตัวตนของผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนป
เกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือช่ือผูแนะนําการลงทุน เปน
ตน 

 ผูจองซ้ือตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือช้ีชวน
หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ช้ีชวนดังกลาว 

 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 เม่ือรับ
คํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําส่ังการจองซ้ือผาน
ระบบผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูล
การจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ช่ือผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซ้ือผานระบบ 

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซ้ือใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนาย ตามขอ 6.2.1 กําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตน 

อยางไรก็ตาม หากผูจองซ้ือไมสามารถดําเนินการจองซ้ือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซ้ือสามารถทํา
การจองซ้ือตามวิธีกรอกใบจองซ้ือได 

6.7.3.2 ระยะเวลาในการจองซ้ือ: โดยผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือผานชองทางดังกลาวไดที่สํานักงาน และ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามขอ 
6.2.1  

-   กรณีจองซ้ือผานการกรอกใบจองซ้ือสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 
9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562  

- กรณีจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซ้ือภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแต
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562  และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ 
21 มิถุนายน 2562  

6.7.3.3 วิธีการชําระคาจองซ้ือ ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยวิธีการ
ชําระเงินมีดังนี ้

(1) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระดวยระบบตัด
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบตัดเงิน
อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดการการ
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหตัดเงินเพื่อชําระคา
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ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซ้ือ 

(2) ในกรณีที่ ผู จัดจําหนายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่ เรียกวา “Automatic 
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจอง
ซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอนผาน Bill 
Payment เขาบัญชีของผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 พรอมสงหลักฐานการ
โอนเงินผาน Bill Paymentมายังผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย   

(3) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดมีบัญชีจองซ้ือกับผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 หรือ
ผูจองซ้ือที่มีบัญชีจองซ้ือ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผานระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยได หรือมีความประสงคจะชําระเงินคาจองในวิธีอื่น ๆ ผูจองซ้ือสามารถ
ชําระเงินคาจองซ้ือหุนตามจํานวนที่จองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังนี ้

 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562   ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ  โดยสามารถชําระเปนเงินโอนเงินผาน Bill Payment เช็ค 
หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ  โดยใหลงวันที่วัน
เดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที ่19 มิถุนายน 2562   และช่ือเจาของ
เช็คตองเปนช่ือเดียวกับช่ือผูจองซ้ือเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรื
อดราฟ ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลบังคับในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 แต
ไมเกินวันที่ 19 มิถุนายน 2562  

 หากทําการจองซ้ือในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ัง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ  โดยชําระเปนเงินโอนเงินผาน Bill Payment เทานั้น หาม
ชําระโดยใชเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 

สําหรับการชําระเงินดวยการโอนเงินผาน Bill Payment  
- ฝาก/โอนเงินผาน Bill-Payment เทานั้น ช่ือบัญชี ” บมจ.หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศ

ไทย) เพื่อการจองซ้ือหุนของลูกคา “ เลขที่ 049-3-12100-9   
- ฝาก/โอนเงินคร้ังเดียว ตอ 1 ใบจองซ้ือ  
- ผูจองซ้ือตองใชใบนําฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมระบุ 

Ref. 1 เปนเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก โดยตองชําระผานเคานเตอรของ
ธนาคารไทยพาณิชย เทานั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 

ผูจองซ้ือจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 

สําหรับการชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟต ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอร
โทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง  โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอด
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ซ้ือรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเขา “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญของบริษัท ออโตคอรป โฮลด้ิง 
จํากัด (มหาชน) ” 

6.7.3.4 การนําสงเอกสารประกอบการจองซ้ือสําหรับการจองซ้ือสําหรับการกรอกใบจองซ้ือเทานั้น 
ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือตามขอ 6.7.3.1 พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 6.7.3.3 มาย่ืนความ
จํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 
น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562  ยกเวนผูจองซ้ือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป 
ที่ชําระคาจองซ้ือผานระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจอง
ซ้ือไมตองนําสงใบจองซ้ือหรือเอกสารประกอบการจองซ้ือ ยกเวนการชําระเงินเปนเงินโอนผาน Bill 
Payment จะตองนําสงเอกสารหลักฐานการโอนเงินผาน Bill Payment 

6.7.3.5 เง่ือนไขอ่ืนๆ: ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและชําระคาจองซ้ือหุนสามัญแลว จะ
ยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 
มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ 
6.7.3.1 – 6.7.3.4 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย 

หากมีผูจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหตามที่ระบุในขอ 1.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 จะ
ดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในขอ 6.6.1 และ 6.6.2 สําหรับผูจองซ้ือที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซ้ือ จะไดรับคืนคาจองซ้ือตามรายละเอียดขอ 6.9 

6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญ 

6.9.1 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซ้ือหุน จะคืนเงินคาจองซ้ือหุนโดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไวภายใน 5 วันทําการ นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน  หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือในกรณีที่ผูจองซ้ือให
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือภายใน 7 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน  หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 10 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน  
โดยผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)   
ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซ้ือไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซ้ือหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย



                                                                               บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                       Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 3 หนา 30 

คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  
อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการ
ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือ หรือสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคา
จองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุน หรือ การโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือการ
สูญหายในการจัดสงเช็ค ซ่ึงไมไดเกิดจากความผิดพลาดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

6.9.2 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซ้ือ  

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซ้ือหุน จะคืนเงินคาจองช้ือหุนสําหรับการจอง
ซ้ือหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือที่ไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซ้ือ โดยการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการตัด
เงินอัตโนมัติ (หรือเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย
ตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไวภายใน 5 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน หรือโอน
เงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือในกรณีที่ผูจองซ้ือใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือภายใน 7 วันทํา
การ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือที่ระบุ
ไวในใบจองซ้ือ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 10 วัน
ทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)  
ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซ้ือไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซ้ือหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  
อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการ
ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือ หรือสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคา
จองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุน หรือ การโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือการ
สูญหายในการจัดสงเช็ค ซ่ึงไมไดเกิดจากความผิดพลาดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 
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6.9.3 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ และ/หรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน  

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยเร็วและไมเกิน 10 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซ้ือหุน ในกรณีนี้ผูจองซ้ือหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย  ใด ๆ จากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยในการที่ผูจองซ้ือหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน 
ทั้งนี้ หากผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหุน โดยการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ 
“ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว ภายใน 5 วันทําการ นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน (เฉพาะผูจองซ้ือที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่รับจองซ้ือหุน) หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือในกรณีที่ผูจองซ้ือใหรายละเอียดบัญชีธนาคาร
ของผูจองซ้ือภายใน 5 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ัง
จายผูจองซ้ือหุนตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือ
ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)  
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  

อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือ หรือสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคา
จองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุน หรือการโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือการ
สูญหายในการจัดสงเช็ค ซ่ึงไมไดเกิดจากความผิดพลาดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซ้ือ 

