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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2560 แม้ วา่ จะเป็ นปี ที่สหการประมูลมีการปรับปรุงบริการ
สถานที่ และขยายขอบข่ายธุรกิจออกไปตามแนวทางที่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารวางแผนไว้ แต่ผลประกอบการที่เป็ นตัวเลขกาไรสุดท้ าย ยังไม่
สามารถยกระดับขึ ้นไปตามที่วางแผนได้
เนื่องด้ วยผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและภาวะแวดล้ อมต่างๆที่ไม่เอื ้ออานวยให้
ธุรกิจประมูลที่เน้ นรถยนต์สามารถจะขยายตัวได้ รวมทังการสร้
้
าง End
Users ทังผู
้ ้ ขายรถและผู้นารถมาประมูลยังไม่ประสบผล ทาให้ ให้ กาไร
สุทธิในปี 2560 ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2559
เมื่อมองไปใน ปี 2561 และต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งนัน้
คณะกรรมการและผู้บริ หารมองเห็นอนาคตและโอกาสสาหรับการทาธุรกิจ
ที่น่าจะดีขึ ้น จากเศรษฐกิจไทยที่เริ่มดีขึ ้นโดยรวม แม้ วา่ จะยังไม่สง่ ผลอย่าง
เต็มที่กบั ธุรกิจรถมือสองและการประมูล
ในปี 2561 นี ้ นอกจากจะเตรียมการปรับปรุงการบริการต่างๆ
ให้ ได้ ดีมีมาตรฐานยิ่งขึ ้น เร่งดาเนิบการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ End Users
เข้ ามามีสว่ นในการประมูลแล้ ว บริษัทก็ยงั เตรียมการขยายช่องทางการดาเนินธุรกิจไปยังธุรกิจที่ตอ่ เนื่อง
และหวังว่าจะส่งผลให้ ผล
ประกอบการในปี 2561 ดีขึ ้นกว่าที่ผ่านมา
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมค้ า ลูกค้ า และผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องที่
สนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอให้ ความเชื่อมัน่ ว่าบริษัทจะดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง ต่อเนื่อง และยัง่ ยืนต่อไป

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในกฏบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงทาง
ธุรกิจชองบริษัท รวมทังก
้ าหนดมาตรการป้องกันแ แก้ ไขความเสี่ยง และการติดตาม
อย่างสม่าเสมอ
ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1.
กาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ องค์กรให้ มีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานของบริษัท
ท่ามกลางสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงาน และการลงทุนต่าง ๆ ของ
บริษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระดับการจัดการได้ บริหารงานโดยพิจารณาให้ อยูภ่ ายใต้ ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็ นสาคัญ
มีแนวทางในการกาหนดมาตรการควบคุมหรือ
บรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็ นรูปธรรมและสามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ จริง
เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ อย่างทันท่วงที
3. พิจารณาให้ ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทารายการความเสีย่ งองค์กร
โดยกาหนดให้ สอดคล้ องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมัน่ ใจว่า บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับระบบควบคุม
ภายในและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

(นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มี
การประชุมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ โดยมีมติทสี่ าคัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัท เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการ
้
ซึง่ ที่ประชุม
คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ติ ามที่เสนอ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 สาหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดย
พิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการโดยรวมถึงหน้ าทีค่ วาม
รับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้ เคียง
กัน ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ติ ามที่เสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้ าทีด่ ้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และมีความ
โปร่งใสในการดาเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
ปี 2560 ถึ ง แม้ จ ะเจอปั ญ หาเศรษฐกิ จ และผลกระทบด้ า นอื่ น ๆ บ้ า ง
รวมถึงธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึน้ บริ ษัทก็ต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ บริ ษัทต้ องปรับตัวให้ เร็ วขึน้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว
บริ ษั ท ยังสามารถครองส่ว นแบ่งตลาดเป็ น อัน ดับ หนึ่ งติ ด ต่อกัน อย่า ง
ยาวนาน อันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตัง้ ใจของทีมงาน สาหรับปี นี ้ บริ ษัทมีการทา
Re-branding เพื่ อ เป็ น การปรั บ เปลี่ย นภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รของบริ ษั ท ให้ มี ค วาม
ทันสมัย มีความผูกพัน และเพิ่มศักยภาพในการบริ การให้ ดียิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ ริ ษัท
ยังมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับลูกค้ าให้ มีความสวยงาม สะดวกสบาย
นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจแล้ ว บริ ษัทยังยึดมัน่ ในหลักจริ ยธรรม ธรร
มาภิบาล และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ดารงแนวทางการทาธุรกิจด้ วยความ
รอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้ างความเติบโตของบริ ษัท อย่างแข็งแรงและ
ยัง่ ยืน อีกทังยั
้ งคงนโยบายมุ่งเน้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันการ
ใช้ ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยดีเสมอมาและขอให้
ความเชื่อมัน่ ว่า ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนพร้ อมจะทุ่มเทและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาความเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจการ
ประมูลและปราศจากการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ต่อไป

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
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ณ 30 ธันวาคม 2560
1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4. นายศราวุธ จารุ จินดา
5. นายเทพทัย ศิลา
6. นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส
7. นายวรัญญู ศิลา

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษ ัท มีก ารเปลี่ย นแปลงเพื ่อ พัฒ นาให้ บ ริ ษ ัท เติบ โตแบบยัง่ ยืน และเน้ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นคุณ ภาพ โดยยกระดับ การ
ดาเนินงานและบริ หารองค์กรเป็ นมืออาชีพและเข้ าสู่ระดับสากล ซึ่งรวมถึงการประมูลสินค้ าทุกชนิดที่มิใช่เพียงสินค้ าประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านัน้ ทั ้งนี ้ เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ครอบคลุมทุก ประเภททรัพย์สินในด้ านการ
ประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริ การที่มีคุณภาพ เน้ นถึงการบริ หารงานและการจัดประมูลที่โปร่ งใส ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและ
ซื่อตรงทุกขันตอน
้
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายในด้ านความยุติธรรม โดยมีการพัฒนาระบบการจัดการการประมูล
แบบ Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาและสานักงานและคลังสินค้ า สามารถดูแลตรวจสอบในเรื่ องสภาพสินทรัพย์
อย่างมีระบบและได้ มาตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง หรื อราคาเปิ ดอย่างเหมาะสม และได้ รับการยอมรั บจาก
เจ้ าของสินทรัพย์ ดังนัน้ ผู้เข้ าร่ วมประมูลจะได้ ซื ้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการใช้ งาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ความสาเร็ จต่อทังคู
้ ค่ ้ าและลูกค้ า สอดคล้ องกับคาขวัญของบริ ษัทที่วา่

“Your Success is our Pride” ความสาเร็จของท่ านคือความภูมใิ จของเรา

ทังนี
้ ้ บริ ษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้ และผลกาไรในอนาคตโดย
1. ขยายฐานเจ้ าของทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล จากผู้ใช้ งานโดยตรงเพิ่มขึ ้น
2. ขยายฐานผู้เข้ าร่ วมการประมูล
3. เพิ่มประเภททรัพย์สินในการประมูลให้ มีความหลากหลาย

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
\

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริ ษัท สหการประมูล
จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านการประมูลสินค้ าประเภทรถยนต์ ภายใต้ การ
บริ หารงานเริ่ มแรกของ นายเทพทัย ศิลา ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกธุรกิจมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น
เดิมผู้ก่อตังประกอบธุ
้
รกิจค้ ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตังได้
้ จดั ตังบริ
้ ษัทขึ ้น เนื่องจากได้ เล็งเห็นโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การประมูลรถยนต์ ซึง่ ในขณะนันประเทศไทยยั
้
งไม่มีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริ งจัง จึงได้ เริ่ มทาการศึกษา
ถึงความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้ าประเภทรถยนต์จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ของผู้บริ โภค
คนไทยในการซื ้อ/ขายรถยนต์ ด้ วยราคายุตธิ รรมและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขาย โดยบริ ษัทถือเป็ นบริ ษัทแห่ง
แรกในประเทศไทยที่เปิ ดดาเนินธุรกิจด้ านการประมูลรถยนต์ในรู ปแบบเปิ ด (Open Auction) ซึง่ เป็ นรู ปแบบของการประมูลซึง่ ผู้ที่
ต้ องการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินใดๆ จะต้ องแสดงเจตจานง ด้ วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรื อกลุ่มผู้เข้ าร่ วมประมูล โดยผู้ที่เสนอ
ราคาสุดท้ ายสูงที่สดุ จะเป็ นผู้ที่ชนะการประมูล
นอกจากบริ ษัทให้ บริ การประมูลรถยนต์เป็ นหลักแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการบริ การประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจนสินค้ า
ประเภทอื่นๆ ตามความต้ องการของลูกค้ า เช่น บ้ านและที่ดิน หุ้น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และสินค้ าเบ็ดเตล็ ดมียี่ห้อ เช่น กระเป๋ า
นาฬิกา (“สินค้ าแบรนด์เนม”) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เท่านัน้
บริ ษัทมีสานักงานใหญ่ซงึ่ มีพื ้นที่ส่วนหนึง่ สาหรับใช้ เป็ นสถานที่ประมูลแห่งแรกตังอยู
้ ่ริม ถนนลาดพร้ าวระหว่างซอย 85 ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริ ษัทได้ ย้ายสานักงานใหญ่มาตังอยู
้ ่ที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขต
วังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 ซึง่ ตังอยู
้ ่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื ้นที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจ
การให้ บริ การประมูลในอนาคต ทังนี
้ ้ สถานที่ตงดั
ั ้ งกล่าวถูกใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษัทมาจนถึงปัจจุบนั
ด้ วยระบบการประมูลที่โปร่ งใสได้ มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อนั ยาวนาน ทาให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรับและไว้ วางใจ
จากสถาบันการเงินต่างๆ บริ ษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ให้ เป็ น
ผู้ดาเนินการบริ หารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สินทัว่ ไป มาโดยตลอด

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั

ปี 2534 - 2540

ปี 2541-2545

ปี 2546- 2550

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

บริ ษัทจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกมูลค่า 3 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนิน ธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนันจึ
้ งเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ วเป็ น 13 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการ
ขยายกิ จ การและเป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น รวมทั ง้ บริ ษั ท ได้ เริ่ ม จั ด การประมู ล
รถจักรยานยนต์เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ า
 ได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทาการประมูล
รถยนต์และทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
 บริ ษัทเป็ นบริ ษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็ นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจาก
ประเทศญี่ ปุ่ นที่ ไ ด้ รั บ คัด เลื อ กให้ เป็ นสมาชิ ก National Auto Auction Association
(NAAA) ซึ่งเป็ นองค์กรผู้ประกอบธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ไม่หวังผลกาไร ตังอยู
้ ใ่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื ้อและผู้ขาย และสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วเป็ น 110 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยาย
กิจการและได้ เริ่ มรับจัดประมูลสินค้ าประเภทอื่นๆ เช่น บ้ านและที่ดิน หุ้น เฟอร์ นิเจอร์
เป็ นต้ น ทัง้ นีเ้ พื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง้ ผู้ซือ้ และผู้ขาย ซึ่งไม่จากัดแต่
เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านัน้
 เริ่ ม จัด การประมูลสัญ จรในต่า งจัง หวัด เป็ น ครั ง้ แรก และท าการเปิ ด พื น้ ที่ จัด เก็ บ
ทรัพย์สนิ ในส่วนของรถยนต์ทงสิ
ั ้ ้น 17 จังหวัด ซึง่ ได้ แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์
สกลนคร ร้ อยเอ็ด อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี
ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ ครอบคลุมการประมูลทัว่ ภูมิ ภาค
ตลอดจนเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ
 บริ ษัทจัดตังสาขาที
้
่รังสิต – คลอง 8 เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าในเขตปริ มณฑล
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ปี 2551 - 2552

 เพิ่ ม พื น้ ที่ จั ด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นรถยนต์ จ านวน 3 จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ แก่
ประจวบคีรีขนั ธ์ นครศรี ธรรมราช และระยอง เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้
ครอบคลุมภาคใต้ และภาคตะวันออก

ปี 2555

 บริ ษัทร่ วมมือกับไปรษณี ย์ไทยสาขาแจ้ งวัฒนะเพื่อใช้ สถานที่ในการประมูล โดยพืน้ ที่
ดังกล่าวผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้ าร่ วมการประมูล ซึ่งเป็ นกล
ยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นแก่ลูกค้ า และร่ วมมือกับบริ ษัท โตชิ บ้า ไทย
แลนด์ จากัด จัดการประมูลเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจ
การประมูล
 บริ ษัทแปรสภาพจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่
ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท พร้ อมทังเพิ
้ ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้ าน
บาทเป็ น 145 ล้ านบาท

มีนาคม 2556

 บริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็ นหุ้นละ
0.25 บาท พร้ อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้ านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป 110 ล้ านหุ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทังสิ
้ ้น 27.50 ล้ านบาท
 ขยายพื ้นที่สานักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื ้นที่เพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ เป็ น Safety
Zone ป้องกันน ้าท่วม และยกเลิกการประมูลที่แจ้ งวัฒนะ

สิงหาคม 2556

ปี 2557

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

 หุ้นของบริ ษัทเริ่มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวันแรก เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2556

 บริ ษัทมีการเปิ ดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
 บริ ษัทมีการเพิ่มพื ้นทีจ่ ดั เก็บทรัพย์สนิ จานวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ
สุรินทร์
 บริ ษัทได้ มีการเพิ่มวันประมูลเป็ น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา
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ปี 2558

 บริ ษัทเพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้ แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ ธานี
และ หาดใหญ่
 บริ ษัทเพิ่มวันประมูลมากขึ ้น
 บริ ษัทเพิ่มทรัพย์สนิ ในการประมูล เช่น สินค้ าแบรนด์เนม
 บริ ษัทรับดาเนินการจัดการประมูลให้ แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติ (ปปส.) สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจให้ ดาเนินการจัดการประมู ล ใบอนุญาตคลื่นความถี่
1800 Mhz. และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ปี 2559

 บริ ษัทเพิ่มสถานที่สาขาการประมูลที่จงั หวัดพิษณุโลก
 บริ ษัทได้ รับวางใจจาก กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และสานักงาน กสทช. ให้ ดาเนินการประมูลหมายเลขโทรศัพท์สาหรับบริ การ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่เป็ นหมายเลขสวย จานวน 16 หมายเลข
 บริ ษัทเพิ่มสินทรัพย์ในการประมูล อาทิ ที่ดิน 4G อสังหาริ มทรัพย์ เฟอร์ นิเจอร์ หรู
เป็ นต้ น

ปี 2560

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

 บริ ษัทร่วมทุนกับบริษัทฯ กับบริ ษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด จัดตังบริ
้ ษัท แอคชัน่
แอนด์ ออคชัน่ จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 51
และบริ ษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจ
ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลทรัพย์สนิ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็ นหลัก
ได้ แก่ โครงการเพื่อนประมูล ให้ บริ การครบวงจร เช่น บริ การให้ คาแนะนาการซื ้อขาย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริ การประเมินราคา บริ การทาความสะอาด ปรับปรุง
สภาพ บริ การขนย้ าย บริ การแนะนาสินเชื่อเช่าซื ้อ พ.ร.บ ประกันภัย และธุรกรรม
ด้ านทะเบียนรถ
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ปี 2560

 บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจาก กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
 จัดการประมูลทรัพย์ของกลางทีย่ ดึ ได้ ให้ กบั สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ปปส.)
 ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2และมีการเพิม่ สถานทีจ่ ดั เก็บที่สมุทรสาครเพื่อรองรับ
ปริ มาณสินค้ าบริเวณพื ้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันตก และจังหวัดใกล้ เคียง
 E Onsite การพัฒ นาระบบการประมูลในรู ปแบบของ E-AUCTION ที่ ลานประมูล
เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่ประสงค์ที่จะแสดงสถาณะ ณ.จุดการประมูล
 One stop service การเพิ่มการบริ การและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการประมูล
โดยเฉพาะลูกค้ าที่มาประมูลกับเราเป็ นครัง้ แรกและลูกค้ าที่สนใจที่จะมาประมูล
สินค้ ากับสหการประมุล
 บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากผู้นาตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยให้ จดั การประมูล
รถบรรทุก เพื่อการขยายโอกาสให้ กบั ผู้บริ โภคได้ เข้ าถึงตัวสินค้ าประเภทดังกล่าวได้
มากขึ ้น
 Rebranding : เป็ นการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริ การของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและประทับใจลูกค้ ามากยิง่ ขึ ้น

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของการบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจให้ บริการเป็ นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทังให้
้ บริการด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล เช่น
การเคลื่อนย้ ายทรัพย์สินที่ทาการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื ้อทรัพย์สินแก่ผ้ ปู ระมูล การรับฝาก
ขายทรัพย์สินที่เข้ าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็ นต้ น อย่า งไรก็ ต าม การให้ บ ริ ก ารด้ า นอื่น ๆ นัน้ เป็ น การให้ บ ริ ก ารเสริ ม เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แ ก่เจ้ า ของทรั พย์ สิน หรื อ ผู้ประมูลซื ้อ

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทมาจากรายได้ ค่าบริ การในการเป็ นคนกลางในการประมูล ทรัพย์สินเป็ น หลัก ซึ่งบริ ษัทจะรับรู้
รายได้ ใ นรู ปแบบค่าธรรมเนี ยมในการให้ บริ การ โดยมีการเรี ยกเก็บค่าดาเนิน การจากผู้ประมูลซื ้อเป็ นหลัก และเรี ยกเก็บค่าบริ การหรือค่า
คอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ทังนี
้ ้ ปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้ องโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 2 กลุ่มได้
สูงสุด โดยการเป็ นคนกลางในธุรกิจประมูลนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องจะประกอบด้ วยผู้ประมูลซื ้อ และเจ้ าของทรัพย์สินที่นามาประมูล ซึง่ มีความต้ องการ
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

ผู้ประมูลซื ้อ

:

ต้ องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ สามารถเลือกและได้ ทรัพย์สินที่ตรงตาม
ความต้ องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้ องการของตน

เจ้ าของทรัพย์สิน

:

ต้ องการให้ สามารถจาหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้ าของทรัพย์สินจะเลือกบริ ษัท
ผู้จดั การการประมูลที่มีผ้ เู ข้ าร่วมประมูลเป็ นจานวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่สินค้ าของตนจะสามารถจาหน่ายได้
รวมทังมี
้ การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคาจาหน่ายทรัพย์สิน

