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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

 
 
 
 
 

การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
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 รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน          
มีดังตอ่ไปนี้  

 
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร  

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

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผล เช่น  

- คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของผู้บริหาร
และพนักงาน 

- คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัท
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมายกฎบัตร  

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

- บริษัท ได้มีการจัดโครงสร้างอง ค์กรที่
ช่วยสนันสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

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

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

หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง 
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ 

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

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

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

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

 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง  

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

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

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

 
 
 
 
 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  

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

- บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดเป็น
ระเบียบเร่ืองอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน 

- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานออกเป็น 3 หน้าที่ ดังนี้ 

(1)  หน้าที่อนุมัติ  
(2)  หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ  
(3)  หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน  
ทั้ งนี้  เพื่อ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ และการ

ตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ

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

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

- กรณีที่ ได้มี การอนุมัติธุ รกรรมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว 
บริษัทได้มีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างสม่ าเสมอ 

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

 
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

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

 
 
5. ด้านระบบการติดตาม  

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานและการติดตามผลของการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน 
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

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

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

1.1 ความเสีย่งจากการลงทนุขยายสาขาไม่
เปน็ไปตามแผนทีว่างไว ้

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

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

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

 

 

 

 

 

1.2 ความเสีย่งจากการพึง่พงิ
บรษิทัผูผ้ลติรถยนตฮ์อนดา้  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ความเสีย่งจากการไมไ่ดต้อ่สญัญาแตง่ตัง้
ผูจ้ าหนา่ยและบรกิารรถยนตฮ์อนดา้หรอืถกูยกเลกิจาก
การผดิเงือ่นไขขอ้ตกลงของสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ าหน่าย 

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

- คู่สัญญาอาจท าความตกลงร่วมกันในเวลาใดๆ 
เพื่อให้สัญญาสิ้นสุดลง 

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

- ผู้จ าหน่ายไม่สามารถคงไว้ซึ่งใบอนุญาตเพื่อ
การประกอบกิจการตามที่ระบุในสัญญา หรือใบอนุญาต
ไม่ได้รับการต่ออายุ ถูกระงับ หรือถูกเพิกถอน ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ 

- ผู้จ าหน่ายละทิ้ง/ไม่สามารถเปิดท าการสถาน
ประกอบการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าจ านวนวันที่
ก าหนด 

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

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

- ผู้จ าหน่ายยื่นหรือมีส่วนในการยื่นต่อฮอนด้าซึ่ง
ข้อความหรือเอกสารใดๆ เพื่อให้มีการช าระเงินอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการฉ้อฉล 

 ซึ่ ง เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทางกลุ่ม  ACG 
สามารถปฏิบัติตามได้มาโดยตลอดระยะเวลาการด าเนิน
ธุรกิจ โดยไม่ท าให้เกิดการผิดเงื่อนไขในสัญญาได้ 



 

 
 

123 

 นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจ
ภายใต้สัญญากับฮอนด้าเป็นเวลานาน และมีผู้บริหารของ
บริษัทที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจเป็นผู้จ าหน่าย
รถยนต์มายาวนาน ท าให้กลุ่มบริษัท มีความเช่ียวชาญใน
การบริหารจัดการธุรกิจ และมีความรู้ในเร่ืองของการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การวางนโยบายการท าธุรกิจ การอบรม
พนักงาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเงื่อนไขตาม
สัญญาของฮอนด้าอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด และได้รับ
รางวัลจากการประเมินผลการด าเนินงานในฐานะผู้
จ าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่มีผลการด าเนินงานที่ดี มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของ
บริษัทฮอนด้า ทั้งด้านผลการด าเนินงานและความพึง
พอใจของลูกค้า     

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

 ถึงแม้ว่าอายุสัญญาจะเป็นลักษณะปีต่อปี  
เนื่องจากเป็นนโยบายของฮอนด้าที่ปฏิบัติกับผู้จ าหน่าย
ทุกรายทั้งประเทศ กลุ่มบริษัท เช่ือมั่นว่ายังคงจะได้รับการ
ต่อสัญญาต่อไปในอนาคต เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติขัดต่อ
สัญญาที่จะเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จ าหน่าย
และบริการดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

1.4.1 ความเสีย่งดา้นการพึง่พาเงนิกู้
จากสถาบนัการเงนิ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ความเสี่ยงอื่นๆ 

1.5.1 ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้
รายใหญท่ีม่อี านาจก าหนดนโยบายการบรหิาร  

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

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

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

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

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยง

จากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะท าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และพิจารณาถึงศักยภาพของ
โครงการในอนาคต รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในสาขาใหม่ๆ และน าเสนอแผนการลงทุนของบริษัท
ย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน า
การลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และใน
การก ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของ
บริษัทย่อยนั้นๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 

 

  