(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เง่ือนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผู
จองซ้ือไดใชสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพยทันท ี
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(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย 
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยทีเ่สนอขายได ผูจองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย โดยผู
จองซ้ือจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว 

หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซ้ือไดใชสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่รับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนที่ยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงิน
คาจองซ้ือโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือรายนั้น ๆ โดยโดยการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” 
หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว ภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุนหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) (เฉพาะกรณีผูจองซ้ือที่มีบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายรายนั้นๆ ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ) หรือโอนเงินผาน
บัญชีธนาคารของผูจองซ้ือในกรณีทีผู่จองซ้ือใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือภายใน 7 วันทําการ นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุนหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) (เฉพาะกรณีผูจองซ้ือที่ไดแนบ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกหรือสําเนา Bank Statement ที่มีช่ือ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ช่ือ
สาขา และเลขที่สาขา ซ่ึงไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองเปนเอกสารประกอบการจองซ้ือ โดยช่ือเจาของบัญชี
ตองเปนช่ือเดียวกับผูจองซ้ือเทานั้น) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือที่ระบุไวในใบ
จองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามทีอ่ยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการ
จองซ้ือหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) โดยผูจองซ้ือจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)  
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  

อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุนผานระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยตามประเภทบัญชีที่ผูจองซ้ือหุนแจงไว หรือโอนเงินผานบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือ หรือสงเช็คคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคา
จองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือหุน หรือการโอนเงินเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย หรือการ
สูญหายในการจัดสงเช็ค ซ่ึงไมไดเกิดจากความผิดพลาดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 
นอกจากนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือโดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซ้ือ หากไมสามารถโอนเงินคาจองซ้ือตามวิธีการที่ผูจองซ้ือระบุไวในใบจองซ้ือได อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ซ่ึง



                                                                               บริษัท ออโตคอรป  โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
                                                                                       Autocorp Holding Public Company Limited

 

สวนที่ 3 หนา 33 

รวมถึงกรณีที่ผูจองซ้ือใหขอมูล และ/หรือเอกสารเก่ียวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับคืนเงินคาจองซ้ือไม
ถูกตอง ครบถวน 

6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากหุนที่จองซ้ือในการเสนอขายคร้ังนี้ กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซ้ือ
สามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงแตกตางกับกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน ซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุน
สามัญไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน 

ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี 
ดังตอไปนี ้

6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซ้ือ
ประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ 
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญอยู  และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซ้ือ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตให
หุนสามัญของบริษัททําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 
ในกรณีที่ผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.1 ช่ือของผูจองซ้ือในใบจองจะตองตรงกับช่ือเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 6.10.3 แทน  

6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยโดยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600  กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซ้ือไดรับการ
จัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 
7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพยฯ ไดหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซ้ือขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ และจะตองถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 โดยผูจอง
ซ้ือสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซ่ึงจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด  ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 
จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซ้ือที่นําหุนสามัญฝากในบัญชีดังกลาว อาจจะไมสามารถถอนหุน
สามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
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6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือ  ในกรณีนี้ ผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากวันที่หุน
สามัญของบริษัทไดเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งนี้ หากผูจองซ้ือไมไดระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไวในใบจองซ้ือ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือ
ตามขอ 6.10.3 
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 ส่วนที่ 4  
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีแล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิท่ีประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือ
ชี้ชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทแล้ว 

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์หรือ นางหทัยรัตน์  รัง
คกูลนุวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลไว้ 

กรรมกำรบริหำร และ ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

-นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์- 

2. นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน ์ กรรมการบริหาร -นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์- 

3. นางสุกใส โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร -นางสุกใส โภคทรัพย์- 

4. นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  
(ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี) -นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ- 

5. นางสาวธัญญา  ธิมาชยั กรรมการบริหาร -นางสาวธัญญา  ธิมาชัย- 

6. นายภูธิป  วาทิน กรรมการบริหาร -นายภูธิป  วาทิน- 

7.นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม  ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี -นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรม- 
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ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน ์
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

-นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน-์ 

นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน ์ กรรมการบริหาร -นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน-์ 

นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  -นางสาวนชุนาถ  สกุลสันเทียะ- 
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีแล้ว และด้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้
ผู้อื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์หรือ นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์หรือ นางหทัยรัตน์  รัง
คกูลนุวัฒน์ หรือ นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลไว้ 

กรรมกำรบริษัท 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายพานิช  พงศ์พิโรดม 
ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ -นายพานิช  พงศ์พิโรดม- 

 
2. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -นายวีระชยั  งามดวีิไลศักดิ์- 

 
3. หม่อมหลวงวินัย  เกษมศร ี

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -หม่อมหลวงวินยั  เกษมศร-ี 

 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ 
เที่ยงธรรม 

กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ -ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม- 

                                                                                 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน ์
ประธานเจา้หน้าที่บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริหาร -นายภานุมาศ รังคกูลนุวฒัน-์ 

นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน ์ กรรมการบริหาร -นางหทัยรัตน์  รังคกูลนุวัฒน-์ 

นางสาวนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  -นางสาวนชุนาถ  สกุลสันเทียะ- 
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กำรรับรองกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องที่ปรึกษำทำงกำรเงนิ 

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ออโตคอร์ป 
โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือ
ชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร -นายปรัชญา กุลวณชิพิสิฐ- 

2.  นายซี ค-ิออง เลาว ์ กรรมการผู้จดัการ -นายซี ค-ิออง เลาว-์ 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท 
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ประวัติกรรมกำรและผู้บริหำร บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยพำนิช พงศ์พิโรดม 
 

69 - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย  

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมแหล่งน ้า สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมสุขาภบิาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

- ผ่านการอบรม หลักสตูร Director 
Accreditation Program รุ่น 
56/2006 และหลักสูตร Director 
Certification Program รุ่น 
121/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลักสตูร 
Understanding the Fundamental 

- 
 

- 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 

2533 – ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษดา้น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
กรรมการ 
 
 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระยอง  
 
บจ. พานิช-วรศักดิ์และเพ่ือน 
2510 
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda 
 
ธุรกิจบริหารท่าเรือ 
 
 
 
หน่วยงานราชการ 
 
 
ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน 
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 2 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

of Financial Statement (UFS) รุ่น 
1/2006 

-  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลักสูตร Setting 
the CEO Performance Plan and 
Evaluation สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลักสูตร Role of 
the Compensation Committee  
(RCC) รุ่น 21/2016 และหลักสูตร 
Role of the Nomination and 
Governance Committee (RNG) 
รุ่น 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์ 
 

56 - ปริญญาตรี  บัญชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร mini MBA 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรชั นสูง บริหารภาครัฐ
และการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 
สถาบันพระปกเกล้า 

- - 
  

2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
 
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda 
 
ให้สินเช่ือรายย่อย 
 
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 3 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- Director Certification Program 
(DCP) รุ่นที่ 0/2000  