จากความต้ องการที่แตกต่างดังกล่าวข้ างต้ น การประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจประมูลนัน้ บริ ษัทต้ องให้ ความสาคัญในการจัดหา
ทรั พย์ สินในการประมูลให้ มีความหลากหลายและมีปริ มาณที่ เพียงพอ เพื่อกระตุ้น ให้ มีผ้ ูสนใจเข้ าร่ วมการประมูลเพิ่มขึน้ รวมถึงการให้
ความสาคัญในการให้ บริ การกับทัง้ ผู้ประมูลซื ้อและเจ้ าของทรัพย์สิน ให้ ได้ รับความสะดวกรวดเร็ วและความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อ
โอกาสที่การประมูลทรัพย์สินสาเร็จเพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ ความเป็ นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ ้นจากการแข่งขันที่ส มบูรณ์

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ทรัพย์ สินที่บริ ษัททาการจัดการประมูล สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้
1)

รถยนต์

การให้ บริการประมูลรถยนต์ถือเป็ นรายได้ หลักของบริษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 70 - 80 ของรายได้ รวมของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
บริษัทมีการให้ บริการประมูลรถยนต์ทกุ ประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทังรถยนต์
้
ที่สามารถขับเคลื่อนได้ รถยนต์ที่ขบั เคลื่อนไม่ได้ หรือซากรถจากอุบตั ิเหตุ
โดยเจ้ าของทรัพย์สินรถยนต์ที่นามาประมูล จะประกอบด้ วย 2 กลุม่ หลัก คือ

 กลุ่มนิติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริ ษัทเช่าซื ้อรถ ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสิ นเชื่อรถยนต์ บริ ษัทรถเช่าที่รถยนต์
ครบกาหนดอายุใช้ งาน บริษัททัว่ ไปที่มีรถยนต์สาหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์สว่ นกลางของพนักงาน หรือรถที่ใช้ งานขนส่ง
สินค้ าในกิจการของบริษัท เป็ นต้ น

 กลุ่มลูกค้ าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์ ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึง่ ต้ องการนารถยนต์ของตนเอง
มาจาหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็ นต้ น
สาหรับผู้เข้ าประมูลรถยนต์นนั ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะทาการประมูลรถยนต์เพื่อนาไปจาหน่ายต่อแก่ลกู ค้ าบุคคลทัว่ ไป
อีกทอดหนึ่ง
ตัวอย่ างรถยนต์ ท่ บี ริ ษัทให้ บริ การประมูล
รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคล

รถยนต์เอนกประสงค์

รถยนต์ เพื่อการพาณิชย์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริษัท

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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2)

รถจักรยานยนต์

การให้ บริการประมูลรถจักรยานยนต์นนั ้ ก่อให้ เกิดรายได้ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 – 10 ของรายได้ รวมของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
บริษัทให้ บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทกุ ประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้ าของทรัพย์สินที่นามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงินที่ ทา
การยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และผู้เข้ าประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง ร้ านค้ าจักรยานยนต์ที่จาหน่ายทัง้
รถใหม่และรถมือสอง รวมถึงลูกค้ าบุคคลที่ซื ้อไปใช้ งาน ซึง่ แนวโน้ มลูกค้ ากลุม่ นี ้มีจานวนเพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ที่ผ่านมาและเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่บริษัท
ให้ ความสนใจและมีทิศทางที่ต้องการขยายกลุม่ ลูกค้ าบุคคลให้ มากขึ ้น

ตัวอย่ างรถจักรยานยนต์ ท่ บี ริษัทให้ บริ การประมูล

ที่มา : บริษัท

3)

ทรัพย์ สินประเภทอื่นๆ

การให้ บริ การประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้ องการของลูกค้ านัน้ มีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 1-15 ของรายได้ รวม โดยวัตถุประสงค์
หลักของการประมูลทรัพย์สินอื่นนัน้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเสริ มภาพลักษณ์ของบริษัทให้ สอดคล้ องกับคาว่า “สหการประมูล” คือ มีความ
หลากหลายของทรัพย์สินที่นามาประมูล ตลอดจนเป็ นการขยายฐานกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูลให้ มีวงกว้ างเพิ่มขึ ้น รวมทังเป็
้ นการสร้ างโอกาสทาง
ธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
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ในปี 2560 บริษัทมีการประมูลทรัพย์สนิ อื่นดังนี ้
1. สานักงาน กสทช: ให้ ดาเนินการจัดการประมูล เลขหมายโทรศัพท์สาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นหมายเลขสวย
ประจาปี 2560
2. กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
3. สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมูลทรัพย์ของกลางที่ยดึ ได้
นอกจากนี ้ยังมีการประมูลรถจักรยาน ประมูลทรัพย์สินของ บมจ.การบินไทย เป็ นต้ น

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ เี ป็ นหมายเลขสวยประจาปี 2560 ของสานักงาน กสทช.

การให้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลได้ แก่
1)

การให้ บริการเคลื่อนย้ ายรถ

บริ ษัทมีการให้ บริการเคลื่อนย้ ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายรถจากผู้ที่ชนะการประมูล ซึ่งบริ ษัทจะแสดงอัตรา
ค่าเคลื่อนย้ ายเพื่อเปิ ดเผยให้ ผ้ ปู ระมูลซื ้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครัง้ ก่อนเข้ าร่วมประมูล
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ในการกาหนดค่าบริ การขนย้ ายจะพิจารณาจากต้ นทุนค่าเคลื่อนย้ ายที่บริ ษัทจ่าย และ/หรื อ ค่าจ้ างที่จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างเคลื่อนย้ ายตังแต่
้ จดุ ที่
บริษัทรับรถจากผู้ขายไปสิ ้นสุด ณ จุดที่ทาการประมูล โดยบริษัทจะนาต้ นทุนดังกล่าวมาเฉลี่ยเป็ นต้ นทุนค่าเคลื่อนย้ ายรถแต่ละคัน
2)

การให้ บริการประเมินราคา

บริ ษัทมีการให้ บริ การประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริ ษัทจะคิดค่าบริ การในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ มีการประ มูล
ราคาผ่านบริษัท
โครงสร้ างรายได้ รวมของบริ ษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้
รายได้ จากประมูลรถยนต์

2558
ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

563.75

77.86

487.00

80.17

434.16

76.94

รายได้ จากประมูลรถจักรยานยนต์

47.82

6.60

46.93

7.73

57.19

10.13

รายได้ ค่าขนย้ าย

80.83

11.16

59.69

9.83

60.21

10.67

รายได้ จากการประมูลอื่น

26.32

3.64

8.21

1.35

7.93

1.41

718.72

99.26

601.83

99.07

559.50

99.15

5.34

0.74

5.66

0.93

4.804

0.85

724.06

100.00

607.49

100.00

564.30

100.00

รายได้ จากการให้ บริการรวม
รายได้ อ่ นื
รายได้ รวม

สถานที่จัดเก็บทรั พย์ สินเพื่อรอประมูลของบริ ษัทรวม 27 แห่ ง ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ 26 จังหวัด มีดังนี ้
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรุ งเทพฯ: สานักงานใหญ่
ปทุมธานี: สาขารังสิต
นครปฐม
สระบุรี
อยุธยา
สมุทรสาคร

1. เชียงใหม่

1. นครราชสีมา

2. พิษณุโลก
3. นครสวรรค์
4. เพชรบูรณ์

2. อุบลราชธานี
3. อุดรธานี
4. ขอนแก่ น
5. สุรินทร์
6. ร้ อยเอ็ด

1. สุราษฏร์ ธานี
2. สงขลา
3. ประจวบคีรีขันธ์
4. ชุมพร

1. ระยอง
2. ชลบุรี: พัทยา
3. ชลบุรี: บ้ านบึง

5. นครศรีธรรมราช
6. ภูเก็ต
7. ตรัง

7. สกลนคร
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จานวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์ สินของบริษัท

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริษัทข้ างต้ น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ดงั นี ้

สถานที่

ประเภททรัพย์สนิ

จานวนรถที่จอดจริ ง ณ 31 ธันวาคม 2560
(คัน)

กรุ งเทพมหานคร 1แห่ ง

ต่ างจังหวัด 25 แห่ ง

รวม 27 แห่ ง

รถยนต์

1,848

รถจักรยานยนต์

2,630

รถยนต์

6,547

รถจักรยานยนต์

2,350

รถยนต์

8,395

รถจักรยานยนต์

4,980

การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ ที่สาคัญทั่วประเทศ
สถานที่ประมูล 13 แห่ ง 13 จังหวัด

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ระยอง (1)
ชลบุรี (1)

ราชบุรี (1)

เฉียงเหนือ
กรุ งเทพมหานคร (1)
ปทุมธานี (1)

เชียงใหม่ (1)
พิษณุโลก (1)

นครราชสีมา (1)
อุบลราชธานี (1)

สุราษฏร์ ธานี (1)
สงขลา (1)

อุดรธานี (1)
ขอนแก่ น (1)
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กระบวนการที่เกีย่ วข้องกับการประมูล

สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล
1. สถานที่ประมูล
บริ ษัทมีจดุ ประมูลรถทัว่ ประเทศไทยทัง้ สิ ้น 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้ าในภูมิภาคต่า งๆ
สามารถซื ้อขายได้ สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริ ษัทสามารถจาแนกใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่จดั ประมูลประจา และศูนย์ประมูล
สัญจร
ตารางการประมูลสานักงานใหญ่ และสาขา
สถานที่ประมูล

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
จ.เชียงใหม่
จ.นครราชสีมา
จ.สุราษฎร์ ธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุดรธานี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)
จ.นครราชสีมา
จ.พิษณุโลก
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2. ศูนย์ประมูลสัญจร
บริ ษั ทมีการจัดประมูลสัญ จรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้ น พืน้ ที่ ซึ่งเป็ นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริ ษั ท มีพืน้ ที่จัดเก็ บรถอยู่ เพื่ อลด
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการเคลื่อนย้ ายรถ โดยจะมีการกาหนดแผนการประมูลล่วงหน้ าประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้ ผ้ ตู ้ องการเข้ าประมูลรับทราบ ในพื ้นที่ตา่ งๆ ดังนี ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก
:
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ภาคกลาง
:
จังหวัดราชบุรี
นอกจากนัน้ ในบางกรณีบริ ษัทมีการจัดประมูลสิ นค้ าพิเศษตามความต้ องการของเจ้ าของทรัพย์สินในสถานที่ตา่ งๆ เช่น สินค้ าแบ
รนด์เนม รถบรรทุกHINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็ นต้ น
3. กระบวนการจัดการประมูล
บริษัทได้ มีการจัดระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้ วยระบบใหม่ ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ
ทาความสะอาดภายนอกและห้ องเครื่อง
ดูดฝุ่ นทาความสะอาดภายใน
ล้ างภายนอกและห้ องเครื่อง
ถ่ายรูปขึ ้นเว็บไซต์ รอการขาย พร้ อมทังสามารถตรวจสอบรถผ่
้
านคลังสินค้ าแบบออนไลน์
แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้ าประมูล

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ
1. ระบบงานพัฒนาเป็ นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขา
สานักงานและคลังสินค้ าแบบออนไลน์
2. ข้ อมูลการรับรถ รู ปรถ และคลังสินค้ ารถ สามารถตรวจสอบได้ ทนั ที
แบบ Real Time
3. ข้ อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ ทันทีและติด ตามผลได้ ใ นขณะ
กาลังประมูล และข้ อมูลมีความถูกต้ อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
4. ระบบการจัดการสาขามีการพัฒนาเป็ นระบบบริหารแบบกระจายด้ วย
มาตรฐานที่ไม่ขึ ้นกับสานักงานใหญ่
5. ระบบออนไลน์ ทาให้ ลดภาระงานในการส่งข้ อมูลระหว่างสาขาและ
เจ้ าของรถ ทาให้ การทางานรวดเร็วขึ ้น
6. ระบบสารสนเทศมี ก ารพัฒ นาและรองรั บ การพัฒ นาระบบงาน
สนับสนุนการทางานของเจ้ าของรถเพิ่มเติมได้ ในอนาคต
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วิธีการประมูล

ผู้ประมูลสามารถทาการประมูล ได้ ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล หรื อการประมูลผ่านช่องทางอิน เตอร์ เน็ต (Eauction)
1. การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล
เป็ นรูปแบบการประมูลพื ้นฐาน โดยผู้เข้ าร่วมประมูลจะยกป้ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อสาธารณะในการสู้ราคาที่ผ้ ดู าเนินการ
ประมูลแจ้ งการปรับราคาแต่ละครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการประมูล
2. การประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตระบบ E-Auction
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัท www.auct.co.th ในแบบ Real Time พร้ อม
การประมูลในสถานที่จริ ง ซึ่งเป็ นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลสามารถเห็นทัง้ ภาพและ
เสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดงความจานงในการสู้ราคาที่ผ้ ดู าเนินการประมูลแจ้ งการปรับ
ราคาแต่ละครัง้ ได้ ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
โดยผู้เข้ า ร่ ว มประมูล จะต้ องวางเงิน มัด จาขัน้ ต่ า 20,000 บาท พร้ อมส่งเอกสารที่ ส าคัญ เพื่อให้ บ ริ ษั ท ท าการตรวจสอบข้ อมูล
หลังจากนัน้ บริ ษัท จะท าการส่งชื่อหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่า น (Password) แก่ผ้ ูป ระมูล โดยผู้ป ระมูล
สามารถใช้ บริการประมูลผ่านทางหน้ าเว็บไซด์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึง่ ปั จจุบนั การประมูล E-Auction ลูกค้ า
ที่ต้องการประมูล จะได้ วงเงินที่ใช้ ในการประมูล 5 - 10 เท่าของเงินที่วางมัดจา
3. การประมูลผ่านช่องทางผ่านระบบ E-Onsite
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมูลเพื่อรองรับการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ เป็ น
รายแรกในประเทศไทยด้ วยระบบ E-Onsite เป็ นการพัฒนาระบบการประมูลจากระบบการยกป้ายเสนอราคาประมูลมาสู่การ
แข่งขันเสนอราคาประมูลผ่าน Application ด้ วยอุปกรณ์มือถือหรื อแท็บเล็ตในสถานที่ประมูล ซึ่งจะสร้ างความโปร่งใส น่าเชื่อถือ
ในการจัดการประมูลเพิ่มมากขึน้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลการแข่งขันเสนอราคาประมูลได้ ทกุ ขัน้ ตอน และเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ร่วมประมูลในการแข่งขันเสนอราคาได้ อย่างมัน่ ใจ กล้ าตัดสินใจในการแข่งขันเสนอราคามากขึน้ เพื่อรองรับการขยายฐานลู กค้ าสู่
ตลาด End users และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการประมูลไปสูก่ ารประมูลด้ วยระบบดิจิตอลทังระบบในอนาคต
้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

20

การลงทะเบียน และผูเ้ ข้าร่วมประมูล

การลงทะเบียน
ในวันประมูล ผู้สนใจร่วมประมูลต้ องลงทะเบียนกับบริ ษัทและทาการชาระเงินค่ามัดจาป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์ทาการประมูลทรัพย์สินได้ และ
ค่ามัดจาดังกล่าว จะทาการคืนให้ แก่ผ้ เู ข้ าประมูลภายหลังจากผู้เข้ าร่วมประมูลคืนป้ายประมูลโดยอัตราค่ามัดจาป้ายประมูลสาหรับลูกค้ า
ทัว่ ไปในการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทนัน้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1)
2)
3)
4)
5)

ป้ายละ 20,000 บาท
ป้ายละ 5,000 บาท
ป้ายละ 2,000 บาท
ป้ายละ 20,000 บาท
ป้ายละ 20,000 บาท

(สามารถประมูลได้ ทงรถยนต์
ั้
และรถจักรยานยนต์)
(สาหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
(สาหรับการประมูลสินค้ าแบรนด์เนม และเครื่องใช้ ไฟฟ้า)
(สาหรับการประมูลบ้ าน)
(สาหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน E-Auction)

ผู้เข้ าร่ วมประมูล
ผู้เข้ าร่วมประมูล หรือผู้ซื ้อรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่ ได้ แก่ ผู้ค้ารถซึง่ มีทงในรู
ั ้ ปนิติบคุ คลและบุคคลซึง่ ต้ องการนารถยนต์หรื อ
รถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ ไปปรับปรุงให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ และทาการขายต่อ นอกจากนี ้ ยังมีบคุ คลทัว่ ไปซึง่ นารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
ไปใช้ เอง ทังนี
้ ้ ผู้ประมูลซื ้อรถยนต์ และ/หรื อ รถจักรยานยนต์จากบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มพ่อค้ ารถยนต์มือสอง และพ่อค้ าคนกลางที่ประ มูล
รถยนต์เพื่อขายต่อไปยังลูกค้ าผู้ใช้ รถยนต์ทวั่ ไปอีกทอดหนึ่ง
การให้ สิทธิพิเศษกับลูกค้ า
เพื่อเป็ นการรักษาฐานผู้เข้ าร่วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้ มีการเข้ าร่ วมประมูลกับบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการให้ สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับผู้เข้ าร่วมประมูลซึ่งมีการติดต่อกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนมีการประมูลกับบริษัทอย่างสม่าเสมอ และ
บริษัทพิจารณาแล้ วในอดีตมิได้ มีการผิดนัดในการจ่ายชาระค่าทรัพย์สินที่ทาการประมูลได้ ดังนี ้
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การดาเนินการประมูล
ผู้ดาเนินรายการจะประกาศให้ ประมูลทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ ผู้ที่ต้องการประมูลซื ้อทรัพย์สินจะต้ องแสดงเจตจานงด้ วยวิธี “ยกมือ” (ยก
ป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูล ซึง่ อยูใ่ นสถานะสักขีพยานการประมูลโดยปริยาย โดยเริ่มประมูลจากราคาเปิ ด
ขันต
้ ่า ซึง่ หากมีผ้ เู ข้ าร่วมประมูลเสนอซื ้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอซื ้อในราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ดาเนินรายการจะมีการประกาศ
ปรับขึ ้นขันราคาของการประมู
้
ลดังนี ้
รถยนต์

: ราคาเปิ ดต่ากว่า 1 ล้ านบาท ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 2,000 บาท
: ราคาเปิ ดตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 10,000 บาท