- Finance for Non-Finance Director 
(FN) รุ่น 1/2003  

- Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่น 3/2017 และ 

- Successful Formulation & 
Execution of Strategy รุ่น 4/2014  

- Chartered Director Class (CDC) 
รุ่น 8/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

 
 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 
 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 

 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 

 
 

 
2550 – ปัจจุบัน 

 
 

2553 – ปัจจุบัน 
 

และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 
ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/กรรมการสรร
หาค่าตอบแทนและบรรษัทภิ
บาล 
 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการสรร
หาและกา้หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 
 

 
 
 
บมจ. ออลล่า 
 
 

 
บมจ. สินม่ันคงประกันภัย 
 
 

 
 
บมจ. พฤกษา โฮลดิ ง  
 
 

 
 
 
บจ.เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น 
 
 

บจ.ออดิท วัน 
 

 
 
 
ธุรกิจผลิตและบริการ 
 
 

 
ธุรกิจประกันภัย 
 
 

 
 
ถือหุ้นเพ่ือการลงทุน 
 

 
 
 
 
รับช่วงด้าเนินงานด้านบัญชีและ
การเงิน 
 
สอบบัญช ี



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 4 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2548 – 2561 
 

2546 – 2559 
 
 

2552 – 2559 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการอ้านวยการ 
 
 
กรรมการอ้านวยการ 

บจ.สมายพี 
 
บจ.ดับบลิวแอนด์เอ็ม แอสโซ
สิเอท  
 
บจ.มงคลปฐว ี
 
บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท 
 
บจ.โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์
ซอสซิ่ง โซลูชั่น 
 
บจ.ส้านักงานที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจและการบญัชี 

ธุรกิจจัดหาแรงงาน 
 

ถือหุ้นเพ่ือการลงทุน 
 
 
สถานบริการออกก้าลังกาย 
 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 
รับช่วงด้าเนินงานการประมวลผล
เงินเดือน 
 
รับช่วงด้าเนินงานด้านบัญชีและ
การเงิน 
 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์  
ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม 
 

49 - ปริญญาเอก หลักสตูรธุรกิจ
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

- 
 

- 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรร
หาและกา้หนดค่าตอบแทน 
 
อาจารย์ประจ้าภาควิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda 
 
สถาบันการศึกษา 
 
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 5 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
142/2017 

2553 – ปัจจุบัน 
 

2554 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจ. อาร์คัสคอนซัลเทินท ์
  
บจ. เอ็มเอส คิเนทิคส์  

ให้บริการวิจัยการตลาด/ธุรกิจ 
 
จ้าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือซ่อม
ท่อปิโตรเคมี ท่อแรงดันสูง และ
ให้บริการงานด้านวิศวกรรม/
เทคโนโลยี  

หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 
 

67 - ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
142/2017  

- - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

   2535 – ปัจจุบัน 
 

2545 – ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
 

2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ /ประธาน 
กรรมการสรรหาและกา้หนด
ค่าตอบแทน 
 

ทนายความและเจ้าของ 
 

ที่ปรึกษา 
 

กรรมการ 
 

ที่ปรึกษา 
 

ที่ปรึกษา 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
 

ส้านักงาน ม.ล.วินัย เกษมศร ี
 

บจ. ยูนิพาร์ท 
 

บจ. เพนเวน (ประเทศไทย) 
 

บจ. ไพร์ม ซิตี กอลฟ์ จ้ากัด 
 

บจ. เอช เอ็มดี เอเชีย  

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 
 

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ 
 

อิเล็คโทรนิค 
 

อสังหาริมทรัพย์ 
 

สนามกอล์ฟ 
 

โรงแรมอุตสาหกรรมชิ นส่วน 
นำยภำนุมำศ รังคกูล
นุวฒัน์  
 

51 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สามีของนาง
หทัยรัตน์     

รังคกูลนุวัฒน์  

 45.14% 2558 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร / กรรมการสรรหาและ
ก้าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
  
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 6 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

-ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
142/2017 

 

 

2555 – ปัจจุบัน 
 

2537 – ก.พ.61 
 
 

2535 – ก.พ.61 

 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 
 

กรรมการ 

 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 

บจ. เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า
คาร์ส ์
 

บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) 

 
 

นำงหทัยรัตน์  รังคกูล
นุวัฒน์ 
(ชื่อเดิม นางสาวหทัยรัตน์ ลิ ม
ถวิล) 
 

37 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
142/2017 

ภรรยาของ
นายภานุมาศ 
รังคกูลนุวัฒน์  

24.5% 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
กรรมการและผู้จัดการส่วน
งานขาย 
 
 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 
 

นำงสุกใส โภคทรัพย์  
(ชื่อเดิม นางสุกใส ราศีนวล) 
 

48 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง 
หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์  

 
-ผ่านการอบรม Director Certification 

Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม

- - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2558 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 
 
 
ผู้จัดการสว่นบริหารงานทัว่ไป 
กรรมการ 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง 
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 7 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
143/2017 

 

 
2561 – ปัจจุบัน 

 
2555 – ปัจจุบัน 

   
2555 – 2559 

 
2537 – 2559 

 
 

2535 – 2559 

 
ผู้จัดการสว่นบริหารงานทัว่ไป 
 
ผู้จัดการสว่นการเงินและ
บัญชี 
ผู้จัดการสว่นการเงินและ
บัญชี 
ผู้จัดการสว่นการเงินและ
บัญชี 
 
ผู้จัดการสว่นการเงินและ
บัญชี  

 
บจ.ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
บจ. เอ.วี. บุรีรัมย์ ฮอนด้า
คาร์ส ์
 
บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) 

น.ส.นุชนำถ  สกุลสันเทียะ 
- ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสาย

งานบัญชีและการเงิน  
 

27 - ปริญญาตรี  สาขาบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
143/2017 

-ผ่านการอบรม Strategic CFO in 
Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ปี 
2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

- - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
 
 
 
ผู้จัดการสว่นบัญชีการเงิน  
(CFO) 
 
กรรมการ  
 
ผู้จัดการสว่นบัญชีการเงิน  

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 
บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง 
 
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 8 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ประเทศไทย  
-ผ่านการอบรม CFO in practice 
(Certificate program) รุ่นที่ 7 ปี 2560 
จากสภาวิชาชีพบัญชี  

- ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องด้านบัญชี ทั งหลักสูตรอบรม
เพ่ือก้าวทนัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ที่จะน้ามาใช้ใน
ปี 2562 และ 2563 /TFRS ทุกฉบับ
ปี 2561 (ครบ 6 ช่ัวโมง) 

- ผ่านการอบรมความรู้พื นฐานสา้หรับ
วิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR 
Fundamental Course)  

 
2558 – 2559 

 
 

2555 – 2557 

    
หัวหน้าสายงานสอบบัญช ี
 
 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญช ี

 
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  
 
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  
 

 
ส้านักงานตรวจสอบบัญช ี
 
  

น.ส.ธัญญำ  ธิมำชัย 
 

27 - ปริญญาตรี  สาขาบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
142/2017 

- - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2558 – 2559 

กรรมการ  
 
 
 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี (สา้นักงาน
ใหญ่และสาขาประชาสโมสร)/
ผู้จัดการฝา่ยงบประมาณ 
 

หัวหน้าสายงานสอบบัญช ี

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
 
 

บจ. เอินส์ท แอนด์ ยัง 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 

 
 
 
 

 ส้านักงานตรวจสอบบัญชี  



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 9 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2556 – 2557 
 

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  
 

บจ. เอินส์ท แอนด์ ยัง 
นำยภูธิป  วำทิน 
 

27 - ปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
-ผ่านการอบรม Director Accreditation 

Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 
143/2017 

- - 2560 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 

2559 
 
 

2558 – 2559 
 

2555 – 2557 

กรรมการ  
 
 
 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี (สุรินทร์ /
วีรวัฒน์โยธินและบุรีรัมย์ ) 
 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 
 

หัวหน้าสายงานสอบบัญช ี
 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญช ี

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง  
 
 
 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
 

บจ. เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบ
บัญชี  
 

บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 

 
 
 

ส้านักงานตรวจสอบบัญช ี
 

 นำยณรำวุฒิ ธำนีพูน 
(ชื่อเดิม นายบรรจบ ธานีพูน) 
 

44 
  

-  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง 
หลักสูตรช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ 

 

- - 2558 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการสว่นศูนย์บริการ 
 
 
 
ผู้จัดการศูนยบ์ริการสาขา
นาคา 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง 
 
 
 
 บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 10 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
2555 – 2561 

 
 

2545 – 2554 
 
 

2537 – 2545 
 

 
ผู้จัดการศูนยบ์ริการ
ส้านักงานใหญ ่
 
ผู้จัดการศูนยบ์ริการ-สาขา
บุรีรัมย์ 
 
พนกังานฝ่ายบริการ-สาขา
สุรินทร์  

 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
 
บจ.เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้า
คาร์ส์  
 
บจ. เอ.วี. คาร์ส์ (สุรินทร์) 
 

น.ส.สุนทรี จิตต์ธรรม  
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดแูลการทา้บัญช ี

 

26 - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

-  
- ผ่านการอบรม  Fundamentals for 

Corporate Secretary รุ่นที่  2 ปี 
2560 จากสมาคมบริษั ทจด
ทะเบียนไทย  

-  ผ่านการอบรมและพัฒนาความรู้
ต่อเนื่อง ทั งหลักสูตรอบรมเพื่อ
ก้าวทันมาตรฐานการรายงาน
ท า งก า ร เงิ น ฉ บั บ ให ม่ ที่ จ ะ
น้ามาใช้ในปี 2562 และ 2563/ 
หลักสูตรการรับมือเกณฑ์การ

- - 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 

2561-ปัจจุบัน 
 

2561 
 
 

2560-ปัจจุบัน 
 

2559 – 2560 
 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี / 
สมุห์บัญช ี
 
 
ผู้จัดการฝา่ยบัญชี สาขาภูเก็ต 
 
ผู้จัดการฝา่ยบัญชี สาขา
นางรอง 
 
เลขานุการกรรมการ 
 
หัวหน้าสายงานสอบบัญช ี
 

บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง 
 
 
 
บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย ์
 
 
 
 
บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ ง 
 
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี 

จัดจ้าหน่าย และให้บริการ
ศูนย์บริการรถยนต์ ภายใต้ยี่ห้อ 
Honda  
 
 
 
 
 
 
 
 
ส้านักงานสอบบัญช ี
 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 11 
 

ช่ือ-นำมสกุล / 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ควำมสัมพัน
ธ์ทำง

ครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้นใน
บริษัท 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

รับรู้รายได้ ใหม่ตาม TFRS 15 
ส้ าห รับ ธุ รกิ จทั่ ว ไป  (ค รบ  6 
ชั่วโมง) 

 
2556 – 2558 

 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญช ี

 
บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  

 



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ 2 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร  
และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

Autocorp Holding Public Company Limited 

                                                                                                                         

เอกสารแนบ 2 - หน้า 1 

ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัในบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

A = ประธำนกรรมกำรบริษัท,  B = กรรมกำรบริษัท,  C = กรรมกำรบริหำร,  D = ผู้บริหำร, E = ที่ปรึกษำ X = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, Y = กรรมกำรตรวจสอบ,   Z = กรรมกำรอิสระ 
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1. บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง A, B, Z X, B, Z Y, B, Z Y, B, Z B, C,D B, C,D B,C,D B, C, D B,C, D B,C,D D D 

2. บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์     B,C,D B,C,D B,C,D B,C,D D D D D 

3. บมจ. ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ B,Y,Z            

4. บจ.พานิช-วรศักด์และเพื่อน 2510 B            

5. บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น  Y, B, Z           

6. บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง  Y, B, Z           

7. บมจ. สินมั่นคงประกันภัย   X, B, Z            

8. บมจ. ออดิทวัน   B           

9. บจ. สมายล์ พี  B           

10. บจ. ดับบลิว แอนด์ เอ็ม แดสโซสิเอท  B           

11. บจ. เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่นส์  B           

12. บมจ. ออลล่า  A,X,B,Z           

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 - หน้า 2 
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13. บจ. มงคลปฐวี  B           

14. สนง. มล.วินัย เกษมศรี   B,D          

15. บจ. เพนเวน (ไทยแลนด)์   E          

16. บจ. ไพร์ม ซิตี้กอล์ฟ   B          

17. บจ. เอชเอ็นดี เอเชีย   E          

18. บจ. ยูนิพาร์ท   E          

19. บจ. อาร์คัสคอนซัลเทินท์    B         

20. บจ. เอ็มเอส คิเนทิคส์    B         
 

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 



                          บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 
Honda Maliwan Company Limited 

                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  
และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 



                                                                                                                                                                        
บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ ากัด 

Honda Maliwan Company Limited 

                                                                                                                         

เอกสารแนบ 2 - หน้า 3 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทัในบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

A = ประธานกรรมการบริษัท,  B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร 
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บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง B, C,D B, C,D B,C,D B, C, D B,C, D D 

บจ. ฮอนด้ามะลิวัลย์ A,B,C,D B,C,D B,C,D B,C,D D D 
 

ชื่อ-สกุล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 3 

 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับ

ดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท (Compliance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 1 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

หวัข้อ รายละเอยีด 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
( Outsource) 

:  บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากดั 
ท่ีอยู่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
โทร. : 02-116 -  6033 
อีเมล์ : boonneebk@gmail.com  

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวบญุณี  กศุลโสภิต 
คณุวฒิุทางการศกึษา : Master’s degree in MBA (Executive)  มหาวิทยาลยับรูพา 

: Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
: Bachelor’s degree in B.A. (Accounting) มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล เทคนิคกรุงเทพ 

วฒิุบตัร / ประกาศนียบตัร Endorsed Internal Auditing Program จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Graduated Diploma (Auditing) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การทํางาน : ด้านตรวจสอบภายในและท่ีปรึกษาธุรกิจ  
• 2547 – ปัจจุบนั :   SPCG  PCL. GROUP  
• 2549 – 2551      :  GOLDEN  MIND SERVICE CO., LTD. 
• 2549 – 2551      :  TRAVEX CO., LTD. 
• 2550 – ปัจจุบนั :  THAI CAPITAL CORPORATION PCL. 