รถจักรยานยนต์

: ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 1,000 บาท

การสิ ้นสุดของการสู้ราคาแต่ละครัง้ เกิดขึ ้นเมื่อมีผ้ ทู ี่ยกมือให้ ราคาสูงสุดเป็ นคนสุดท้ ายและมีการนับขายถึงสาม พร้ อมเสียงค้ อนเคาะขายจากผู้
ดาเนินรายการ ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้ เวลาเฉลี่ยประมาณ 45 วินาทีตอ่ รายการ โดยการประมูลทุกครัง้ จะถูกบันทึกเทป
เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สินนัน้ นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแล้ ว ยังมีการเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าประมูลร่วมประมูลพร้ อมกันแบบ Real time
ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้ อีกด้ วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และทาให้ การประมูลของบริ ษัทมี
การแข่งขันและความโปร่งใสเพิ่มขึ ้น โดยภายหลังการประมูลบริษัทจะให้ ผ้ ชู นะการประมูลจะต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล
โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะจัดเจ้ าหน้ าที่ติดต่อผู้ประมูลทรัพย์สินได้ ให้ ชาระเงินมัดจาในอัตราร้ อยละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.บาท (สาหรับลูกค้ าทัว่ ไป เว้ นแต่ลกู ค้ าที่ได้ รับสิทธิพิเศษ) พร้ อมทาการชาระค่าดาเนินการในการประมูลและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี) ให้ ครบถ้ วน
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กระบวนการภายหลังการประมูล

การรับชาระเงินค่ าทรัพย์ สินในการประมูล
การชาระเงินค่า ทรั พ ย์ สิ น ในการประมูล โดยทั่ว ไปแล้ ว จะแบ่ง การชาระเป็ น 2 ครั ง้ คื อ การชาระเงิ น ค่า ทรั พย์ สิน ในวันประมูลในอัตรา
ร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชาระเงินค่าทรัพย์สินภายหลังจากการประมูลภายใน 4 วัน เว้ นแต่เป็ น
ลูกค้ าที่ได้ รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ ระบุไว้ ทังนี
้ ้ สาหรับลูกค้ าที่ทาการประมูลผ่านระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะทาการจ่ายชาระมูลค่า
ทรัพย์สินทังจ
้ านวนภายใน 4 วันนับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสาหรับลูกค้ าทั่วไป จะทาการส่งมอบเมื่อทาการชาระเงินค่าทรัพย์สินครบทังจ
้ านวนแล้ วเท่านัน้ โดยหากทรัพย์สินที่ผ้ ู
ประมูลได้ รับไป เกิดความเสียหายหรื อชารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซื ้อได้ แจ้ งแก่บริ ษัทภายใน 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการส่งมอบ
ทะเบียนและชุดโอนให้ ภายหลังจากที่ทาการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วัน โดยผู้ซื ้อสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สินที่นามาประมูลไม่มีผ้ ซู ื ้อ ผู้นาทรัพย์สินมาประมูลสามารถรับทรัพย์สินคืนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
การส่ งมอบเงินค่ าทรัพย์ สิน
ภายหลังจากการประมูล บริ ษัทจะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สินทราบภายในวันทาการถัดไป และนาส่งมอบเงินค่า
ทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ขู ายทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ กับเจ้ าของทรัพย์สินแต่และราย โดยผู้ขายทรัพย์สินมีหน้ าที่นา
หลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาให้ บริษัทเพื่อส่งมอบให้ กบั ผู้ประมูลต่อไป จากการกระบวนการให้ บริการการประมูลดังที่ได้
กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้


กระบวนการ
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ระยะเวลา
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กลยุทธ์ทางการตลาด
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ผ่านมา ได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าทังทางด้
้
านคุณภาพการบริ การ ความซื่อสัตย์และความ
เป็ นธรรม จึงทาให้ บริษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี ้
1)

กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาค่าบริ การตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งฝ่ ายบริ หาร จะมีการทบทวนกล

ยุทธ์ การกาหนดราคา โดยคานึงถึงการแข่งขัน การกาหนดค่าบริ การของคู่แข่ง และสภาวะตลาด เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการใช้
นโยบายด้ านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้ เกิดการตื่นตัวและสร้ างอุปทานรถยนต์ให้ เข้ าสู่ตลาดประมูลมากขึน้ อาทิเช่น การยกเว้ นการเก็บค่า
คอมมิชชัน่ จากผู้ขายในบางกรณี เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษั ทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้ านราคาโดยตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น
หากแต่จะเน้ นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้ านการบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2)

กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Products & Services)
บริ ษั ท มีน โยบายหลักในการให้ ค วามสาคัญ กับ มาตรฐานการบริ การเพื่อให้ การบริ การที่ ดี ที่สุดแก่ลูกค้ า ทัง้ ในช่ว งก่อน
ระหว่าง และหลังการประมูล โดยจุดเด่นทางด้ านบริการที่มีเหนือบริษัทคูแ่ ข่งมีดงั ต่อไปนี ้


จัดเตรียมพื ้นที่จอดรถเพื่อเข้ ารับการประมูลที่สานักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ ตลอดจนจัดการประมูล
สัญจรในต่างจังหวัดทัว่ ภูมิภาคบนทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่เข้ าทาการประมูล ซึ่งสามารถรองรับรถที่เข้ าทาการ
ประมูลได้ ครัง้ ละกว่า 2,000 คัน



มีเจ้ าหน้ าที่และทีมงานมืออาชีพที่ชานาญงานกว่า 26 ปี คอยให้ บริการประเมินราคารถยนต์อย่างยุติธรรม พร้ อมดาเนินการ
ประมูลขายให้ ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ



มีจานวนผู้ซื ้อรถทังกลุ
้ ม่ ผู้ซื ้อไปขายและกลุม่ ผู้ซื ้อไปใช้ จานวนมาก ทาให้ เกิดการแข่งขันกันในการเสนอราคาประมูล เป็ นผล
ทาให้ ได้ ราคาขายที่พงึ พอใจทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย



จัดทาประกันอัคคีภยั และวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย และมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในพื ้นที่ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อม
ทังการบั
้
นทึกด้ วยกล้ องวงจรปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการทางานโดยตลอด

3)

กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทกาหนดสถานที่การประมูลให้ ครอบคลุมทัว่ ทังภู
้ มิภาคของประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีสถานที่ทาการประมูล 13 แห่ง
ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมูลไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ นัน้ นอกจากจะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า และเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลใน
แต่ละภูมิภาครู้ จักบริ ษัทเพิ่มขึน้ ยังเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายทรัพย์สิน อีกด้ วย โดยบริ ษัทจะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่
ใกล้ เคียงกับพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สินเป็ นจุดประมูลเป็ นหลัก โดยบริ ษัทมีการทาการประมูลใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่ประมูล และ
การประมูลในระบบ E-Auction และช่วงปลายปี ที่ผ่านมาบริษัทได้ มีการพัฒนาระบบ E-Onsite (คือการมาประมูลที่ลานประมูลโดยไม่ต้องยก
มือชูป้ายแสดงตัว)เพิ่มเติมขึน้ มาเพื่อรองรับการความต้ องการของลูกค้ าที่มีแนวโน้ มที่จะหันไปใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาใช้ กับการซื ้อขายร ถยนต์
เพิ่มมากขึ ้น ซึ่งเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูล ตลอดจนเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์และการ
ปรับปรุงการดาเนินการของบริษัทให้ รองรับกับการเปิ ดเขตการค้ าเสรีอาเซียนในอนาคตพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
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4)

กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย

บริษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึงถึงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าในระยะยาวเป็ นสาคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิม
ให้ คงอยูก่ บั บริษัทและพยายามเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ คือ การรักษาฐานลูกค้ าเดิมด้ ว ย
คุณภาพและการบริ การที่ประทับใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้ นการแสวงหาลูกค้ านักลงทุนรายใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยรายละเอียด
ในส่วนการตลาดและส่งเสริมการขายจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนสาคัญ คือ
การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
จากการประกอบธุรกิจมากว่า 26 ปี ทาให้ บริ ษัทมีฐานข้ อมูลลูกค้ าอยู่จานวนมาก ซึ่งเป็ นฐานลูกค้ าเฉพาะกลุ่มที่บริ ษั ท
สามารถนาเสนอรู ปแบบบริ การ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการซือ้ ขายหรื อความต้ องการในการใช้ บริ การด้ านอื่นได้ บริ ษัทจึงเน้ นการตลาดโดยจัด
โปรแกรมการให้ บริการ เช่น การให้ ข้อมูลเพื่อการซื ้อขายผ่าน


สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริ ษั ท และจัด ส่งทางอีเมล์การสะสมยอดซื ้อ
รถยนต์เพื่อรับสิทธิพิเศษ เป็ นต้ น
การเพิ่มและแสวงหาลูกค้ าใหม่
การตังเป้
้ าหมายยอดขายที่เพิ่มขึน้ มีผลให้ ต้องการฐานลูกค้ าที่กว้ างขึน้ ทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพและปริ มาณโดยให้ สอดคล้ องตาม
เป้าหมายลูกค้ าที่กาหนดไว้ ลูกค้ ากลุ่มนีไ้ ด้ มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทัง้ จากการหาลูกค้ าโดยตรงด้ วยเจ้ าหน้ าที่การตลาดของ
บริ ษัทหรื อทางอ้ อม โดยการให้ ลกู ค้ ากลุ่มเดิมแนะนาสมาชิกเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ บริ ษัทยังได้ ลกู ค้ าที่ได้ จากการที่ลกู ค้ าติดต่อโดยตรง มายัง
บริ ษัท อันเนื่องมาจากการจัดทาสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทาการเน้ นในด้ านการสื่อสาร ผ่านช่อ งทาง Social Media เช่น
Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็ นต้ น


5) กลยุทธ์ การสร้ างความน่ าเชื่อถือ
เนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่ที่เข้ าร่วมประมูลเป็ นสินค้ ามือสอง จึงเป็ นการยากที่ผ้ บู ริ โภคจะแยกแยะความแตกต่างของสินค้ าที่
เข้ าร่วมประมูล เนื่องจากอาจขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าและไม่สามารถทราบถึงลักษณะที่แท้ จริ งของสินค้ า ดังนัน้ ความไว้ วางใจ
และความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบสินค้ าที่เข้ าประมูลจะถูกนามาเป็ นปั จจัยในการเลือกพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้ าร่วม
ประมูล ดังนัน้ บริษัทจึงทาการว่าจ้ างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ บริการประเมินและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทกุ คันโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยแก่ผ้ เู ข้ าร่วม
ประมูลก่อนเข้ าร่วมประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต โดยจะมีการให้ บริ การตรวจสอบทังสภาพภายนอก
้
อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลักษณะ
พิเศษ สภาพเครื่องยนต์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลสินค้ าเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ าและบริการของบริษัท และกาลังมีนโยบายที่จะขาย
บริ การดังกล่าวออกไปยังทุกสาขาทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการจัดอบรมพนักงานให้ บริ การผู้ซือ้ และผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็ ม ใจ
ตลอดจนให้ คาแนะนาในการเลือกซื ้อและการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการให้ บริการ
6)

กลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์ ท่ดี ีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

เนื่องจากปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จทางธุรกิจของบริ ษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสองเข้ าสู่ตลาดการประมูล
ดังนัน้ บริ ษัทจึงดาเนินกลยุทธ์ ในการสร้ างความสัมพั นธ์ ที่ดีกับกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรหลักทางธุรกิ จ
เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น การแนะนาลูกค้ า การร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาการจัดระบบงานภายในเพื่อทาให้ ผ้ ขู ายสามารถรับเงินค่าขายสินค้ าตามกาหนดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับสถาบัน
การเงิน และผู้ค้ารถยนต์ ให้ ได้ รับเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความประทับใจในการให้ บริการ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สาหรับปี 2560 ถือเป็ นปี ที่อตุ สาหกรรมยานยนต์เริ่ มสามารถปรับตัวได้ หลังจากที่ต้องพบเจอกับบททดสอบ

ผลจากโครงสร้ างภาษี

สรรพสามิตใหม่และโครงการรถคันแรก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทังในประเทศและต่
้
างประเทศเริ่ มมีการปรับตัวในทิศทางเชิงบวก
มากขึ ้น ตัวเลขการส่งออกกลับมาเติบโตเป็ นบวกอีกครัง้ แม้ ว่ าพืชผลทางการเกษตรราคาจะไม่ดีมากนัก แต่เมื่อพิจารณาปั จจัยโดยรวมแล้ ว
สามารถส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในด้ านบวก ทาให้ ปี 2560 เป็ นปี แรกที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ของประเทศกลับมาเติบโตอีกครัง้ หนึ่ง
ในปี 2561 นโยบายกระตุ้น เศรษฐกิ จ จากภาครั ฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่า น่ า จะมีแ รงส่ง ที่ ดี ขึ น้ จากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่น่าจะฟื ้นตัวจะเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้ ตลาดรถยนต์ไทยเติบโตจากปี 2560 นาโดยการลงทุนภาครัฐ และ
ภาคการท่องเที่ยว ด้ านอุปสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริ โภคและการใช้ จ่ายภาคเอกชนคาดว่าจะเร่งขึ น้ จากรายได้ ของเกษตรกรที่ปรับดีขึ ้น
จากผลของราคาสินค้ าเกษตรที่กลับมามีทิศทางขยายตัวได้ อีกครัง้ หนึ่ง รวมถึงการดาเนินการนโยบายประชารัฐ ที่จะทามีเงินหมุนเวียนเข้ ามา
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น โดยคาดว่าตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 10 %
บริ ษัทมีแผนพัฒนาและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับลูกค้ าบุคคล (End User) เพื่อให้ นารถเข้ ามาประมูล และ/หรื อ มาประมูลรถไปใช้ โดย
การร่วมทุนจัดตังบริ
้ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด เมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ ให้ กบั บริษัทเพิ่มมากขึ ้น และ
เพื่อหาพันธ์ มิตรที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเตรี ยมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ การรับรู้ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลในการตัดสินใจส่ ง
มอบรถมาให้ ประมูลขาย
ด้ านการผลิตในปี 2561 มีการคาดการณ์วา่ จะผลิตรถยนต์ได้ ประมาณ 2 ล้ านคัน เติบโตจากปี 2560 โดยแบ่งสัดส่วนการผลิตออกเป็ น
ตลาดในประเทศ 9 แสนคัน และส่งออก 1.1 ล้ านคัน ซึ่งปั จจัยที่จะมีผลกับอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบไปด้ วย มาตรการกีดกันทางการค้ า
จากต่างประเทศ ราคาน ้ามันในตลาดโลก อัตราภาษีนาเข้ าสินค้ าระหว่างกันในกลุม่ ประเทศอาเซียนที่ลดลงเป็ น 0% รวมไปถึงตลาดรถยนต์ใน
ประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวจากปั จจัยบวกต่างๆเช่น กลุม่ เจ้ าของรถจากโครงการรถคันแรกที่จะกลับเข้ ามาซื ้อรถใหม่หลังจากพ้ นเงื่อนไขห้ าม
ขายใน 5 ปี รวมทังหลายฝ่
้
ายคาดการณ์การเติบโตGDP ที่บง่ บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ
ด้ านตลาดการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการคาดการณ์ว่ าจะขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหนุนต่างๆมาจากทังตลาดในประเทศและตลาด
้
ส่งออกต่างประเทศ โดยในกลุ่ม Big Bike มีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทังการส่
้
งออกและตลาดในประเทศซึ่งเน้ นกลุม่ ลูกค้ าระดับบนที่มี
ความเสี่ยงจากภาระหนี ้เสียน้ อยกว่า และคาดว่ารายได้ เกษตรกรและผู้บริโภคในต่างจังหวัดซึง่ เป็ นกาลังซื ้อสาคัญของรถจักรยานยนต์จะได้ รับ
แรงสนับสนุนจากปั จจัยด้ านนโยบายจากภาครัฐ
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นอกจากนีค้ าดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลับมาเติบโต โดยได้ อานิสงส์รถคันแรกที่ปลดล็อกแล้ ว ทาให้ เจ้ าของรถมีโอกาสตัดสินใจเปลี่ยน
รถยนต์ใหม่ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้ วยว่าจะมีรุ่นใหม่ๆหรือไม่ หากมีการออกรถรุ่นใหม่ในประเภทที่ลกู ค้ ามองหาอยู่ก็จะ
กระตุ้นให้ ตดั สินใจเปลี่ยนรถได้ งา่ ย
ภาวการณ์ แข่ งขันของตลาดรถยนต์
สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2561
- ปี 2555 ยอดรวม 1,436,335 คัน
- ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คัน (ลดลง 105,667 คัน – 7.3 %)
- ปี 2557 ยอดรวม 881,832 คัน (ลดลง 448,836 คัน – 33.7 %)
- ปี 2558 ยอดรวม 799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน – 9.3 %)
- ปี 2559 ยอดรวม 768,788 คัน (ลดลง 30,806 คัน – 3.9 %)
- ปี 2560 ยอดรวม 871,647 คัน (เพิ่มขึ ้น 102,859 คัน +13.4 %)
ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 871,647 คัน มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึน้ 13.4% โดยถือเป็ นตัวเลขยอดขายที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี หลังจากปี 2555 ซึง่ เป็ นปี ที่โครงการรถคันแรกทาให้ ยอดขายรถยนต์พงุ่ สูงขึ ้นอย่างมาก
ตลาดรถยนต์ในปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัว โดยยอดขายรวมน่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 9 แสนคัน โดยมีปัจจัยบวกทังจากมาตรการการผลั
้
กดัน
และส่งเสริ มการลงทุนจากภาครัฐ การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื ้นตัวดีขึน้ ของหลายฝ่ าย เจ้ าของรถยนต์ในโครงการรถคันแรกที่ทยอยพ้ น
กาหนดห้ ามซื ้อขายตามเงื่อนไขของโครงการฯซึ่งทาให้ มีโอกาสซือ้ รถยนต์ใหม่ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆที่มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง
ต่อเนื่องและออกแคมเปญต่างๆที่จงู ใจลูกค้ าซึ่งมีสว่ นกระตุ้นการซื ้อขายรถอย่างมาก ตลอดจนอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อและค่าเงินดาวน์ที่
อยูใ่ นระดับต่าช่วยเร่งการตัดสินใจให้ ซื ้อรถได้ งา่ ยขึ ้น
ประเภทรถที่คาดว่าจะมีการเติบโตดีกว่าตลาดรวมในปี 2561 ได้ แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก รถยนต์อเนกประสงค์ รถกระบะ และรถบรรทุก
ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ดีลเลอร์ รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุ ทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ เหมาะสม
ต่อความต้ องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาคแล้ ว การสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้ เกิดขึน้ ในกลุ่มผู้บริ โภค ทังต่
้ อ
ตัวรถยนต์ และบริการต่างๆ ที่ตามมาหลังการซื ้อขายรถยนต์ โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย ซึง่ ในช่วงที่ผ่านมา มีการรวมกลุม่ ผู้ใช้ รถยนต์
บางรุ่นร้ องเรียนปั ญหาที่เกิดในการใช้ รถยนต์นนๆต่
ั ้ อ สคบ. หรือผู้ใช้ รถยนต์บางคนที่ไม่พอใจกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับรถแล้ วใช้ สื่อโซเชียลในการ
ประกาศเรื่องที่เกิดขึ ้นตนเอง ซึง่ จะส่งผลต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ได้ ในระยะยาว
นอกจากนี ้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังมีแนวโน้ มดีขึน้ โดยสานักงานสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงคาดการณ์
ทางเศรษฐกิจปี 2561 โดยมองว่า GDP จะขยายตัวที่ 3.8% โดยมีปัจจัยบวกต่างๆ เช่น การขับเคลื่อนการใช้ จา่ ยของรัฐบาลผ่านโครงการขนาด
ใหญ่ ความเชื่อมัน่ เรื่องการเลือกตัง้ รวมถึงรายได้ เกษตรกรและการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัว
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ปั จจัยความเสีย่ ง