• 2551 – 2552      :  J.S.V. HARDWARE CO., LTD.   
• 2552       :  T. TRAVELLER 2000 CO., LTD. 
                                  :  PRECISE ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. 
• 2553       :  FAMELINE CO., LTD. 
                                  :  WONDERFUL WORLD WILD CO., LTD. 
• 2553-2554        :  LUCKS 666 CO., LTD. 
                                  :  BANGKOK DECCON PCL.         
• 2555       :  BSH HOME APPLIANCES MANUFATURING LTD. 
• 2555-ปัจจุบัน   :  CPT DRIVES AND POWER PCL. 
• 2556-ปัจจุบัน   :  ND RUBBER PCL. 
• 2558-ปัจจุบัน   :  QTC ENERGY PCL. 
• 2558-ปัจจุบัน   :  BANGKOK DECCON PCL. 

• 2558-2560        :  ZIGA INNOVATION PCL. 
• 2558-ปัจจุบัน   :  INFORMATION AND COMMUNICATION 

NETWORKS CO.,LTD. 
•      2558-ปัจจบุนั        :  THRIVEN DEVELOPMENT CO.,LTD. 



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 3 – หน้า 2 
 

หวัข้อ รายละเอยีด 
•      2558-ปัจจบุนั        :  MUNKONG STEEL CO.,LTD. 
2560-ปัจจุบัน            :  กลุ่ม AUTOCORP HOLDING PCL.  
2561                       :   AJ ADVANCE TECHNOLOGY PCL.   

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขท่ี 5623 ;  เม่ือปี 2541 
- ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขท่ี 346 ; เม่ือปี 2558 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 
- สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 

  



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

 

  
 

 

 

เอกสำรแนบ 4 

 

    แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 
วันท่ี 15 สิงหำคม 2561 

 

 

 

 

 
แบบประเมินน้ีจัดท ำโดยคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ

ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

 

 
 

 



  

 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชน
เป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกันบริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้
มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต 
เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จาก ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PWC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง 
 แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way  Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและ
เห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

บริษัทใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับบริษัทได้ 
 การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยัง
ขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) 
บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 

 
 
1เป็นคณะกรรมการร่วมของสถานบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล 
(Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหง่สหรัฐอเมริกา 
(American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA) 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 



  

 กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง
และ มีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ ในการด า เนินงาน  ท่ี
ครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบั ติหน้าที่ประจ าวัน และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

1.1.2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า  ลู ก ค้ า  แ ล ะ
บุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 

 
 

 - บริษัทได้น า “หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จ ริ ย ธ ร รม ท า ง ธุ ร กิ จ  (Code of 
Conduct)”  แ ล ะ “น โย บ าย ก า ร
ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร  (Corporate 
Governance Policy)” เข้าที่ประชุม  

- BOD ค รั้ ง ที่  4 /2 5 6 1  วั น ที่  1 5 
สิงหาคม 2561 แล้วประกาศบังคับ
ใช้  โดยก าหนดบทลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือพนักงานเกี่ยวกับการ
ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
พร้อมทั้งปฐมนิเทศและแจกคู่มือให้
พนักงาน 

- ก าหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส
การทุจริตหรือการกระท าที่ผิดต่อ
จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทาง
ตามช่องทางที่ก าหนดไว้ในนโยบาย
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่ง
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่  4/2561 วันที่  15 สิงหาคม 
2561 แล้วประกาศบังคับใช้ 

 
 

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 
          1.2.1 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code 
of conduct) ส าห รับผู้ บ ริห ารและพนั ก งานที่
เหมาะสม 
          1 .2 .2  มี ข้ อก าหนดห้ ามผู้ บ ริห ารแล ะ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชั่น อันท าให้ เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร 
          1.2.3 มีบทลงโทษที่ เหมาะสมหากมีการ      
ฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 
         1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงาน
ลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็น
ป ระจ าทุ กปี  รวมทั้ งมี ก า รเผยแพ ร่  code of 
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



  

 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

2.1 มี ก า ร ก า ห น ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธิ์อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจน 
 

 
 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจกรรมการ

และกรรมการบริหารเป็นกฎบัตรผ่าน
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตาม Code of  Conduct 
          1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ
ดูแลปฏิบัติ (compliance unit) 
          1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน 
          1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร 

 
 
     
 
 
   
 

   

 บริษั ทมี การป ระ เมิ น โดยมี การ
ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส การ
ประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงานทุกปี  และประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอก
องค์กร ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพ 
ระบบ ISO โดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน 
ล่าสุดเมื่อ 23/3/2561 
 
 
 
 
 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจพบ

การฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษ

หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร 

   
 
 
   
 
   
 

 
   

 



  

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน 

 
 มีการจัดท าแผนธุรกิจประจ าปีอย่าง

สม่ า เสมอและมี การทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยผ่านวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ประจ าทุกเดือน 

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุม
บทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน 

   
 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี     
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินผ่านวาระการ
ประชุม  คณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่ อบ ริษั ท  ห รือสาม ารถขอค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

 
 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน

ธุ ร กิ จ  มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
ความสามารถเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่
ก า ห น ด อ ย่ า ง เพี ย ง พ อ  โด ย มี
ความสามารถที่จะปฏิบั ติหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่
มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่
มี ค วาม สั มพั น ธ์ ท า งธุ รกิ จกั บบ ริษั ท  ไม่ มี
ความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  โค ร งส ร้ า ง ข อ ง ก ร รม ก า รบ ริษั ท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน    
ซึ่ งทั้ ง  4 ท่ านนี้ เป็ น กรรมการจาก
ภายนอกและไม่มีความสัมพันธ์กับ
ธุรกิจบริษัท และมีจ านวนเหมาะสม
เพียงพอต่อโครงสร้างของธุรกิจบริษัท 
 



  

2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนา
และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ งการสร้างสภาพแวดล้อม การ
ควบคุม การประเมิน ความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

  คณ ะก รรม ก า รก า กั บ ดู แ ล ได้ รั บ
มอบหมายให้ ดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน รวมถึง 
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม 
เช่น การกระจายอ านาจ และจัดต้ัง
คณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อดูแล
และประเมินความเสี่ยง 

 

3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำม

รับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (Oversight) ของ

คณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชัดเจน เป็นต้น   

  บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างและสาย
บั ง คั บ บั ญ ช าอ า น าจ อนุ มั ติ อ ย่ า ง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญ
กับหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งการ
กระจายอ านาจโดยการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในแต่
ล ะ ต า แ ห น่ ง อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 
2561 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงาน
ในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ และ
การสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทได้จัดท าแผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
(Organization Chart) อย่ า ง เป็ น ล าย
ลักษณ์อักษร โดยผ่านวาระการประชุม 

BOD ครั้งที่  4/2561 วันที่  15 สิงหาคม 
2561รวมถึงมีการเผยแพร่พร้อมทั้ ง
ประกาศทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทาง 
e mail และติดประกาศ 



  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร และพนักงาน  

 
 บริษัทมีการก าหนดตามตารางอ านาจ

อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่
ให้พนักงานในส่วนต่างๆได้เข้าใจ ซึ่ ง
อ านาจอนุมัตินี้ได้รับความเห็นชอบจาก
การประชุมบอร์ดเพื่อความเหมาะสมใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 
2561 

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อ
จัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่ เหมาะสม   และมี
กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัตินั้นอย่างสม่ าเสมอ 

  - บริษัทมีการจัดท าแผนและงบประมาณการ
ฝึกอบรมประจ าปี 2561 โดยรวมโครงการ
อบรมภายนอกของแผนกต่างๆ ตามการร้อง
ขอฝึกอบรมของแต่ละแผนก 
- บริษัทมีการก าหนดนโยบายการสร้าง
แรงจูงใจแก่พนักงาน เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการในทุกปี 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่ มี ผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมายรวมถึงการสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

  บริษั ทมี การจั ดท าแบบประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานประจ าทุกปี เพื่อใช้ในการ
วัดผลการด าเนินงานของพนักงานรวมถึง
ทักษะส าคัญในการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุก
ปี  และใช้ เป็นองค์ประกอบในการการขึ้น
เงินเดือน ให้รางวัล และพัฒนาพนักงานต่อไป 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา 

  บริษัทให้ความส าคัญต่อการจัดท าฐานข้อมูล
ของผู้สมัครที่สนใจต าแหน่งงานที่มีในบริษัท
แต่ละระดับของต าแหน่งงานอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการโยกย้ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา 
และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น         
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และ       
การฝึกอบรม 

  บริษัทมีการก าหนดระเบียบการรับพนักงาน 
แผนการฝึกอบรม รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
สร้างขวัญก าลังใจเพื่ อรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถโดยมีการทบทวน
แผนปฏิบัติการในทุกปี 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้
สื บ ท อดต าแห น่ ง  (succession plan) ท่ี
ส าคัญ 

  บริษัทมีแผนและกระบวนการในการสรรหาผู้
สืบทอดต าแหน่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของบริษัท โดย
ผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

5.1 คณ ะ ก ร รม ก า ร แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร มี
กระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จ าเป็น 

  บริษัทได้มีการจัดประชุม  /ฝึกอบรมเพื่ อ
สื่อสารเชิงบังคับให้ทุกคนเห็นความส าคัญ
และมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
โดยอ้างอิงจากรายงานการควบคุมภายใน
และมีการสอบทานเพื่อปรับปรุงในกรณีที่
จ าเป็น   

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนด
ตัวชี้ วั ดผลการปฏิ บั ติ งาน  การส ร้า ง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่ เหมาะสม 
โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code 
of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัท 

  บริษัทได้มีการจัดท าแบบประเมินผลเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีการระบุตัวชี้วัดทั้งในเรื่อง
การปฏิบัติงาน ทักษะและจริยธรรม เพื่อเป็น
องค์ประกอบในการให้ค่าตอบแทนต่อไป 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมิน
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง 
โด ย เน้ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ เชื่ อ ม โย ง กั บ
ความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในด้วย 

  บริษัทได้มีการจัดท าแบบประเมินผลเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีการระบุตัวชี้วัดทั้งในเรื่อง
การปฏิ บั ติ งาน  ทั กษ ะและจริย ธรรม ท่ี
สอดคล้องกับการควบคุมภายใน 



  

5.4 คณ ะก รรม ก า รแ ล ะผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้
พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มาก
เกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่
ละคน 

  บริษั ทมี แนวทางปฏิบั ติที่ ชัด เจนในการ
ก าหนดเป้าหมาย และมีการสื่อสารไปยัง
พนักงานทุกคน เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างแรง
กดดันจนเกินไป เป้าหมายที่ต้ังจะต้องเป็นสิ่ง
ที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริง และ
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารเพื่อไม่ให้เกิดการกระท าที่อาจ
เป็นแรงจูงใจในการขาดความซื่อสัตย์ ต่อ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ผ่าน
ช่องทาง Websiteของบริษัท www.ach.co.th 

 

6. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการใน
รายงานทางการเงินมี ตัวตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง 

  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจ โดยมีการใช้การบันทึกบัญชีผ่าน 
ระบบ Navision ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบ
บัญชีอย่างเหมาะสมผ่านผู้ตรวจสอบบัญชี
ชั้นน า 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการ
ทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ 
เช่น  ผู้ ใช้ รายงานทางการเงิน  ขนาดของ
รายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 

 
 

 บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่
เป็นมาตรฐานสามารถพิจารณา วิเคราะห์ 
รายการส าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มธุรกิจ 
 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 



  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท 
อย่างแท้จริง 

  รายงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานและสะท้อนถึงกิจกรรม 

การด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 

6.4 คณะกรรมการ หรือ  คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบาย
การบริห ารความ เสี่ ย ง ให้ ผู้ บ ริห ารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร 

  บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
สื่อสารกับทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติ 
โดยผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่  4/2561 วันที่  15 สิงหาคม 
2561 แล้วประกาศใช้หลังวันประชุม 
 

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ง
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และ
หน้าที่งานต่าง ๆ   

  บริษัทมีการจัดท ารายงานความคืบหน้าความเสี่ยง
ประจ าปี 2561 ของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
และจะติดตามผลอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ พร้อม
ก าหนดให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าทุกเดือน 

7.2 บริษั ทวิ เคราะห์ความ เสี่ ยงทุ ก
ประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  บริษัทมีการจัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
วิเคราะห์ จัดท ารายงานความคืบหน้าความเสี่ยง 
ของคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยผ่านวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจ าทุกเดือน 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยง 

  บริษัทได้แต่งต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดย
ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนที่มีคุณวุฒิในการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนใน
การประเมินความเสี่ยง 

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของ
ความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

  บริษัทมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการ
ควบคุมดังกล่าว ว่ามีความคุ้มค่าหรือมีประโยชน์กับ



  

การควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติหรือไม่จากใน
วิธีการน้ันๆ 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติ
งานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็น
ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง นั้ น 
(Acceptance)ก า ร ล ด ค ว า ม เสี่ ย ง 
(Reduction)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Avoidance) หรือ การร่วมรับความ
เสี่ยง (Sharing) 

  บริษัทก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน
พิจารณาวิธีการควบคุมความเสี่ยง หรือวิธีการลด
ความเสี่ยงที่ ได้ระบุ ไว้  ซึ่ งในการก าหนดวิธีการ
ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวนี้  หน่วยงานที่ ได้รับ
มอบหมายจะต้องค านึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
จัดให้มีการควบคุมดังกล่าว ว่ามีความคุ้มค่าหรือมี
ประโยชน์กับการควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
หรือไม่ โดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ประจ าทุกเดือน 