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญ กับการบริ หารความเสี่ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนาแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ เป็ นมาตรฐานอ้ างอิง เป้าหมายหลักของการ
บริ หารความเสี่ยงคือการมุ่งมัน่ จัดการความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ ้นหรื อลด
ความเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ ้น และ/หรื อ ให้ ได้ มาซึง่ โอกาสทางธุรกิจ
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดับ
ปฏิบตั กิ าร โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับ
การแต่งตังให้
้ มาทาหน้ าที่เป็ นผู้กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทรวมทังติ
้ ดตาม กลัน่ กรอง
ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ งานด้ านบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ แต่งตังคณะท
้
างาน
บริ หารความเสี่ยงขึ ้นมา ซึง่ ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทจากสายงานต่าง ๆ เพื่อติดตามการดาเนินงานด้ านบริ หารความ
เสี่ยงอย่างใกล้ ชิด
ปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษัทของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญ สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภัย
บริ ษัทให้ ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาจากอัคคีภยั จึงจัดทาแผนในการจัดการปั ญหาดังกล่าว โดยมี มาตรการในการ
รั บมือและป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึน้ ด้ วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่างสม่าเสมอ โดยมีการอบรม
การป้องกัน การระงับอัคคี ภัยและการซ้ อมการหนี ไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้ องวงจรปิ ดให้ ใช้ งานได้ ตลอดเวลา ทาแผนการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทงหมดที
ั้
่สานักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บนา้ มันเชือ้ เพลิง จัดเก็บให้ เป็ น
สถานที่ พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมและติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงให้ เพียงพอ และครอบคลุมพื ้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภยั ให้ ลด
น้ อยลงที่สดุ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ด้ วยการทาประกันอัคคีภยั เพื่อรองรับปัญหาความเสี่ย ง
ที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเรื่ องทรัพย์สินของลูกค้ า โดยทุนประกันอัคคีภยั มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตัว
ทรัพย์สิน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมแผนรับมือกับความเสี่ยงจากอัคคีภยั อย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา
บริ ษัทไม่เคยมีประวัตเิ กิดอัคคีภยั ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริ ษัทมีมาตรการในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างรอบด้ าน โดยมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่ซงึ่ มีระดับความสูงพ้ นระดับน ้าท่วมใน
หลายพืน้ ที่ ตลอดจนจัดหาพื น้ ที่เพื่อ จัดเก็ บสต็อ กรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 27 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภ าค ซึ่งนอกจากเพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรั พย์แล้ วนัน้ บริ ษัทยังสามารถใช้ เป็ นพืน้ ที่จัดเก็บทรั พย์สินในกรณี ที่บางพืน้ ที่เกิดอุทกภัยใน
อนาคต สาหรับพื ้นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันอุทกภัยโดยจัดเตรี ยมแผน Safety Zone เพื่อใช้ ใน
กรณีฉกุ เฉิน โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้องกันทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพื ้นที่ของสานักงานใหญ่
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ซึง่ ในปี 2554 บริ ษัทได้ สร้ างแนวพื ้นที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนื ้อที่ 3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5 เมตรใน
เนือ้ ที่ 6 ไร่ ในเขตสานักงานใหญ่ ในปี 2556 บริ ษัทได้ ขยายพืน้ ที่ Safety Zone สูงระดับ 3 เมตร ในเนือ้ ที่ ประมาณ 14 ไร่ เพิ่มเติม
และในปี 2560 บริ ษัทได้ ทาการยกระดับพื ้นโรงรับรถ โรงทาความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมูลจานวน 6 โรง พร้ อมแนว
ถนนด้ านในบริ ษัท ทาเป็ นแนวป้องกันน ้าท่วม มีการติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าขนาดใหญ่ และปรับปรุ งทางระบายน ้าให้ ดีขึ ้น ตลอดจนทา
ประกันภัยสิ่งปลูกสร้ าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในเขตพื ้นที่สานักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สิน
ของบริ ษัททัว่ ประเทศ 27 แห่ง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจัดทาแผนการป้องกันน ้าท่วมเป็ นขันตอน
้
โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความ
พร้ อมของอุปกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ และการรายงานเหตุการณ์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชาเพื่อสัง่ การ บริ ษัทจึงประเมินว่าสามารถบริ หารความเสี่ยง
นี ้ได้ ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยได้ รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ ้นแต่อย่างใด
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการบริหารงาน
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทมีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 299.93 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 54.53 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 550 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท) ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว การถือหุ้นจานวนดังกล่าวอาจทาให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนีม้ ีอานาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับการดาเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรณีสาคัญที่ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอานาจ
โดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้ จากการจัดให้ มีกรรมการที่ไม่ได้ มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อกลุ่มผู้บริ หาร โดยเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
ซึง่ กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของกรรมการทังคณะ
้
ซึง่ จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทางาน
ตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ในระดับหนึง่ รวมทัง้ ช่วยในการกลัน่ กรองเรื่ องต่าง ๆ ในการนาเสนอ
เรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้ าของทรัพย์ สินเพื่อนาทรัพย์ สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษัทให้ บริ การในการประมูล ได้ แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 88
ของรายได้ รวมของบริ ษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษัทมีการจัดหาจานวนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้ าของทรัพย์สินที่เป็ นนิตบิ คุ คล ซึง่ ส่วนใหญ่เจ้ าของทรัพย์สินเป็ นสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อ
เช่าซื ้อรถยนต์และนารถยึดจากลูกค้ ามาทาการประมูล โดยจานวนรถยนต์ของเจ้ าของทรัพย์สินที่นามาประมูล 3 รายแรกมีสดั ส่วน
ประมาณร้ อยละ 61 ของทรัพย์สินที่ประมูลจบของบริ ษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทั ้ง 3 ราย
ดังกล่าวนั ้น มี สาเหตุมาจากทัง้ 3 รายถือเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ ซึ่งมีนโยบายที่จะไม่ทาการประมูล
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ซงึ่ ยึดจากการผิดนัดชาระหนี ้ด้ วยตนเอง เพื่อความโปร่ งใสในการทาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจมี
ความเสี่ยงในกรณีที่เจ้ าของทรัพย์สินเข้ ามาดาเนินธุรกิจจัดการประมูลด้ วยตนเอง หรื อนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริ ษัทอื่น ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ทาการประเมิ นความเสี่ยงดังกล่าวแล้ วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจมี ไม่สูงมากนัก
เนื่องจากสถาบันการเงินที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทนัน้ มีนโยบายมุ่งเน้ นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง และต้ องการความ
โปร่ งใสในการทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดาเนินธุรกิจประมูลรถภายหลังจากยึดรถแล้ ว จะมีสถานะเป็ นผู้
ยึดรถและผู้ประมูลขายพร้ อมกัน ดังนัน้ อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทจากการฟ้องร้ องของลูกค้ าที่ถูกยึดรถ เนื่องจากลูกค้ าที่ถูกยึดรถ
จานวนหนึ่งต้ องการความโปร่ ง ใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ยงในการที่สถาบันการเงินดังกล่าวจะนาทรัพย์สินไปทา
การประมูลที่บริ ษัทอื่นนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าความได้ เปรี ยบจากประสบการณ์ด้านการจัดการประมูลของบริ ษัทที่สงั่ สมมากว่า 26 ปี
การให้ บริ การที่ดี ทาให้ บริ ษัทมี ฐานลูกค้ าที่ให้ ความไว้ ว างใจและใช้ บริ ก ารกับบริ ษัทมาอย่างต่อ เนื่อ งจานวนมาก รวมถึงการ
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ให้ บริ การโดยเน้ นคุณ ภาพและสร้ างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น การมีพืน้ ที่จัดเก็บทรั พย์สินกระจายกว่า 27 จุดทัว่ ทุกภูมิภาคใน
ประเทศ การให้ บริ การตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานที่มีความชานาญโดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่ายก่อนเข้ าทาการประมูลที่สานักงานใหญ่
และสาขารังสิต จึงก่อให้ เกิดความเชื่อถือในระบบการบริ หารจัดการของบริ ษัทซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่ที่
ต้ องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ เกิดความทัดเทียมในการดาเนินธุรกิจกับบริ ษัทซึง่ เป็ นผู้ประกอบการรายเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น สามารถ
ทราบผลยอดรถที่ประมูลได้ อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อ ยู่ในคลังสินค้ า จานวนรถคงค้ าง ระยะเวลาที่ค้าง เพื่ อ สามารถ
วางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้ นเรื่ องการบริ การที่ดี ลูกค้ าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction Mobile Auction, E-Onsite
และบริ ษัทจะพัฒนาระบบการบริ การต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ลูกค้ าและเจ้ าของทรัพย์สิน เพิ่มสัดส่วนการจัดหา
รถยนต์แ ละรถจักรยานยนต์จ ากแหล่งอื่น ๆ ทั ้งจากบริ ษัทเอกชนอื่น รวมทั ้งจากบุค คลรายย่อ ยผ่านช่อ งทางการตลาด การ
ส่งเสริ มการขาย อาทิเช่น การให้ ส่วนลดค่าธรรมเนีย มในการนารถเข้ า ประมูล และการ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูมีความชานาญให้
คาแนะนาในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้ าทาการประมูล เป็ นต้ น และให้ ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สินของเจ้ าของทรัพย์สินที่
ทาการประมูลไม่ให้ สญ
ู หายหรื อเกิดความเสียหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรั พย์ สิน ระหว่ างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทาการประมูลนัน้ เป็ นรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ซึง่ ยึดจากผู้ครอบครองซึง่ ผิดนัด ชาระหนี ้ โดย
ตามสัญญาเช่าซื ้อนัน้ ผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการดาเนินการไถ่ถอน ทาให้ ทรั พย์สินดังกล่าวไม่ สามารถนามาทาการ
ประมูล ได้ โ ดยทัน ที และตามเงื่ อ นไขสัญ ญาระหว่า งบริ ษั ท กับ สถาบัน การเงิ น นัน้ บริ ษั ท จะต้ อ งท าการรั บ ฝากรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้ รถยนต์ ดงั กล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ ในพืน้ ที่และความดูแลของบริ ษัทโดยมีระยะเวลา
จัดเก็บทรั พย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน สาหรั บรถยนต์ และ 1 – 15 วัน สาหรับรถจักรยานยนต์ รวมทั ้งบริ ษัทยังเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการขนย้ ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่จดั เก็บทรัพย์สินไปยังสถานที่ประมูล ทาให้ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
รับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสูญหายหรื อเสียหายในระหว่างที่อยู่ภายใต้ การดูแลของบริ ษัทได้
ทั ้งนี ้ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่รถเกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายในระหว่างที่รถ
อยู่ในความครอบครองของบริ ษัทโดยการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดในพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สิน การควบคุมการเข้ าออกในพื ้นที่ การว่าจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื น้ ที่ซึ่งมีการจัดเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุ
ให้ บริ ษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินแก่บริ ษัท ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทาหรื องดเว้ นการ
กระทา หรื อความบกพร่ องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทรั กษาความปลอดภัย รวมทังมี
้ การทาประกันภัยทรั พย์สินในวงเงินรวม
2,091 ล้ านบาท สาหรับพื ้นที่จดั เก็บ/ทรัพย์สินที่จดั เก็บทัว่ ประเทศ และในวงเงินรวม 435 ล้ านบาทสาหรับทรัพย์สินที่จดั เก็บของกลุ่ม
บริ ษัทในเครื อของสถาบันการเงินแห่งหนึง่
นอกจากนี ้ ในส่วนของการขนย้ ายทรัพย์สิน บริ ษัทได้ ให้ ผ้ ูว่าจ้ างทาการขนย้ ายทรัพย์สินทาประกันภัยจากความเสียหาย
ระหว่างขนย้ ายทรัพย์สินซึง่ ครอบคลุมถึงความผิดทังปวงของผู
้
้ รับจ้ างรวมทังผู
้ ้ รับจ้ างช่วง ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่าการดาเนินการตามที่ได้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายหรื อเสียหายระหว่างการดูแลของบริ ษัทได้ ใน
ระดับหนึง่ โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์สญ
ู หายจากพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริ ษัท
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6. ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
จากการที่บริ ษัทมีการส่งเสริ มการประมูล โดยให้ สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ า โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทมีการจัดการ
ส่งเสริ มการขายโดยให้ สิทธิพิเศษ (VIP) ให้ แก่ลูกค้ าผู้เข้ าประมูลที่มีการติดต่อกับบริ ษัทเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการประมูลเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้
ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทมีการปรับปรุ งสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้ของลูกค้ าที่สามารถนารถยนต์
ออกจากพื ้นที่ได้ ก่อนการชาระเงินค่าทรัพย์สินดังนี ้
หลักเกณฑ์

วางมัดจา

ชาระ

การชาระเงินเพื่อรับรถออก

ป้ายกลุ่ม เลข 8

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ป้ายกลุ่ม เลข 7

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตัว๋ แลกเงิน
ชาระเป็ นเช็คได้

ป้ายกลุ่ม เลข 6

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ป้ายกลุ่ม เลข 1
(ลูกค้ าที่เคยมาประมูลรถ)
ป้ายกลุ่ม เลข 9
(ลูกค้ าที่เข้ าประมูล ครัง้ แรก ประมูลได้ 1 คันต่อ
ป้าย)

ต้ องชาระ

ต้ องชาระ

ต้ องชาระ

ต้ องชาระ

ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตัว๋ แลกเงิน
ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตัว๋ แลกเงิน

ที่มา : บริษัท
หมายเหตุ
1. การประมูล ณ สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต ต้ องชาระภายใน 4 วันทาการหลังวันประมูล
2. การประมูลสัญจร และสาขาต่างจังหวัด ต้ องชาระภายใน 3 วันทาการหลังวันประมูล
3. ลูกค้ าที่มีสิทธิ์ทาการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าได้ ไม่เกิน 2 วันทาการหลังวันประมูล

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี ้เป็ นอย่างดีและได้ พยายามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ
พิเศษแก่ผ้ ูประมูล บริ ษัทได้ ทาการเก็บสถิติผ้ ูประมูลซือ้ รถย้ อนหลังของทุก ๆ ปี เพื่ อ พิจารณาการให้ เครดิตลูกค้ า เพื่ อทาการ
วิเคราะห์ ทังในด้
้ านของปริ มาณการซื ้อขาย ลักษณะผู้ซื ้อ การติดต่ออย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น รวมทังเป็
้ นผู้ประมูลที่ไม่เคยมีประวัตผิ ิด
นัดชาระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ ภายหลังชนะประมูล บริ ษัทยังเป็ นผู้เก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและจะส่งมอบให้ แก่ผ้ ูซื ้อภาย
หลังจากที่ผ้ ซู ื ้อรถทาการชาระเงินครบทังจ
้ านวน ซึง่ เป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากการนารถดังกล่าวไปขาย จาหน่ายหรื อโอนต่อ อีก
ทัง้ บางส่ ว นของผู้ซื อ้ รถดัง กล่า วเป็ น ลูก ค้ า ซึ่ง น ารถมาประมูลขายกับ บริ ษั ท จึง เปรี ย บเสมื อ นบริ ษั ท มี ท รั พ ย์ สิน ของลูก ค้ า เป็ น
หลักประกันเช่นกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภทลูกค้ าอย่างต่อเนื่ อง โดยหากลูกค้ าใดที่ไม่ปฏิบัติต าม
ข้ อ กาหนด หรื อ มี พฤติกรรมที่อ าจก่อ ให้ เกิดความเสี ยหาย บริ ษัทจะทาการยุติสิทธิ พิเศษในทันที ด้ วยแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าว บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้
ปัจจุบนั บริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนการให้ เครดิตลูกค้ าสิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิตลูกค้ าอย่าง
สม่าเสมอ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีพนั ธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นกู้หรื อตัว๋ เงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิ จ
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จานวนพนักงาน
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์
บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:
:
:
:
:

ผู้สอบบัญชี

:

:

- ไม่มี –
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
AUCT
บริ การจัดการประมูลสินค้ า
137,500,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน
550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
337 คน (ณ 31 ธันวาคม 2560
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107555000341
www.auct.co.th
02-934-7339 – 49
02-935-6020
02-934-7339 – 49 ต่อ 148
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9378 ถึง 02-009--9398
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอก ซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของ
บริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี ้
ลาดับ
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
กลุม่ ครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา
นางสาวธิดารัตน์ ศิลา
นายเทพทัย ศิลา
นางวิภา ศิลา
นางพรรณี ศิลา
รวมกลุม่ ครอบครัวศิลา
กลุม่ เสรีวิวฒ
ั นา
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒ
ั นา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒ
ั นา
นางวราณี เสรีวิวฒ
ั นา
นายไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
รวมกลุม่ เสรีวิวฒ
ั นา
กลุม่ ยอดจรัส
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
รวมกลุม่ ยอดจรัส
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสาวมาลี กิตติชโู ชติ
นายสินธุ เวศย์วรุตม์
นายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ รวม
รวม
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จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

137,499,000
137,495,000
19,936,300
5,000,000
250,000
300,180,300

25.00
25.00
3.62
0.91
0.05
54.58

24,561,400
14,000,000
6,700,000
500,000
45,761,400

4.46
2.55
1.22
0.09
8.32

3,616,200
1,580,000
1,500,000
6,696,200
6,615,400
6,245,000
5,200,000
3,506,000
3,500,000
2,407,400
169,888,300
550,000,000

0.66
0.29
0.27
1.22
1.20
1.13
0.94
0.64
0.64
0.44
30.89
100.00
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การจัดการ

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
( ณ 31 ธันวาคม 2560 )
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โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒ
ั นา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

4. นายศราวุธ จารุ จินดา /1

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

5. นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ

6. นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริ หาร

7. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ: /1 นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระของบริษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรีสารวล เป็ น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ อนุมตั ิแต่งตังน.ส.อั
้
มพาพร หลักเรืองทรัพย์ เป็ นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริ ษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรื อ นายวรัญญู ศิลา คนใดคน
หนึง่ ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริ หารธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากร ของบริ ษัท
รวมทังติ
้ ดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ ทรั พยากรของบริ ษัทให้ มี ประสิทธิภาพ
3. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่ งใส น่าเชื่อถือ รวมทัง้
ดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด
(มหาชน)

38

4. กากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่ขบั เคลื่อนให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

กาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ ้นปี ของบริ ษัทและจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็ น
ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 แบบ คือการ
ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่ อ นาผลการประเมินมา
พิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ าย
บริ หารอย่างชัดเจน
คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังมอบหมายหรื
้
อแนะนาให้ คณะกรรมการต่างๆ หรื อฝ่ ายบริ หารเพื่ อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ เห็นสมควร
เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษัทและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าทังปี
้
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมี ขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และต ลาดหลักทรั พย์
ข้ อ กาหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ อาทิ การทารายการที่เ กี่ย วโยงกัน การได้ มาหรื อ จาหน่า ยไปซึง่ ทรัพ ย์สิน ตามกฎเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายศราวุธ จารุ จินดา /1

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: /1เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศึกษา ปริญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA
โดยมี นายรุ่งพันธ์ ซาลลี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 31
ธันวาคม 2560 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ
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ศรีสารวล เป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ ได้ รายงานทางการเงินที่
น่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญโดยครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับการจัดการค วามเสี่ยง
ของบริ ษัท รวมทังให้
้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุ งระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้ านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริ ง
8. ประเมินการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรื อคุ้มค่าหรื อไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ ค วามเห็น ชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั งิ านอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์

ไทยรุ่ งโรจน์

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒ
ั นา

รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: กรรมการลาดับที่ 1 และ 2 เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. ก าหนดวิธี ก ารหรื อ หลัก เกณฑ์ ก ารสรรหากรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ จัด การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสเพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
กาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตพิ ร้ อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ
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4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ ติดตามและสรุ ปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อนาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังแนวปฏิ
้
บตั ิของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้ คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การที่เป็ นธรรมและสอดคล้ อง
กับผลการดาเนินงานของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
รวมทังฝ่
้ ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
รวมทังฝ่
้ ายจัดการโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารความเสี่ยงจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

นายศราวุธ จารุ จินดา

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1.พิจารณาอนุมตั นิ โยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยง
2.ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี่ยง
3.ทบทวนการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
4.จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5.ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
6.ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และการประเมินความเสี่ยง
7.ประเมินความเสี่ยงและอนุมตั แิ ผนจัดการความเสี่ยง
8.รายงานความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
9.ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริ หาร

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายศราวุธ จารุ จินดา เป็ น
กรรมการบริ หารของบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจการบริ หารต่างๆ
ของบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
2. ตรวจสอบติด ตามการด าเนิ น งานตามนโยบาย แผนงานต่า ง ๆ งบประมาณ และการพัฒ น าบุค คลากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริ หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้ อมูล รวมทังโครงสร้
้
างองค์กร
4. ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุน และบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทดังนี ้
- ส่งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้ มั่นใจว่ากระบวนการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการปฏิบตั ิทั่วทัง้
บริ ษัท
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริ หารความเสี่ยง และนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
มอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
- รายงานความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปสู่การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
9. พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการ
10. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรั พย์ถาวร การให้ ก้ ยู ืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขอ
อนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค ้าประกัน การอนุมัติแผนงาน/ งบประมาณ/ซื ้อ
สินค้ าและบริ การเพื่อส่งเสริ มการขาย การอนุมตั ซิ ื ้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การอนุมตั ริ ายการของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ริ ายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อการมอบหมายให้ บคุ คล
อื่นกระทาการแทนในกรณีดงั กล่าว รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
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ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท และ /หรื อ บริ ษัทย่อย เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการผู้จดั การ

3. นายวรัญญู ศิลา

รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ

4. นางอัญชลี พรรคกลิน

รองกรรมการการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

5. นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ *
6. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

7. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

8. นายนิธิศ โสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

9. นายสุธี สมาธิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

10. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : * นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ได้ ลาออกจากตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1.

บริ หารงานบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อ กาหนด คาสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. จัดทานโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
3. รายงานการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิทกุ 3 เดือน
4. บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้ างตลอดจนให้ พนักงานและ
ลูกจ้ างออกจากงานตามอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการ
6. มีอานาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คาสัง่ หนังสือต่างๆ ที่ใช้ ตดิ ต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอานาจ
ให้ กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การดาเนินการข้ างต้ นสาเร็ จลุล่วงไป
7. กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้ าง และวางระเบียบการปฏิบตั ิงานโดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบข้ อกาหนด
หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ให้ มีอานาจมอบอานาจช่วงและหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และการ
มอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ระเบียบข้ อกาหนดหรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. มีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้ ก้ ยู ืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขอ
อนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน / การอาวัล / การค ้าประกัน การอนุมตั ิแผนงาน/งบประมาณ/ซื ้อ
สินค้ าและบริ การเพื่อส่งเสริ มการขาย การอนุมตั ซิ ื ้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
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กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ ได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การจะไม่อนุมตั ิ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อเข้ าร่ วมดาเนินธุรกิจ
ในธุรกิจที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจในการกระทานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่มีส่วนได้
เสียกับบริ ษัทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ ขอบข่ายอานาจของกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิตกิ รรมดังกล่าว ไม่วา่ โดย
ดุลยพินิจของตนเองหรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นกระทาในนามของตนเองในกรณีดงั กล่าว นิตกิ รรมนันจะต้
้
อ งนาเสนอเพื่ อ ให้ ได้ ความเห็น
ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนด
ไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมายต่อไป

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน

กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร โดย
กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน(บาท)
40,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

35,000

รองประธานกรรมการ

35,000

กรรมการตรวจสอบ

30,000

กรรมการ

30,000

รวมทังอนุ
้ มตั คิ า่ บาเหน็จตอบแทนรายปี แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานปี 2559 ในจานวนเงินรวมไม่เกิน 2.60
ล้ านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ ายค่ าตอบแทน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท
1,080,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒ
ั นา

ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

920,000

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

-

760,000

4. นายศราวุธ จารุ จินดา

กรรมการตรวจสอบ

-

760,000
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)

5. นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร

-

-

6. นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

-

-

7. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้ รวมทังค่
้ าตอบแทนรายเดือนและค่าบาเหน็จรายปี

ผู้บริ หาร
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 10 ท่าน ซึง่ บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารในรู ปของเงินเดือน โบนัส และ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เป็ นจานวนเงินรวม 24,888,222 บาท ในปี 2560
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี -

สถิติการเข้ าประชุมของกรรมการ
สถิตจิ านวนครัง้ การเข้ าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2560
รายชื่อ
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมสรร
หาและกาหนด
ค่ าตอบแทน

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ฒ
ั นา

5/5

2/2

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์

5/5

3. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

4. นายศราวุธ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

-

-

-

2/2

4/4

-

-

5/5

2/2

4/4

-

-

จารุ จินดา

5/5

-

4/4

3/3

-

5. นายสุวทิ ย์

ยอดจรัส

5/5

-

-

3/3

22/ 22

6. นายเทพทัย

ศิลา

3/5

-

-

2/3

18/ 22

7. นายวรัญญู

ศิลา

4/5

-

-

3/3

21/ 22
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริ ห ารจัด การที ่ด ีจ ะช่ว ย
สร้ า งความเชื่อมั่น ความมั่น ใจให้ กับ ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้
เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยยึด หลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ ดีข องบริ ษัทจดทะเบียน
และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization
for Economic Co-Operation and Development (OECD
Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทัง้ 5
หมวด ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และ
ความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ เป็ นแนวทางปฏิบัติ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบ และการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้ มีผลนับจากวันอนุมัติ
เป็ นต้ นไป
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตั ิและการดาเนินการดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
ทั ้งในฐานะของเจ้ า ของบริ ษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น สิทธิ ในการซือ้ ขายหรื อโอนหลักทรั พย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในการ
ได้ รับข้ อมูลและสารสนเทศของบริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะ
ได้ รับส่ ว นแบ่ ง ผลกาไรจากบริ ษั ท สิ ท ธิ ต่ า งๆ ในการประชุม ผู้ถือ
หุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม

ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตัง้
หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี

การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศ ทางในการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ของบริษัทเป็ นต้ น
บริ ษั ทมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถื อหุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน โดยให้
ความสาคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ ผ้ ู
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ถื อ หุ้น ใช้ สิ ท ธิ ต ามพื น้ กฎหมายที่ ก าหนดโดยมี การให้ ข้ อมูลอย่าง
ครบถ้ วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นวางใจ และมีความมัน่ ใจในการ
ลงทุ น นอกเหนื อจากสิ ท ธิ พื น้ ฐานต่ า งๆ ข้ างต้ น แล้ ว บริ ษั ท ยังได้
ดาเนินการในเรื่ องต่า งๆ ที่ เป็ น การอานวยความสะดวกในการใช้
สิท ธิ ข องผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28
ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 มีผ้ ูเข้ า ร่ ว มประชุมและมอบฉันทะทังสิ
้ ้น
568 คน นับจานวนหุ้นได้ 379,577,702 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.01
ของจานวนหุ้น ทัง้ หมด โดยในการประชุม มีค ณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการ
ตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้น 7 ท่าน รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงและผู้ตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรียงกัน ประธานกรรมการ
ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ ดาเนินการ
ประชุมอย่างครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการประชุมดังนี ้
ณ ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ได้ ดาเนิน การเผยแพร่ จ ดหมายถึง ผู้ถื อ หุ้น ผ่า นระบบของ
ตลาดหลักทรั พย์ โดยเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอ
ชื่อ บุค คลให้ เ ข้ า รับ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการได้ โดยผู้ถื อ หุ้น ต้ อง
ส ่ง ห น ัง สือ เ ส น อ ชื ่อ ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ล า ย ล ัก ษ ณ์ อ ัก ษ ร ต ่อ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ภายในวัน ที ่บ ริ ษ ัท ก าหนด พร้ อมแนบ
หลัก ฐานการถื อ หุ้น หนัง สือ ให้ ค วามยิน ยอมของบุค คลที่ไ ด้ รับ
การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจ ารณาคุณ สมบัติ ทั ้งนี ้
บุค คลดัง กล่า วต้ อ งมีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่มีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษัท มหาชนจากัด และสิท ธิ ใ นการเสนอวาระ
การประชุม พร้ อมทัง้ เหตุผ ลสนับสนุน การเสนอวาระ และเอกสาร
ประกอบการพิจ ารณา โดยเสนอผ่า นทางเว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท
(www.auct.co.th) ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกัน พิจ ารณา
กาหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลือ กวาระการประชุม และบุค คล
เพื่อ เข้ า รั บ การเลือกตัง้ เป็ น กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่มีก ารบรรจุ
เป็ น วาระการประชุม บริ ษั ท จะแจ้ ง ในหนัง สือ นัด ประชุม ว่า เป็ น
วาระที่กาหนดโดยผู้ถื อหุ้น ส่ว นที่ค ณะกรรมการบริ ษัท ปฏิเสธไม่
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รั บ เรื ่ อ งที ่ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอเพื ่อ ให้ บ รรจุเ ป็ น วาระ บริ ษ ั ท จะชี แ้ จง
เหตุผ ลให้ ที ่ป ระชุม สามัญ ผู้ ถ ื อ หุ้ น ทราบ นอกจากนี ผ้ ู้ ถ ือ หุ้ น
สามารถส่ง คาถามผ่า นทางหน้ า เว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท ล่ว งหน้ า ก่อน
วัน ประชุม ซึ่ง ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2560 ไม่มีผ้ ู
ถื อ หุ้ น ท่า นใดเสนอวาระการประชุม หรื อ เสนอชื ่อ บุค คลเพื ่อ
พิจ ารณาเป็ น กรรมการอิส ระของบริ ษ ัท แต่อ ย่า งใด เผยแพร่
กาหนดการประชุมและวาระการประชุม ให้ ผ้ ู ถือหุ้นทราบผ่านทาง
ระบบการสื่อสารข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน
เผยแพร่กาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่าน
ทางระบบการสื่อสารข้ อมูล ของตลาดหลักทรั พย์ แ ละเว็ บ ไซต์ ของ
บริษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานประจาปี ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียด และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้ อม
แนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจาปี รวมทังรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา โดยได้ จดั ส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน
ที่มีรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่ง
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์ เพื่ อบอกกล่า วเรี ย กประชุมผู้ถือ หุ้น เป็ น การล่ว งหน้ า
อย่างน้ อย 3 วันทาการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือ
หุ้นสามารถดาวน์ โหลดหนังสือเชิญ ประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานประจาปี ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ จาก
เว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ทาการมอบอานาจแก่ตวั แทนผู้ถือหุ้น หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท
ซึง่ บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็ นผู้รับมอบ
อานาจเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ทางบริษัท
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ แบบ ก. ข. และ ค. พร้ อมหนังสือ เชิญ
ประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้ ง
เอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องใช้ และคาแนะนาขันตอนการมอบฉั
้
นทะ
ทัง้ นี ห้ นัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. เป็ น แบบที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
กาหนดการใช้ สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้
ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ถือหุ้น อย่า งเท่า เทียมกัน ทุก
ราย และส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูถือ หุ้น โดยเฉพาะนัก ลงทุน สถาบัน เข้ า ร่ว ม
ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลต้ อนรับ ให้ ความสะดวก
อย่า งเพีย งพอด้ ว ยการเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ลงทะเบีย นได้ ตั ง้ แต่
เวลา 8.30 น. ซึ่ง เป็ น เวลาล่ว งหน้ า ก่อ นการประชุม ประมาณ 2
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ชั่ว โมง กรรมการบริ ษัท ผู้บ ริ ห ารทุกท่า นรวมทัง้ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี
ของบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
บริ ษัท ได้ นาระบบบาร์ โ ค๊ ด โดยใช้ บ ริ การจากบริ ษัท ที่ไ ด้ รับ ความ
ไว้ ว างใจจากบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ มาใช้ ใ นการ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผ้ ูถือหุ้น นอกจากนีบ้ ริ ษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จัด ให้ มีก ารใช้ บ ัต รลงคะแนนเสีย งในทุก วาระ เพื่อ ความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้
ก่อ นการประชุม ประธานในที ่ป ระชุม ได้ แ จ้ ง จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ว ม
ประชุม ทั ง้ ผู้ ที ่ม าด้ ว ยตนเองและผู้ ร ับ มอบฉัน ทะ ให้ ที ่ป ระชุม
รับ ทราบและได้ อ ธิบ ายวิธีก ารลงคะแนนด้ ว ยบัต รลงคะแนนให้
ทราบก่อนการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนด
ไว้ ใ นหนังสือเชิญ ประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลาดับ ระเบียบวาระ
และไม่มีการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในที่
ประชุมแต่อย่างใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ มีการชี ้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกประเด็นสาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
การใช้ สิท ธิ ออกเสียงเพื่ออนุมัติใ นแต่ล ะวาระการประชุมยึด เสียง
ข้ างมาก โดยใช้ วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1 หุ้น มี
คะแนน 1 เสียง
ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียด
และข้ อสงสัย
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ในระหว่างการประชุมหากมีผ้ ูถือหุ้น เข้ า มาร่ว มประชุมเพิ่ม บริ ษัท
จะนับ จานวนผู้ถือ หุ้น และจานวนหุ้น ใหม่ท ุก ครั ง้ ที่มีผ้ ูถือ หุ้น เข้ า
มาร่ ว มประชุม เพิ่ม โดยผู้ถื อ หุ้น ท่า นที่เ ข้ า มาใหม่ใ นระหว่า งการ
ประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติใน
ที่ประชุมเท่านัน้ ทัง้ นีป้ ระธานจะสรุ ปผลการลงมติในแต่ละวาระให้
ที่ประชุมรับทราบ
ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุ้น ที่ล งมติ เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
หลังจากเสร็ จสิน้ การประชุม บริ ษั ทได้ แจ้ งมติ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ แจ้ งรายละเอียดการลงมติ และผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ รับทราบ
บริ ษั ทจัดให้ มีการบันทึกเทปการประชุมตัง้ แต่ต้ นจนจบ และจั ดท า
บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะ
รายละเอียดของขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผล
ของคะแนน ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม
ทังฉบั
้ บภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา เพื่ อให้ นักลงทุน ผู้ถื อหุ้น ผู้เกี่ ยวข้ อง และผู้สนใจทั่วไปได้
รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทและหากมีประเด็นข้ อสงสัย ความคิดเห็น หรือคาแนะนา สามารถ
ติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรือผ่านทาง
อีเมล ir@auct.co.th และในทุก ๆ ความคิ ดเห็ น และค าแนะน า ทาง
บริษัทจะได้ นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทางานของบริ ษัทให้
ดียิ่งขึ ้นต่อไป
หมวดที่ 2 การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างเท่ า เที ย มกั น (The
Equitable Treatment of Shareholders)

สามัญประจาปี ในปี 2560 บริษัทได้ เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรั พย์ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น ส่ว นน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ ที่
บริษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังรายย่
้
อยและนักลงทุนสถาบัน
ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยเลื อ กสถานที่ ก ารคมนาคมสะดวก เพื่ อ
ส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดินทางเข้ าร่วมประชุมได้ หลายช่องทาง
บริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและ
ความเห็ น ของคณะกรรมการ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนน
ต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั ง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อนวันประชุม
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้
ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 บริ ษั ท ไม่มี ก ารเพิ่ ม วาระการประชุม ในวัน
ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า