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดท ารายงานทางการเงิน
เท็จ   การท าให้สูญ เสียทรัพย์สิน  การ
คอร์รัปชั่น  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบค วบ คุ มภ าย ใน  (management 
override of internal controls) ก า ร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ  
การได้มาหรือใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่
ถูกต้อง เป็นต้น 

  บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น 
เจ้าหน้าที่บันทึก ต้องแยกต่างหากกับเจ้าหน้าที่
รับ เป็นต้น เพื่อลดโอกาสเป็นช่องทางทุจริตใน
องค์กร ส่วนการจัดซื้อจะมีการด าเนินการ
เปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติต่างๆ ของ
ผู้ขาย เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อโปร่งใส สอบ
ทานได้  ในด้านการบริหารการขาย มีการ
ค านึงถึงสถานะทางการเงินของลูกค้าเป็น
องค์ประกอบด้วย 

8.2 บ ริษั ท ไ ด้ ท บ ท วน เป้ า ห ม า ย ก า ร
ปฏิบั ติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน
แล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ต้ังเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง 

  บริษัทมีการทบทวนแผนธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่ อพิ จารณ าถึ งสถานการณ์ ปั จจุบั น ว่ า
เหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ พร้อม
ทั้งมีการก าหนดผลตอบแทนแก่พนักงานให้
สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจ โดยผ่านวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร ประจ าทุก
เดือน 



  

จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็นต้น 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และสอบถามผู้ บ ริหารเกี่ ยวกับ โอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัท
ด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นการคานอ านาจ
กันเพื่อลดช่องทางและโอกาสการเกิดทุจริต 
โดย 
- ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วม
ในการติดตามโอกาสในการเกิดทุจริต  
- นโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เข้า
ที่ประชุม AC ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 
2561 และติดประกาศนโยบายในการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น พร้อมสื่อสารให้พนักงานได้
เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ส่งเสริมค่านิยม เรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
และจรรยาบรรณ 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ก าหนดไว ้

  บริษัทได้ให้ความส าคัญโดยมีการประกาศ ด้วย
การติดประกาศภายในบริษัท 

 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน  

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด า เนินธุ รกิจ  การควบคุมภายใน  และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว  

  บริษัทมีการจัดต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยง
เพื่อติดตามปัจจัยที่อาจมีผลกระทบทางธุรกิจ 
ซึ่งแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ท่ี 1/2561 วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2561 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การท าธุ รกิจ  ที่ อาจมีผลกระทบต่อการ
ด า เนินธุ รกิจ  การควบคุมภายใน  และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

  บริษัทมีการจัดต้ังคณะท างานบริหารความเสี่ยง
เพื่อติดตามปัจจัยที่อาจมีผลกระทบทางธุรกิจ 



  

อย่างเพียงพอแล้ว 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น า
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ  การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว 

 
 บริษัทเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวและด าเนินการ

จัดเตรียมการลดผลกระทบดังกล่าวเช่นระบบ
การสืบทอดงาน (Succession Planning) การ
จัดกระบวนการท างานให้เป็นระบบ 

 

10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง) 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความ
เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน
ของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต การด าเนินงาน 
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  บริษัทมีการกระจายอ านาจและบทบาทหน้าที่ 
อ านาจอนุมัติ ในเอกสารอ านาจอนุมัติ โดยผ่าน
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2561 วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 และส่ือสารไปยัง
พนักงาน  

10.2 บริษั ทมีมาตรการควบคุมภายในที่
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มี
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน  การจัดซื้อ  และการ
บริหารทั่ ว ไป  ตลอดจนก าหนดขอบ เขต  
อ านาจหน้าที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของ
ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  
เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มี
การก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ  ขั้นตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการ
คัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทมีคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งคู่มือนโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท ตารางอ านาจอนุมัติประกาศใช้ 
โดยมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และผ่าน
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทมีการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 



  

การตัดสินใจจัดซื้อ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็น
ต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการส าหรับกรณี
ต่าง ๆ ดังน้ี            
       10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและ
สอบทานการท ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ 
      10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท า
สัญญากับผู้ที่ เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี  ผล
ผูกพันบริษัทใน ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท า
สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ ยืมการค้ า
ประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มี
การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ 
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น 
ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
บริษัทได้ติดตามการท าธุรกรรมให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ผลผูกพัน
บริษัท 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมี
ความหลากหลายอย่างเหมาะสม  เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated 
หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  บริษัทได้ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการ
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์การควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความหลากหลาย เหมาะสม 
ก าหนดอ านาจด าเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในพนักงานระดับต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมั ติจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
และประกาศใช้ 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายใน
ในทุ ก ระ ดับขององค์ก ร เช่ น  ทั้ ง ระ ดับ 
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 
แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษั ทมี การแบ่ งแยกหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน

  บริษัทได้มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่เพื่อให้เกิด
การสอบท าน ระห ว่ า งกั น  ต าม คู่ มื อ การ



  

โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือ  

(1)  หน้าที่อนุมัติ  
(2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและ

ข้อมูลสารสนเทศ และ  
(3)  หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

ปฏิบัติงาน 

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบั ติ งานและการควบ คุมทั่ ว ไปของระบบ
สารสนเทศ 

  แผนก  IT ได้ จั ด ท าและ เผยแพ ร่
นโยบายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ เป็ น ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ก า ร
ด า เนินงาน การใช้ งาน แนวทาง
ปฏิ บั ติ  ร วม ถึ ง ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท
อย่างเหมาะสม โดยผ่านวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒ นา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอนกำร

ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่ก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้
การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมั ติที่ ก าหนด เช่น 
ข้ อ บั ง คั บ ขอ งบ ริษั ท  เกณ ฑ์ ข อ งตล าด
หลักทรัพ ย์ แห่ งประ เทศไทย  เกณฑ์ ของ

  บริษั ทมี การก าหนดนโยบายการท า
รายการระหว่างกันที่ รัดกุมในการท า
ธุรกรรมดังกล่าวโดยจะต้องมีการน าเสนอ
เข้ าคณ ะกรรม การต รวจสอบ  แล ะ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อก ากับดูแล และ
ขออนุมัติอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยผ่าน



  

ส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น 

  บริษัทมีนโยบาย การพิ จารณา ตาม
หลักเกณฑ์ อันพึง เปรียบเทียบได้ ตาม
ประเภทรายการธุรกรรม เพื่อความเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคัญ  โดยผ่านวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
15 สิงหาคม 2561 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณา
อนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก  (at 
arms’ length basis) 

  บริษัทฯ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่
เหมาะสม เพื่ออนุมัติ ธุรกรรม อันค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  ในบริษัทย่อย
หรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  บริษัทร่วมไม่ต้อง
ตอบข้อนี)้ 

  มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย โดยก าหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งต้ังให้เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหาร  ในบริษัทย่อยนั้น ถือปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับระบบของบริษัท 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ
โดยผู้บริหารและพนักงาน 