ผู้ ถื อ หุ้น ทุก ราย ทัง้ ผู้ ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ นผู้ บริ ห ารและผู้ ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นคนไทย หรื อต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียม
กันและเป็ นธรรม และเพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่า
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้น
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุน
กับบริษัท

การมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุม แทนส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ข้ า
ประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ที่ บ ริ ษั ท แนบไปพร้ อมกับ หนัง สือ เชิ ญ ประชุม ซึ่ง ผู้ถื อ หุ้น สามารถ
กาหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนัน้ บริ ษัทได้ เสนอ
ทางเลือกโดยการแจ้ งชื่อกรรมอิสระจานวน 1 ท่าน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
เข้ าร่วมประชุมไม่ได้ มอบอานาจให้ บคุ คลดังกล่าวเข้ าร่วมประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ไม่มี
ผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ กรรมการอิสระของบริษัทเลย

บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งก าหนดการก ากั บ ดูแ ลในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ ก าหนด
แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้ รับสิทธิพืน้ ฐานในฐานะผู้ถือ
หุ้นไม่แตกต่างกัน

การใช้ บตั รลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุม
ในแต่ละวาระ บริ ษัทจะเลือกใช้ วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote
หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น

การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 โดยบริ ษัท ได้ เก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าร่วมประชุม ทังกรณี
้ ที่ผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง

ในปี 2560 บริษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยบริษัท
ได้ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุม
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การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ทมีนโยบายและวิ ธี การดูแ ลกรรมการและผู้บ ริ ห ารในการน า
ข้ อมูล ภายในของบริ ษั ท ซึ่งยังไม่เปิ ด เผยต่อสาธารณชนไปใช้ เ พื่ อ
แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการ
ถื อครองทรั พย์ ข องตน คู่ส มรส และบุต รที่ ยังไม่บ รรลุนิติ ภาวะ ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่ต้องรายงานการมาถือ
ครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทีท่ ารายการ
และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงาน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่อยู่ใน
หน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตังแต่
้ ผ้ ถู ือ
หุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึง
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ บริษัทจึงได้ กาหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิต่อผู้
มีสว่ นได้ เสียให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิขนั ้ พื ้นฐานของตน และมุ่งมัน่
ในการสร้ างความพึง พอใจสูง สุด ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น โดยค านึ ง ถึ งการ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น สร้ างมูล ค่ า เพิ่ ม และให้ ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทังด
้ าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
บริ หารจัดการและปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยนาความรู้และทักษะการบริ หาร
มาประยุก ต์ ใ ช้ อ ย่า งเต็ ม ความสามารถด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ น ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น
โดยรวม
รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้ มของ
บริ ษั ท ต่อผู้ถือหุ้น อย่า งเท่า เที ยมกัน สม่า เสมอ และครบถ้ ว นตาม
ความเป็ นจริง

บริ ษั ทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนที่งบการเงิน หรื อข้ อมูล

ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลภายใน

ภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24

ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับทางธุรกิจอันจะ

ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ าม

นามาซึง่ ผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น

พนั ก งาน : มุ่ง มั่น พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้

หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูล ภายในไปใช้ ห าประโยชน์ ส่วนตน บริ ษัท

เสริ มสร้ างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริ มการทางาน

กาหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิด และ

เป็ นทีม ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษา

เจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนัน้ ๆ ซึ่งเริ่ ม

สภาพแวดล้ อมการทางาน ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอด

ตังแต่
้ การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับ

ความรู้ และความสามารถของพนั ก งาน รั บ ฟั ง ข้ อคิ ด เห็ น และ

ค่า จ้ า ง หรื อให้ ออกจากงานอย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จะใช้ บ ทลงโทษ

ข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่า งเท่า เที ยมและเสมอภาค

สูง สุด หากพบว่า ผู้บ ริ ห ารหรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งใด ๆ ได้ ใ ช้ ข้ อ มูล

กาหนดและต่อยอดการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์ กร ด้ วยตระหนักว่า

ภายในหรื อมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือ

พนั ก งานทุ ก คนเป็ นหนึ่ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ า น ามาซึ่ ง

หุ้นได้ รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้

ความสาเร็ จ ความก้ าวหน้ า และการเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี

ลาออกจากบริษัท

แนวปฏิบตั ิดงั นี ้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
(The Role of Stakeholders)

ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อบัง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ พนั ก งานและ
หลักการเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่
แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ
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ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ

คู่ แ ข่ ง : ปฏิ บัติ ต่อ คู่แ ข่ง ทางการค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกับ หลักสากล

การปฏิบัติงาน รวมทัง้ ให้ ค วามเคารพต่อความเป็ น ปั จเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์

ภายใต้ กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ า และ

บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องและสนับสนุนกลยุทธ์ /

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ น

เป้า หมายธุรกิ จ และจัด วางระบบ กระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากร

ธรรม

บุค คลให้ เทียบเคียงได้ กับ ธุ รกิ จชัน้ นา โดยมีค วามชัด เจน โปร่ งใส
ยุติธรรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังบริ
้ ษัท
ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้ าที่ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายใน
หน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมี
ผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน
การพัฒนาทรั พยากรบุค คลเป็ น เรื่ องที่ องค์กร ผู้บั งคับ บัญ ชา และ
พนักงานทุกคน ดังนี ้
องค์กรจะคัดสรรและสร้ างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่าง
มืออาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ มีประสิทธิภาพในหน้ าที่
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ าที่ ว างแผน ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ให้ ข้ อมูล
ป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้ อยู่กับคุณภาพ ผลสาเร็ จของงาน
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน

ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

ไม่แ สวงหาข้ อมูล ที่ เป็ น ความลับ ของคู่แ ข่งทางการค้ า ด้ ว ยวิ ธี ที่ ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหา ให้ ร้ายป้ายสี
และโจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากมูลความจริง
คู่ ค้า : คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนิ น
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับคูค่ ้ า
ปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขต่า ง ๆ ที่ มี ต่อ คู่ค้ า อย่า งเคร่ ง ครั ด ในกรณี ที่ ไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้ องรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ า
เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักของความ
สมเหตุสมผล
รักษาความลับของคูค่ ้ าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้ อมูล
ของคูค่ ้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ลู กค้ า : มุ่งมั่น สร้ างความพึงพอใจและความมั่น ใจให้ กับลูกค้ า
และประชาชน ที่จะได้ รับผลิต ภัณฑ์ และบริ การที่ดีมีคุณภาพ และ

การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน

ยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่

กระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้

ดีและยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
า หรือการปฏิบตั ิ
ของพนักงานนัน้ ๆ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
รั บ ฟั งข้ อคิ ด เห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่า งเท่า
เทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรื่ องที่สอ่
ไปในทางผิดข้ อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ ประกาศ

มุ่งมั่น พัฒนาคุณ ภาพของสิน ค้ า และบริ การ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
เปิ ด เผยข่ า วสารข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สิ น ค้ า และบริ การอย่า งครบถ้ วน
ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์
รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังสม่าเสมอ รวมถึงไม่ใช้ ข้อมูล
ของลูกค้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง

หรือกฎหมายได้
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เจ้ าหนี ้ : ยึดถือแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมตามเงื่อนไข และเป็ นธรรม

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เป็ นเรื่ องที่ทกุ

ต่อเจ้ าหนี ้รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

ภาคส่ว นคาดหวัง และมุ่ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม

รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ทังในแง่
้
การ
ชาระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้ าหนีต้ ามข้ อกาหนดในสัญญาเงินกู้
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม : ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังในด้
้ านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิ ต และการอนุรักษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ ส่งเสริ มการใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ทัง้ พื น้ ที่ โ ดยรอบบริ ษั ท แบ่ ง ผลก าไรส่ว นหนึ่ ง เพื่ อ ตอบแทนและ
สร้ างสรรค์ชมุ ชนและสังคม คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
คานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่

บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร และประกาศใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยมีการ
แต่งตัง้ “คณะทางาน Anti-corruption” เพื่อดูแลในเรื่องนี ้
นโยบาย
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและต่อต้ าน
การทุจริต (Corruption) การให้ หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยถื อ ว่า การกระท าใด ๆ ที่ เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย
ดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องและไม่เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับจะต้ องต่อต้ านและละเว้ นการกระทาเช่น
ว่านี ้
แนวทางปฏิบัติ

ก่ อ ให้ มี ผ ลกระทบต่อ ความเสี ย หายของสัง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ

พนั ก งานบริ ษั ท ทุ ก ระดั บ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามนโยบายต่ อ ต้ านการ

คุณภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้ อยที่สดุ

คอร์ รั ป ชั่ น และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยต้ อ งไม่ เ ข้ าไป

คื น ผลก าไรส่ว นหนึ่ ง เพื่ อ สร้ างสรรค์ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
สม่าเสมอ
ปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้
เกิดขึ ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

เกี่ยวข้ องกับเรื่องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้ อม
ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบ
เห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่า ง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้

ให้ ค วามส าคัญ ในการทาธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจานงเดี ยวกันกับ

ปรึ กษาผู้บังคับบัญ ชา หรื อบุค คลที่ กาหนดให้ ท าหน้ า ที่รับผิดชอบ

บริษัทในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม

เกี่ ยวกับ การติ ด ตามการปฏิบัติ ต ามจรรยาบรรณของบริ ษั ท ผ่า น

อานวยประโยชน์ตอ่ สังคมทุกระดับ ทังในระยะใกล้
้
และระยะไกล
เข้ าร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาสังคม
และประเทศ ทังนโยบายรณรงค์
้
ป้องกันและนโยบายสร้ างเสริม

ช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิเสธหรื อแจ้ ง
เรื่ องการคอร์ รัปชั่นที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้
ร้ องเรียน หรือผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่

ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง สร้ างความเข้ าใจ และรับฟั งปั ญหาและผลกระทบ

กาหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้

อันเกิดขึ ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที อันจะ

ร้ องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท

เป็ นรากฐานของการอยู่ร่ว มกัน ระหว่างบริ ษัทและชุมชนอย่า งไม่มี
ปั ญหาขัดแย้ งและเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น

ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชั่น เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท
ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับ โทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ ผิด
กฎหมาย
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บริ ษั ทตระหนักถึงความส าคัญ ในการเผยแพร่ ให้ ค วามรู้ และท า

การบริ จาคนัน้ ต้ องพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วน

ความเข้ าใจกับบุคลที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจ

เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรือหน่วยงาน

เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบาย

ใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทั่ วไป เช่น

ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้

การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่

การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การ

จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
เงินสนับสนุน

ให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรื อการเข้ าร่ วมกิจกรรม

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ ทางธุ รกิจ

ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ ว มกิจกรรมทางการเมืองใน

ของบริ ษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริ จาคเพื่อการกุศล โดยอาจ

นามของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า ทังนี
้ ้

ทาได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริษัท

ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล

ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริ การหรื อ

แต่จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์

ผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูก

เครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการใด ๆ

เชื่อมโยงไปเกี่ ยวกับ การติ ด สิน บน บริ ษั ท จึงกาหนดนโยบายและ

ในทางการเมือง

หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ เงิ น สนั บ สนุน กระบวนการสอบทาน และ

บริ ษัท มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง

รายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้

หรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนี่ง

เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วา่ ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ ทากิจกรรมตาม

บริ ษั ทจะไม่ส นับสนุน ทางการเงิน หรื อสิ่งของให้ แก่พรรคการเมือง

โครงการดัง กล่ า วจริ ง และเป็ นการด าเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้

นักการเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็ นการ

วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์

ช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ งตามความหมายในวรรคแรก โดยมี

ต่อ สัง คมอย่า งแท้ จ ริ ง หรื อ เพื่ อ เป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการ

วัตถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจให้ กบั บริษัท

ด าเนิ น งานด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ( Corporate Social

การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริ จาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and
Aid Grants) อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัท เนื่อ งจากกิจกรรม
ดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน
และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อ
ไม่ใ ห้ ก ารบริ จ าคเพื่ อ การกุศ ลมี วัต ถุป ระสงค์ แ อบแฝง บริ ษั ท จึง

Responsibility : CSR)
เงินสนับสนุนนัน้ ต้ องพิสูจน์ ได้ ว่าการให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์
อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงิน ได้ เช่น การให้ ที่พักและอาหาร
เป็ นต้ น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคล
ใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้ น ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจ
ทัว่ ไป

กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ การบริ จาคเพื่ อการกุศ ล

ในการเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน จะต้ องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับ

กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้

เงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้ อมแนบเอกสาร

การบริ จาคนัน้ ต้ องพิสจู น์ ได้ ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศล
ดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของ
โครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคมอย่าง
แท้ จริงหรือเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ประกอบทังหมดเสนอให้
้
ผ้ ูมีอานาจอนุมตั ิของบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
ตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท
ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจ
เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะน ามาซึ่ง ความส าเร็ จ อย่า งต่อ เนื่ อ งของบริ ษั ท
พนักงานสามารถให้ หรื อรั บ ของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ ค่า บริ การ
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ต้ อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรูปค่าใช้ จ่ายอื่น (Others) แก่/จาก

บริ ษั ท จะน านโยบายฉบับ นี ม้ าใช้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารงาน

บุคคลใด ๆ ได้ หากเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้

บุ ค ลากรของบริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง การสรรหา การฝึ กอบรม การ

ไม่เป็ นการกระทาโดยตังใจ
้ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคล
ใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรียบใด ๆ ผ่านการกระทาไม่เหมาะสม
หรื อเป็ นการแลกเปลี่ยนอย่า งชัด เจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

ประเมินผลงาน การให้ คา่ ตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ง
การอบรมและการสื่อสาร
พนัก งานทุกคนในบริ ษั ท จะได้ รั บ การสื่อ สารให้ รับ ทราบนโยบาย
ต่อต้ า นการคอร์ รัปชั่น รวมถึงการจัดให้ มีการอบรมให้ กับผู้บริ หาร

เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

และเจ้ าหน้ าที่บริษัทเพื่อให้ ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายฉบับ

เป็ นการให้ ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน

นี ้ นโยบายต่อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่น รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข

ไม่เป็ นของขวัญที่อยู่ในรู ปของเงินสดหรื อสิ่งเที ยบเท่าเงินสด (เช่น
บัตรของขวัญ หรือบัตรกานัล)
เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็ก ๆ น้ อย ๆ ในช่วง

เพิ่มเติมจะแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
ตัว กลาง ตัว กลางแทนธุ รกิ จ ผู้จัด จาหน่ ายสินค้ า/ผู้ให้ บริ การ และ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

เทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปี ใหม่ ซึง่ ถือเป็ นธรรมเนียมปกติ

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่ตวั แทน ตัวกลาง

ประเภทและมูล ค่ า มี ค วามเหมาะสม และมอบให้ ถูก ต้ อ งตาม

ตัง้ แต่เริ่ มต้ นสัมพันธ์ ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม

กาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริ ษัทอยู่ระหว่างจัดให้ มีการประกวดราคา

ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท สนับ สนุน ให้ ตัว แทน ตัว กลางทางธุ รกิ จ ผู้จัด จ าหน่ า ย

พนักงานต้ องไม่รับของขวัญ หรื อค่าบริ การต้ อนรับจากบริ ษัทที่เข้ า

สินค้ า/ผู้ให้ บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องยึ ดมั่นในมาตรฐานการ

ร่วมการประกวดราคานัน้ ๆ

รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด

การกากับติดตามและสอบทาน

พนักงานสามารถรั บของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าได้ ไม่เกิน 2,000 บาท ใน

ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล จะทบทวนนโยบายฉบับ นี ้ และเสนอให้

กรณี ที่ ไ ม่ส ามารถปฏิ เ สธและจะต้ อ งรั บ ของขวัญ ซึ่ง มี มูล ค่ า เกิ น

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ

2,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับ บัญ ชาทราบ โดยใช้ แ บบรายงาน

หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ กากับ และติดตามการนานโยบาย

ของขวัญ และน าส่ ง ของขวัญ ดัง กล่า วแก่ เ ลขานุก าร กรรมการ

ฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิและให้ คาแนะนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากต้ อง

ผู้จดั การ เพื่อนาไปเป็ นรางวัลให้ แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศล

มีการปรับปรุงใด ๆ ต้ องดาเนินการโดยเร็วที่สดุ

ตามความเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
ผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง
(CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ ง ครอบคลุม ความเสี่ ย งอาจ
เกิ ด จากการทุจริ ตหรื อการคอร์ รัป ชั่น อย่างสม่า เสมอ และทบทวน

ธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ผู้ให้ บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินัยพนักงานบริ ษัท และ/
หรือข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.2

การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน

บริ ษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายให้ สามารถร้ องเรี ยนกับ

ความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย โดยสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท
ตามระเบียบว่าด้ วยกระบวนการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน ผ่าน

ทรัพยากรบุคคล
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จดหมาย

โทรสาร

เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7339 - 49

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์
โทรศัพท์

http://www.auct.co.th
: (662)-934-7339 - 49

โทรสาร : (662)-935-6202
ส าหรั บ พนัก งาน สามารถร้ องเรี ย นหรื อ เสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารได้ โดยตรงทาง E-mail ในระบบ
ของบริษัทฯ
3.3 ช่ องทางการติดต่ อสื่อสาร

(662)-935-6202

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and
Transparency)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง
ครบถ้ ว น ทัน เวลา และโปร่ งใสทัง้ รายงานข้ อมูล ทางการเงิ น และ
ข้ อ มูล ทั่ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้
เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของ
บริ ษั ท ให้ ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้ รับ ทราบอย่างเท่า
เที ย มกัน เพื่ อ ท าให้ ผ้ ูไ ด้ รั บ ข่ า วสารมี ค วามเช้ า ใจในบริ ษั ท อย่ า ง
ถูกต้ อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการของบริษัทมีหน้ าที่ดแู ล

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทคือ

ให้ บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน

www.auct.co.th

ทันเวลา แก่นกั ลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกลุม่ อื่น ๆ โดย
ใช้ สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทังการใช้
้
สื่อทางเว็บไซต์
และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว รวมทัง้
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้ วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์

4.1

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และ
สารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี ้

บริ ษัทมีการจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่ว นของ
งานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ ทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
ข้ อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Email

investor@auct.co.th

เว็บไซต์

http://www.auct.co.th
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การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ด เผย
ข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.2
1)

การทารายการของกรรมการ
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการเปิ ดเผยรายงาน