  บริษัทมีการก าหนดนโยบาย และหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร เพื่ อรับทราบและน าไป
ปฏิบัติทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบั ติของ
บริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยบุคลากรที่มีความสามารถรวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ใน
การปฏิบัติงาน 

  บริษัทด าเนินการอย่างทันท่วงทีในการ
ประกาศนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
ผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ และการ
ประชุมในหน่วยงาน และการประกาศใช้ 
รวมถึงประกาศปรับปรุง เรื่องต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย 



  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 

  บริษัททบทวนนโยบายเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่มีปัจจัยภายนอกมา
กระทบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัท โดยการประกาศให้พนักงานทุกคน
ทราบ 

 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไป
ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ ต้องการใช้ในการ
ด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  บริษัทมีการจัดท ารายงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน
การด าเนินงาน รวมถึงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นจากภายนอก
ด้วย เช่นกรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล  

  บริษัทใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการ
สอบทาน โดยสามารถน าเสนอข้อมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมี
ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ อ ย่ า ง เพี ย งพ อ ส า ห รั บ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  
 

  บริษัทมีการจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนและราย
ไตรมาสเพื่อพิจารณา ข้อมูลในรายการ
ส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ข้อมูลในรายการส าคัญที่อาจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ เช่น รายงานรายรับ-
ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า เ ดื อ น ร า ย ง า น
งบประมาณ-ยอดขาย เป็นต้น 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัท
ได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ

  บริษัทด าเนินการ แจ้งและนัดประชุม
พร้อมเตรียมเอกสารประกอบวันประชุม
ล่ วงหน้ าภายในระยะเวลาขั้น ต่ าที่

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมลู (Information & Communication) 



  

พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

กฎหมายก าหนด ส่งหนังสือ 7 วัน/ผู้ถือ
หุ้นประกาศ นสพ.3 วัน 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร  เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลั ง เกี่ ย วกับความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น  การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วย
กับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  บริษัทมีการด าเนินการ บันทึกรายงาน
ประชุม และข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
รายการที่กรรมการมีความเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือ
ผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว  

 

 
 
 

 

 บริษัทมีการบริหารการจัดเก็บแฟ้ม
เอกสารอย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ 
และ ได้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้สอบ
บัญชีในกรณีมีสิ่งที่ควรแก้ไข เพื่อความ
เป็นระเบียบและเพื่อการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
14. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม

ภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 
ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  บริษัทมีการติดประกาศ รวมถึงมีการ
จัดการประชุมระหว่างหน่วยงาน และ
ภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ภายในองค์กร รวมถึงมีช่องทางในการ
แจ้ งข้อมู ล ต่าง ๆ  ทาง Website ของ
บริษัท www.ach.co.th 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ า เสมอ และ             
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึ งแหล่ ง

  บริษัทมีการรายงานข้อมูลส าคัญ ต่อ
คณะกรรมการอย่างสม่ า เสมอและ
จั ด เตรียมช่ องทางการสื่ อสาร โดย



  

สารสนเทศที่ จ าเป็นต่อการปฏิบั ติงาน หรือ   
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
ก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอ่ืนนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร 
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   
ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ  เป็นต้น    

ก าหนด เลขานุการบริษัทเป็นศูนย์ติดต่อ 
ประสานงาน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และวาระกิจกรรมที่จ าเป็นต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ              ภายใน
บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท  (whistle-
blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

 

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่
ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและได้
จัดเตรียมช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมผ่าน
ทางemail: Anti-Corruption@ach.co.th
และตู้เสนอแนะของบริษัท  

15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมี ช่ องทางการสื่ อสารที่ เหมาะสม  เพื่ อ
สนับสนุนการควบ คุมภายใน  เช่ น  จัด ให้ มี
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

  บริษัทจัดท าเว็บไซต์และเสนอช่องทาง
การติดต่อสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ของ
บ ริษั ท  www.ach.co.th แ ล ะมี แ ผ น
จัดเตรียมหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์
ในกรณีมีรายการ เรื่องร้องเรียนเป็น
จ านวนมาก ทั้งนี้หากมีรายการน้อย 
บริษัทฯขอแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทเพื่อ
เป็นศูนย์กลางประสานงานข้อร้องเรียน
หรือให้ข้อมูล 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉล
หรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

   -  บริษัทได้ก าหนดนโยบาย CG และ

น โยบ ายการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต

คอร์รัปชั่น เข้าที่ โดยผ่านวาระการ

http://www.ach.co.th/


  

อย่างปลอดภัย ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

-  มีช่องทางการสื่อสารให้แจ้งตรงที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

Email: Anti-Corruption@ach.co.th 

- มีการติดตามการแจ้งเบาะแสในที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ไตรมาส  

 

 
16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง

ด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 
ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบั ติ  
และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

  บริษัทมีการติดตามส่วนงานแต่ละแผนก
เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย การ
ตรวจสอบภายในและแก้ไขข้อบกพร่อง
ในกรณีตรวจพบข้อบกพร่องในเรื่อง 
conflict of  interest และหากมีจะมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน 

  บริษัทได้ด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มาประเมิน รวมทั้งมอบหมายให้แผนกที่
เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูล 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมี
ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 

  บริษัทมีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการ
ตรวจสอบอยู่ ในการจั ดท าแผนงาน
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอและมีการติดตาม
ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 



  

ควบคุมภายใต้แผนที่วางไว้ตลอดทั้งป ี

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบ คุมภายใน  โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้และ
ความสามารถ 

  มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการเข้า
ตรวจ มีการก าหนดในแผนงานประจ าปี มี
การสังเกตการณ์และติดตามข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และติดตาม
การปฏิบัติตาม ว่ามีหรือไม่ และได้น าผล
ติดตามดังกล่าวรายงานให้ผู้บริหารอยู่
เสมอ 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  บริษัทมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

 

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานสากล  การปฏิบั ติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  บริษัทมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของ ผู้
ตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช ่ ไม่ใช่ หมำยเหตุ 
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่ อ
ติดตามแก้ ไขอย่ างทั นท่ วงที  ห ากผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญ 

  บริษั ทมีการจัดวาระการประชุม เพื่ อ
ติดตามผลการประเมินเพื่อติดตามผลของ
การแก้ไขว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
โ ด ย ผ่ า น ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการบริหาร ประจ าทุกเดือน 

17.2 บ ริษั ท มี น โยบ าย การราย งาน  ดั งนี้ 
       17.2.1 ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ต้ อ ง ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่ เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระท าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 
 

 
 
 
 
 

 หากมีเหตุการณ์สงสัยว่ามีการทุจริตอย่าง
ร้ายแรงและมีผลต่อภาพลักษณ์ ของ
องค์กรหรือกระทบต่อการเงินของบริษัท 
หากพบรายการหรือเหตุการณ์น่าสงสัย 
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ 



  

      17.2.2 ร า ย ง า น ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่ เ ป็ น
สาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว ) ต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 
     17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 
 

 

 



                          บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
Autocorp Holding Public Company Limited 

 

 

  
 

 

 

เอกสำรแนบ 5 

 

งบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 
 

งบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559-2561 
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