การซื ้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ ทราบทุกครัง้
2)

บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการต้ องรายงานการมี

ส่วนได้ เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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3) บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายว่าการทารายงานระหว่างกัน ที่
สาคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ

บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารจัดการ และการดาเนินธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ ง ใส และเท่าเทียมกัน
สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อกาหนดทางการ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของกรรมการและ
ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัด การ และรองกรรมการ
ผู้จดั การ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ ยวกับเนือ้ หาของข้ อมูลที่
สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชี ้แจงข้ อมูลด้ วยตนเอง หรื อ
อาจมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ชี ้แจงก็ได้
การเผยแพร่ ข้อมูล
ข้ อมูล ของบริ ษัทต้ องมีความถูกต้ อง โปร่ งใส เท่า เที ยม ให้ ข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้ อมูล ต่าง ๆ ได้ ชดั เจน
เข้ าใจง่าย และทันเวลา
การรายงานข้ อ มูล ต่อ หน่ ว ยงานทางการจะต้ อ งเปิ ดเผยภายใน
กาหนดเวลา และความถี่ ตามที่ กฎหมายหรื อหน่ ว ยงานทางการ
กาหนด ตามประเภทของข้ อมูล

ควรละเว้ นถ้ อยคา หรื อรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรื อที่อาจทาให้ เข้ าใจ
ผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก
ข้ อเท็จจริ ง หรื อมีการตีความ หรื อแปลความหมายไม่ถกู ต้ องอย่างมี
นัยสาคัญ ให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จดั การ มีอานาจชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องโดยทันที
การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่ วไหล หรื อข่ าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรื อมี
การอ้ างอิงข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง หรื อข้ อมูลสาคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น
หรื อ ถูก เปิ ด เผยก่ อ นเวลาอัน ควร และอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ข่ า วลื อ ที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ การดาเนินงานของบริษัท ไม่
ว่ า ทางบวกหรื อ ทางลบ ให้ ป ระธานกรรมการบริ ห าร กรรมการ
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบในการชีแ้ จงข้ อ มูล
ส าคัญ และข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ค วรต้ อ งแจ้ ง ผ่ า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที
มาตรการป้ อ งกัน กรรมการและผู้บ ริ ห ารใช้ ข้ อมูล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัท
บริ ษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือ
หุ้น รายย่อย และผู้ถือหุ้น สถาบัน ตามนโยบายการเปิ ด เผยข้ อมูล

ข้ อมูลสาคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื ออาจ

อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม และได้ รับข้ อมูลเพียงพอตามที่บริ ษัท

กระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรื อกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ

เปิ ดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดงั นี ้

หุ้น จะเปิ ดเผยได้ ตอ่ เมื่อข้ อมูลนันเผยแพร่
้
อย่างเป็ นทางการต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว

โทรศัพท์ : 02-9347344 ต่อ 148

ข้ อละเว้ น และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูล

เว็บไซต์ : www.auct.co.th

ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ หรื อข้ อมูลที่หากเปิ ดเผย

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : investor@auct.co.th

แล้ วอาจทาให้ เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรื อ

ประธานกรรมการบริ ห าร จะเป็ น ผู้ล่ว งรู้ ข้ อมูล ภายในเชิงลึก และ

ข้ อมูล ที่ ยัง ไม่ มี ผ ลสรุ ป หรื อ อยู่ร ะหว่า งการเจรจา ซึ่ ง มี ค วามไม่

ที มงานผู้บ ริ ห ารระดับ สูงของบริ ษั ท (Top Management) จะเป็ นผู้

แน่นอน และต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกิน

ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริ ษัท และบุคลากรต้ องรักษา

จริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจาเป็ นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดย

ความลับในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบไม่ให้ ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่
ไม่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังไม่ได้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้ แก่พนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาต กลุ่มบุคคล

บริ ษั ท ท าหน้ าที่ ก าหนดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมาย

หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้ อมูลจะได้

ตลอดจนกากับดูแลฝ่ ายบริหารเพื่อให้ การบริหารเป็ นไปตามนโยบาย

เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี ้

ที่กาหนดไว้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย

ห้ า มผู้บ ริ หารและบุค ลากรที่ ล่ว งรู้ ข้ อมูล ภายในรวมถึ งที มงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและ

ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่ งใส ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขาย

ปั จจุบัน คณะกรรมการของบริ ษั ท มีจานวน 7 ท่า น ประกอบด้ ว ย

หลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ ามผู้บริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทาการให้ เกิดการถ่วงดุลใน

และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซื ้อ

การออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่ ส านักงาน

ขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการ

คณะกรรมการกากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

ประกาศสารสนเทศที่ มี นัยส าคัญ จนกว่า บริ ษั ท จะได้ ด าเนิ น การ

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้ อยแล้ ว

ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ก าหนดไว้ ว่า ในการประชุม ใหญ่ ผ้ ูถื อหุ้น

บริ ษัทจะสื่อสารข้ อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้ องในการ

สามัญ ประจ าปี กรรมการต้ อ งออกจากต าแหน่ ง หนึ่ ง ในสาม ถ้ า

ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ นผ่ า นผู้ แทนบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยมี

จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย

เจ้ าหน้ าที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ ป็ นผู้ ท าหน้ าที่ ห ลั ก ในการติ ด ต่ อ

จ านวนใกล้ ที่ สุด กับ ส่ว นหนึ่ ง ในสาม กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจาก

ประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการ

ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธี

ข้ อ มูล ทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน ฐานะของบริ ษั ท และการ

จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ใ น

ดาเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท

ตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ

หลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นหรือเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะมีการจัด ส่งงบการเงิน ให้ แ ก่ต ลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้ งผลประกอบการ
อย่างเป็ นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ มี ป ระเด็ น หรื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้ ผลประกอบการของบริ ษั ท ถู ก คาดการณ์
คลาดเคลื่อนอย่า งมี นัยส าคัญ จนส่งผลให้ ผ้ ูที่ นาข้ อมูล ไปใช้ เ กิ ด
ความเข้ าใจผิดได้ บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ 3 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน เพื่ อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่
เฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาหรื อ
รับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนด
บริ ษั ท ได้ แบ่ ง แยกบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระ ห ว่ า ง
คณะกรรมการบริ ษั ท กับ ผู้บ ริ หารอย่า งชัด เจนโดย คณะกรรมการ
บริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)

ของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผ้ บู ริหารทาหน้ าที่บริ หารงาน

1. โครงสร้ างคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็ นบุคคลคนละ

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ

คนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ของบริ ษั ท ในด้ า นต่า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก าหนด ดัง นัน้

และประสบการณ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อการดาเนิ น ธุรกิ จและมีความ

บริษัทเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ

มุ่ง มั่น ที่ จ ะบริ ห ารงานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารเติ บ โตอย่า งมี

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี เ ลขานุก ารคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ท าหน้ าที่ ใ ห้

คุณ ภาพ และยั่ง ยื น โดยมุ่ง เน้ น การบริ ห ารงานที่ มี จ ริ ย ธรรมและ

ค าแนะน าด้ า นกฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้ องทราบและ

ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการ

ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทั ง้

รายงานประจาปี 2560
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ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ รวมทังจั
้ ดทาการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและ

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทารายงาน

ยึด ถื อ ปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด รวมถึ ง ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามแนวทาง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน

ดังกล่าว

ประจาปี ของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด

2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความ
เชี่ ย วชาญที่ ห ลากหลาย และมี ภ าวะผู้น า ซึ่ง เป็ น ที่ ย อมรั บ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กล
ยุท ธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุ ร กิ จ และก ากับ ดูแ ลการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 นโยบายการกากับดูแล
บริ ษัทได้ จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท เป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและ
การปฏิบัติ ต ามนโยบายดัง กล่า วเป็ น ประจาตามความเหมาะสม
นอกจากนี ภ้ ายหลัง จากที่ ห้ ุน สามัญ ของบริ ษั ท เข้ า จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่าง ๆ

2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่างกันกับบุคคล
ที่ มี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ด้ วยความรอบคอบ และ
สมเหตุสมผล พร้ อมทังได้
้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกันด้ วยอานาจ
ต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป็ น
กรรมการผู้บ ริ ห ารหรื อบุค คลที่มีค วามเกี่ ยวข้ อง เพื่อผลประโยชน์
สูงสุด ของบริ ษั ท เท่า นัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรือ
เกี่ ย วโยงกั บ รายการที่ พิ จ ารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษั ท ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่
เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ

ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

เอ ไอ กาหนดทุกประการ โดยจะเปิ ด เผยรายงานการกากั บ ดูแ ล

ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตาม

กิจการไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี

หลักเกณฑ์ ที่ ต ลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและหรื อสานักงาน

(แบบ 56-1) พร้ อมทัง้ นโยบาย ส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่า น

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้
้
มี

รวมถึงเลขานุการบริ ษัทเข้ าร่ วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ

การกากับดูแลกิจการ ทังของสมาคมส่
้
งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัท

ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย

ไทย ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบัน อื่ น เพื่ อ น า
ความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการ

ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ อง
กัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ซื ้อ

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ผู้ขาย

บริษัท สหการโฮลดิ ้ง จากัด ประกอบธุรกิจ
ซื ้อขายที่ดิน

ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยง
ธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อบริ ษัทผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ สาธารณชน

ความสัมพันธ์

กรรมการผู้ มี อ านาจลงนามของ บริ ษั ท

และสังคม รวมทังการก
้
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทาง

บุคคลที่เกี่ยวโยง

สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ แก่

ดังกล่าวเป็ นประจา

ผู้มีสว่ นได้ เสีย
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2. นายวรัญญู ศิลา
เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ บริษัท
สหการโฮลดิ ้ง จากัด ด้ วย

และตรวจสอบรายการที่ สาคัญอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทัง้ ท าหน้ าที่
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทและรายการ
ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ ย วกับ ความเพี ย งพอและความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบควบคุ ม ภายในซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั ง้ การ

รายการที่ได้ มาของ 1. รถยนต์ต้ ู Mercedes Benz VITO ราคา

ด าเนิ น งานและการกากับ ดูแ ลปฏิ บัติ ง าน (Compliance Control)

ทรัพย์สิน (รถยนต์)

1,700,000.- บาท (ไม่รวม VAT)

การจัด การความเสี่ยงและการให้ ค วามสาคั ญต่อรายการผิดปกติ

เพื่อให้ คณะผู้บริ หารใช้ ในการเดิ นทางไป

ทัง้ หลาย พร้ อมทัง้ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ระบบควบคุม

ประชุมหรือติดต่องานนอกสถานที่

ภายในเพื่อให้ มีค วามมั่น ใจว่าบริ ษัท มีระบบที่ มีประสิท ธิ ผล ซึ่งจะ

2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา
5,200,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น รถประจ าต าแหน่ ง กรรมการ
ผู้จดั การ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน ได้
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงินของบริษัท
2.5

การบริหารความเสี่ยง

บริ ษั ท มีค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง ท าหน้ า ที่ พิจารณาและ
แนวทางป้องกันความเสี่ยงทังที
้ ่เกิดขึน้ จากปั จจัยภายใน และปั จจัย
ภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ
2.6

รายงานของคณะกรรมการ

และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท และราคารถที่ซื ้อเป็ นราคาที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน

เมื่อเทียบกับราคาตลาด

โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่ วมกันและ

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

นาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทรวมทัง้

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร

สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์

ต่อรายงานทางการเงิน ) ที่ ป รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน

ของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ ดาเนินการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่ม

ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย

ประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ ประกาศ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูล

เป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและได้ กาหนดภาระหน้ าที่

ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื ้นฐานของข้ อเท็ จจริ ง

อ านาจการด าเนิ น การของผู้ป ฏิ บัติ ง านและผู้บ ริ ห าร ไว้ เ ป็ น ลาย

อย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอด้ วย

ลัก ษณ์ อัก ษรอย่า งชัด เจน โดยมี ก ารแบ่ง แยกหน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิบัติ งาน
ผู้ ติ ด ตามควบคุม และผู้ ประเมิ น ผลออกจากกั น พร้ อมทัง้ มี ก าร
ควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทให้ เกิดประโยชน์

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ จดั ประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็ นประจาทุก
3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมี

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทาหน้ าที่ใน

การกาหนดวาระที่ชดั เจน และนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มี

ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่าง

ความเหมาะสม และมีป ระสิท ธิ ผ ลเพียงพอและเหมาะสมกับ การ

เพียงพอก่อนการประชุม เว้ น แต่กรณี มีเหตุจาเป็ น เร่ งด่ว นในการ

ดาเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ ทรัพย์สินให้ เป็ นไป

ประชุมประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้ จัดการเป็ นผู้ร่ว มกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อการทุจริ ตที่ อาจ

ก าหนดวาระการประชุม และพิ จ ารณาเรื่ อ งเข้ า วาระการประชุม

เกิ ด ขึน้ โดยบริ ษั ท มีน โยบายจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก

คณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถ

(Outsource) เพื่อทาหน้ าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน

เสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
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ในการพิจารณาเรื่ องต่า ง ๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่งท าหน้ า ที่

แต่ล ะท่า น โดยบริ ษั ท ใช้ ค วามระมัด ระวังในการจ่า ยค่า ตอบแทน

ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้

ผู้บริ หารของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่เ หมาะสม โดยเป็ นอัตราที่แข่งขัน

อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุม

ได้ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพ

ด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพิ่มเติ มใน

ไว้ ผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นจะ

ฐานะผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมทัง้ จะได้ รับ ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้

ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มที่ เหมาะสมกับหน้ า ที่และความรับผิด ชอบที่

สามารถนาไปปฏิ บัติ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ทัง้ นี ใ้ นการลงมติ ใ นที่

ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึ ้นทังนี
้ ้ บริษัทจัดให้ มีคา่ ตอบแทนกรรมการ

ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ถื อ มติ ข องเสี ย งข้ างมาก โดยให้

ไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และได้ ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะไม่

หุ้น โดยมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการผู้บริ หารใน

เข้ าร่ วมประชุมและ/ หรื อไม่ใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อ งนัน้

แบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และถ้ าคะแนนเสียงเท่านัน้ ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้

กาหนด

อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ในปี 2560 บริษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ในการ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการ

ประชุมแต่ละครัง้ บริ ษัทจะมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการ

ฝึ กอบรมและการให้ ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท

บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มการประชุม คณะกรรมการทุก ครั ง้ โดยเลขานุก าร

เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการ

คณะกรรมการจะเป็ นผู้บัน ทึ ก รายงานการประชุม และจั ด ส่ง ให้

เปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้

ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง

มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ

โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับ รองในวาระแรกของการประชุมครั ง้ ถัดไป

ใหม่รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุ รกิ จ และแนวทางการ

รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อ

ดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ แก่กรรมการใหม่

สะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
โดยสรุปในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ าร่วมสัมมนาใน

4. วาระในการดารงตาแหน่ ง
วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมี

หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์

วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ เว้ นแต่ได้ รับ

23, 30 ก ร ก ฏ า ค ม 2560 : Advance Audit Committee Program

มติ เ ห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ จ ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้ กระทาคุณประโยชน์ ต่ อบริ ษัท
เป็ นอย่า งยิ่งและการด ารงต าแหน่ งตามวาระที่ กาหนดมิได้ ท าให้

นางอัญชลี พรรคกลิน

ความเป็ นอิ ส ระขาดหายไป ทั ง้ นี ต้ ้ องได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก

13 มีนาคม 2560 : เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้ วย

แบบใหม่ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

5. ค่ าตอบแทน
บริ ษั ทมีนโยบายจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่ จูงใจใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสม โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและก า หนด

15 มีนาคม 2560 : Update ภาษี และแนวทางการตรวจสอบภาษี ของ
เจ้ าหน้ าที่สรรพากรในปี 2560 โดย บริษัท สานักพัฒนาการบริหารธรรม
นิติ จากัด

ค่าตอบแทน ทาหน้ าที่ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทและ

16 ตุ ล าคม 2560 : แนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี ส าหรั บ ผลประโยชน์ ข อง

ความสอดคล้ องกั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น รวมถึ ง ความ

พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย บริษัท แอคชัวเรียล บิส

เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หาร

ซิเนส โซลูชนั่ จากัด
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10 พฤศจิกายน 2560 : ภาษี ยุค ดิ จิต อล สิ่งที่ นักบัญ ชีต้ องเตรี ยมตัว
โดย บริษัท สานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จากัด

2) คณะกรรมการมีความเข้ าใจ และสนับสนุนการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

19 พฤศจิ ก ายน 2560 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น TFRS

3) คณะกรรมการได้ จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของ

(Understand Each Thai Financial Reporting Standards) ทุกฉบับ ปี

คณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน

2560 รุ่นที่ 2/60 ( หลักสูตรย่อย 501 เรื่ อง สัญญาเช่า ฉบับที่ 17 ) สภา

ของกิจการเสนอไว้ ในรายงานประจาปี ควบคูก่ บั งบการเงิน

วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

20 ธั น วาคม 2560 : สรุ ป การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของ TFRS ฉบับ

1.1 การปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดของกฎหมาย ที่กาหนดให้
คณะกรรมการของบริษัทต้ องจัดทาให้ มีการจัดทางบ

ปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง 2560 รุ่นที่ 3/60 สภาวิชาชีพบัญชีใน

การเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

พระบรมราชูปถัมภ์

ดาเนินงานในรอบปี ทผี่ ่านมาที่เป็ นจริง และ

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
29 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2560 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ

สมเหตุสมผล

1.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการ
ให้ มีข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอเพื่อ

ความสาเร็จขององค์กร รุ่นที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ ทราบ

16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของ

ดาเนินการที่ผิดปกติ

พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย บริษัท แอคชัวเรียล บิส
ซิเนส โซลูชนั่ จากัด

ถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริต หรือมีการ

1.3 คายืนยันว่าบริษัทได้ ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป ใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ

25 – 26 ธันวาคม 2560 : ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

ปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้ มีการพิจารณาถึงความ

สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บมจ.สหการ

สมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทางบการเงินของ

ประมูล

บริษัท

นายนิธิศ โสภณ

8. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง

16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของ

คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หาร โดย

พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย บริษัท แอคชัวเรียล บิส

เป็ น การเตรี ยมความพร้ อมของบุค ลากรในองค์ กรเพื่อให้ มั่นใจว่า

ซิเนส โซลูชนั่ จากัด

บริษัทมีผ้ บู ริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่

นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา

สาคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้ได้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ อย่าง
เป็ นระบบ

23 มีนาคม 2560 : การตลาดดิจิตลั โดย บริษัท เรดดี ้แพลนเน็ต จากัด
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
7. การรายงานข้ อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง ครบถ้ วนโปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผล
พร้ อมตัวเลขสนับสนุน ทังในด้
้ านนโยบายผลการดาเนินงาน
แนวโน้ มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปี ละ
1 ครัง้ โดยมุ่งเน้ นให้ การประเมินผลสามารถสะท้ อนถึงประสิทธิภาพ
ในการด าเนิ น งานตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั ง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ นาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ข องกรรมการ และน าข้ อมูล เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน
ก่ อ นการท าหน้ า ที่ ก รรมการ เพื่ อ ให้ ก รรมการใหม่รั บ ทราบความ
คาดหวังที่บริ ษัทมีต่อบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
นโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ใ นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท
ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ าน
ต่า ง ๆ ของบริ ษั ท เพื่อ เตรี ย มความพร้ อมในการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการ โดยทังนี
้ ใ้ นปี 2560 บริ ษัทไม่มีกรรมการที่เข้ ารับตาแหน่ง
ใหม่

ผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงให้ เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนัน้
14. การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลด้ านการใช้ ข้ อมู ล ภายใน บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่
บรรลุนิ ติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) จะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบและ
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งา น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

11. การดารงตาแหน่ งในบริ ษัทอื่นของกรรมการและผู้บ ริ หาร
ระดับสูง

แห่ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลักทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ ห้ ามกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท

หน้ า ที่ ที่ จะต้ องรายงานการซื อ้ -ขายหุ้น / ถื อครองหลักทรั พ ย์ ข อง

ดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทหรื อธุรกิจอื่นที่ทาให้

บริ ษั ท ของกรรมการให้ ทราบในที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัทครัง้

เกิดความขัดแย้ งผลประโยชน์กบั บริษัท

ถัด ไป โดยทุก สิ น้ ไตรมาสและสิน้ ปี ส านัก เลขานุก ารบริ ษั ท จะท า

ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทังมี
้

หนังสือแจ้ งห้ ามไม่ให้ กรรมการผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูล
12. การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร

ภายในเปิ ด เผยข้ อ มูล ภายในแก่ บุค คลภายนอกหรื อ บุค คลที่ ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ ผ้ บู ริหารระดับสูงของบริ ษัทเข้ าร่วม

หน้ าที่เกี่ยวข้ อง และซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตัง้ แต่

ประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัท โดยเป็ นผู้นาเสนอข้ อ มูลที่เกี่ยวกับ

วันปิ ดงบจนถึงวันแจ้ งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงิน

วาระที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ นาข้ อมูลภายใน

คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารที่

ไปใช้ ในทางมิชอบ ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี ที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร

รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้ เรียนรู้และ

ได้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด

ทาความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการ
บริ ห าร ซึ่ ง กรรมการผู้ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ห ารจะประชุม
ติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริ หารระดับสูงเป็ น
ประจาทุกสัปดาห์

15. การสรรหาและแต่ ง ตั ง้ กรรมการ กรรมการอิ ส ระ และ
ผู้บริ หารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหาบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณา

13. การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง

คัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารจัด ท าแบบรายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ

กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมกากับ

กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เป็ นข้ อมูล

ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด รวมทังพิ
้ จารณา

พื ้นฐานในการกากับดูแลด้ านการมีสว่ นได้ เสียในระดับกรรมการ และ

จากปั จจัยในด้ านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ

ผู้บ ริ หารระดับสูง โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บ ริ หารต้ องจัดทา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความเอื ้อประโยชน์ตอ่ การ

แบบรายงานดังกล่าว และกาหนดให้ เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่ จดั เก็บ

ดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นต้ น

บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ

รวบรวมใช้ ใ นการตรวจสอบและกากับ ดูแ ลด้ า นความขัดแย้ งทาง
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็ นผู้สรร
หาบุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมในการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาแต่งตัง้ (กรณี มีต าแหน่ งกรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่นที่
ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น มีส่วนร่ ว มในการเสนอชื่อบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ อีกด้ วย อานาจในการอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทของผู้
ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตัง้ ในลาดับถัด
ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ านวนที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้แ ต่งตัง้ กรรมการบริ ห าร โดยเลือกจาก
กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือ
บริ ษั ท ย่อยที่ ส ามารถบริ ห ารงานในเรื่ องที่ เ กี่ ยวกับ การด าเนิ นงาน
ตามปกติ ธุ ร กิ จ และงานบริ ห ารของบริ ษั ท และสามารถก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
การสรรหาผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาแต่งตัง้ ผู้บ ริ หารจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถในการบริ หารงานในสาย
งานที่เกี่ยวข้ อง
16. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง

ในรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการ

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม
ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ตรวจสอบ และสอบทานบัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คู

ในการเข้ า รั บ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ กรรมการอิส ระ
กรรมการแต่ละคนจะได้ รับข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับบริ ษัท ข้ อบังคับที่
ระบุถึงขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ได้ รับคาแนะนาด้ านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
เป็ นกรรมการบริ ษั ท จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงได้ รั บ
ทราบข้ อมูลเพื่อทาความเข้ าใจถึงธุรกิจของบริษัท

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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บัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ชื่อ – นามสกุล
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา /1
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4. นายศราวุธ จารุจินดา
5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
6. นายเทพทัย ศิลา /2
7. นายวรัญญู ศิลา
8. นางอัญชลี พรรคกลิน
9. นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์
10. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
11. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
12. นายนิธิศ โสภณ
13. นายสุธี สมาธิ
14. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายสานักกรรมการ

ณ 20 ม.ค.
2560

ณ 9 ก.พ.
2561

เพิ่ม (ลด)

7,200,000

7,200,000

-

-

-

-

6,388,800
23,999,000

3,616,200 -2,772,600
24,936,300
937,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

-

8,000

8,000

-

10,000

10,000

-

หมายเหตุ :
/1
รวมส่วนของคูส่ มรส 6,700,000 หุ้น
/2
รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทได้ รับ
ประโยชน์ร่วมกันทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
บริ ษัทคู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับบริ ษัท ซึ่ ง
รวมถึงการเสริ มสร้ างชุมชนและสังคมให้ ดีและยัง่ ยืนด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทตระหนักดีวา่ ในการสร้ างธุรกิจให้ เติบโตไปพร้ อมกับผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะต้ องส่งเสริ มแนวคิดการสร้ างคุณค่า
ร่ วมและสร้ างความรับผิดชอบสู่สังคมให้ แก่บุคลากรของบริ ษัท พร้ อมปลูกฝั งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิงานประจาวันให้ เป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์กรพร้ อมกับกาหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชดั เจน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับผลงาน
การปฏิบตั ิการ การเข้ าถึงและเอาใจใส่ลูกค้ า การพัฒนาบุคลากร การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้ างและประสานความสัมพันธ์กบั พันธมิตร
โดยคานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม
ภายใต้ กรอบแนวคิดของการสร้ างศูนย์กลางแห่งความเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืน ดังนี ้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
 การแข่ งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกขัน้ ตอน ไม่ มีนโยบายกระทาการใดที่จะได้ มาซึง่ การเอาเปรี ยบ
คู่แข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้ อมูลทางธุรกิจทาให้ ลูกค้ าหรื อคู่ค้าเข้ าใจเป็ นอย่างอื่นหรื ออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ อใช้ ใน
การได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจจากคูแ่ ข่งที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและทาให้ ได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายนันโดยการด
้
าเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็ น
ธรรมต่อคูแ่ ข่ง
 ความเป็ นธรรมต่ อคู่ค้า
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรั บผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิต่อราย
หนึง่ รายได้ เป็ นพิเศษ บริ ษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทกุ คันที่ทาการประมูลผ่านบริ ษัทโดยรับผิดชอบสภาพเครื่ องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์
ให้ กบั ผู้ที่นารถยนต์มาขายกับบริ ษัทโดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้ จากบริ ษัทฯ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
 การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์ กร
บริ ษัทให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของบริ ษัททุก
คนตามสัญญาว่าจ้ างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะนามาซึง่ ความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้
ส่ ง เสริ ม พนัก งานให้ มี ค วามก้ าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถของแต่ล ะคนโดยไม่ กี ด กัน จากปั จ จัย อื่ น ๆ อัน นอกเหนื อ จากความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
 การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อ่ ืนที่เกี่ยวข้ องกับองค์ กร
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทบริ ษัทดารงในการให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตั ิต่อคู่ค้า
และผู้ที่ต้องทาการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนาหรื อปัจจัยอื่นใดที่จะนามาซึง่ การไม่เคารพสิทธิ มนุษยชน
อย่างเคร่ งครัด
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
 การจ้ างงานอย่ างเท่ าเทียม
ในด้ านการจ้ างงานของบริ ษัทบริ ษั ทมีระเบียบปฏิบตั ิในการจ้ างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญาว่าจ้ างแรงงานและไม่กีดกัน
ที่มาของการจ้ างงานแรงงานหรื อ ปั จ จัยอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็ นต้ น ทัง้ นี บ้ ริ ษัทจะทาการจ้ างงานตามวุฒิ ความรู้
ความสามารถของแต่ละตาแหน่งงานอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมตามอัตราและสัญญาค่าจ้ างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป
 ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานเป็ นไปตามมาตราฐานสากลและได้ จดั ให้ มีสวัสดิการขันพื
้ ้นฐานสาหรับ
พนักงานภายในบริ ษัทเช่น น ้าดื่ม ห้ องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริ เวณพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้ าจากการปฏิบตั งิ าน ฯลฯ
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้ บริ การตรวจสุขภาพประจาปี สาหรั บพนักงาน โดยจัดสรรโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยจากโรคร้ ายแรง เช่น จัดให้ มีการตรวจมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งต่อม
ลูกหมากสาหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุ ตังแต่
้ 35 ปี ขึ ้นไป เป็ นต้ น พร้ อมทังจั
้ ดหาข้ อมูลโปรแกรมเสริ มที่ได้ รับสิทธิในกา รใช้
บริ การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้ รั บส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อ มูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องต่างๆ อาทิ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ ให้ กบั พนักงานได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง โดยมุ่งเน้ นข้ อมูลด้ านการป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บตามฤดูกาลและความ
เจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทางานในสานักงาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่ องใช้ สานักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
 โอกาสในความก้ าวหน้ า
บริ ษัทคานึงถึงโอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานที่ทางานให้ กบั บริ ษัททังนี
้ ้เป็ นไปตามความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคนโดย
บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ า ที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณา
ส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในตาแหน่งงานของบริ ษัทโดยไม่กีดขวางหรื อเลือกปฏิบตั อิ ย่างหนึง่ อย่างใดกับพนักงานแต่ละคน
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
 ความปลอดภัยของคู่ค้า
บริ ษัทจัดให้ มีสถานที่สาหรั บการประมูลที่สะอาดเรี ยบร้ อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นารถเข้ ามาประมูลกับบริ ษัททังผู
้ ้ ที่นารถมาขาย
และผู้ที่เข้ ามาทาการประมูลซื ้อรถโดยบริ ษัทจัดสถานที่นงั่ พักรอห้ องปรับอากาศและบริ เวณลานประมูลในตัวอาคารโดยคานึงถึงความสะดวก
และปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลักพร้ อมทังจั
้ ดให้ มีบริ การเครื่ องดื่มบริ การแก่ลกู ค้ าตลอดเวลาที่ทาการประมูล
 การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจัดให้ มีการทาเอกสารประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้ าทาการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละ
คันให้ กบั ผู้ที่สนใจเข้ าทาการประมูลซื ้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันและ
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บริ ษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ คันที่ลูกค้ าได้ ทาการประมูลไปจากบริ ษัทอีกด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทยังทาการรับประกัน
การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันซึง่ หากผู้ประมูลไปแล้ วไม่สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริ ษัทจะรับคืนทันที
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
 การใช้ ทรัพยากรอย่ างอนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืน
บริ ษัทรณรงค์ให้ พนักงานลดการใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิเช่น ลดปริ มาณการใช้ กระดาษในการปฏิบตั ิงานและใน
การประชุมโดยมุ่งเน้ นการใช้ การทาเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็ค โทรนิคส์แทนการใช้ กระดาษภายในองค์กรรวมทังรณรงค์
้
การใช้ พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
 การป้ องกันมลพิษ
บริ ษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยรอบบริ ษัท รวมทังการป้
้
องกันมลพิษโดยจัดให้ มีการฉีดน ้าบริ เวณสต๊ อกเก็บรถยนต์และ
ถนนทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริ ษัทและบริ เวณใกล้ เคียงได้ อีกทังลดระยะเวลาและ
้
ความจาเป็ นในการติดเครื่ องยนต์ของรถที่จะเข้ าทาการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริ ษัทและชุมชน
ใกล้ เคียง
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 บทบาทในตลาดแรงงาน
บริ ษัทมีบทบาทในการจ้ างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปี ที่บริ ษัทฯได้ อยู่ในธุรกิจการ
ประมูลพร้ อมทังได้
้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อ บังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้ วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครั ดเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความ
แข็งแกร่ งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 การมีส่วนร่ วมในชุมชน
บริ ษัทจัดให้ มีจุดตรวจของสถานีตารวจในท้ องที่ประจาที่บริ ษัท(ตู้แดง) ทัง่ นี ้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึน้ ได้ กับบริ ษัทและเผื่อแผ่ ไปยัง
ชุมชนใกล้ เคียงเพื่อให้ การอยู่ร่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่ นและคานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็ นหลัก
บริ ษัทมีการดูแลสภาพแวดล้ อมในซอยทางเข้ าบริ ษัทให้ มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่ วมกับหน่วยงานของ เขตวังทองหลาง และ
บริ ษัทโทรคมนาคม ในการกาจัดเถาวัลย์ที่เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บสายไฟฟ้าที่ร่วงหย่อนให้ เรี ยบร้ อยเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้ รถและถนน
ในบริ เวณดังกล่าว
 การมีส่วนร่ วมในสังคม
ต้ นปี 2560 บริ ษัทได้ ร่วมกับลูกค้ าบริ จาคเงินเพื่อจัดซื ้ออาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ตาบล
แหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้ วยระบบใหม่
บริ ษัทได้ พัฒนาระบบซอฟต์แ วร์ เพื่ อ รองรั บการประมูลรู ปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาระบบงานของบริ ษัทด้ วยเทคโนโลยี ด้ า น
สารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อรองรับงานด้ านการบริ การข้ อมูลสาหรับทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย
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ระบบการประมูลด้ วยระบบแอพพลิเคชั่น
บริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบการประมูลใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้ องการของผู้เข้ าร่ วมประมูลและเพิ่มความโปร่ งใสเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่
แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขาย โดยมุ่งเน้ นการนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เข้ ามาเปลี่ยนวิธีการประมูลจากรู ปแบบการใช้ ป้ายเสนอราคาเป็ นการเสน อ
ราคาผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ มากขึ ้น
-

ระบบ E-Auction เป็ นระบบที่บริ ษัทมี การพัฒนา ปรั บปรุ ง และใช้ งานมาตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาเพื่ อ รองรั บผู้เข้ าร่ วมประมูลที่
ต้ องการเข้ าร่ วมประมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ พร้ อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมูล ณ ลานประมูลจริ งจากที่ใดก็ได้ ที่มี
สัญญาณอินเตอร์ เน็ตรองรั บ จากการที่บริ ษัทเคยเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ จากต่า งประเทศซึ่งมีค่าใช้ จ่ายสูงมาตลอด กลางปี 2559
บริ ษัทได้ เริ่ มใช้ งานระบบ E-Auction ที่บริ ษัทพัฒนาขึ ้นเองและประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมีการพัฒนาระบบเพื่อความ
สะดวกของผู้เข้ าร่ วมประมูลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
ในปี 2560 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบ E-Auction เพื่อรองรับการประมูลผ่านระบบมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ าร่ วมประมูล
มากยิ่งขึ ้น

-

ระบบ E-Onsite เป็ นระบบที่บริ ษัทได้ พฒ
ั นาขึ ้นในปี 2560 เพื่อรองรับผู้เข้ าร่ วมประมูลที่ต้องการเสนอราคาผ่าน Application ณ
ลานประมูลซึ่งบริ ษัทมี วัตถุประสงค์เพื่ อผลักดันให้ รูปแบบการประมูลในอนาคตเป็ นระบบดิจิตอลทัง้ ระบบโดยผ่านการใช้
แอพพลิเคชัน่ ซึง่ ระบบจะมีการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้ าร่ วมการประมูลทุกขันตอนท
้
าให้ เพิ่มความโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ ตลอดเวลา

การบริหารจัดการการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ เี ป็ นเลขหมายสวยปี 2560 สานักงาน กสทช.
บริ ษัทได้ ดาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบการประมูลและเสนอราคาผ่านแอพพลิเคชั่นด้ วยอุปกรณ์มือถือ ซึง่ เป็ นการดาเนินการ
จัดการประมูลและการเสนอราคาของผู้เข้ าร่ วมประมูลผ่านระบบมือถือ ทังระบบเป็
้
นครั ง้ แรกของประเทศไทย บริ ษัทได้ ดาเนินการจัด การ
ประมูลจนประความสาเร็ จและได้ รับความวางใจจากสานักงาน กสทช. ให้ ดาเนินการประมูลทัง้ 3 ครั ง้ ในปี 2560 ตามเจตนารมณ์ ของ
สานักงาน กสทช. ที่ต้องการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
การใช้ ความชานาญทางธุรกิจกับหน่ วยงานทางสังคม
บริ ษัทได้ ใช้ นวัตกรรมและความชานาญพิเศษทางธุรกิจให้ กบั หน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประมูลรถยนต์ซงึ่ เป็ น
ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ คานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็ นหลักตลอดมา
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การควบคุมภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้ ว ยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทดาเนิน
ธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ ทรั พยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้ อมูลทางการเงิน การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทโดย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้ าที่ โดยกาหนดโครงสร้ างองค์กรและสายงานการบังคับบัญ ชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการค วบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้ ก าหนดเป้ า หมายทางธุ ร กิ จ และดัช นี ชี ว้ ัด ผลส าเร็ จ ( Key Performance Indicators : KPI) เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ น
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและติดตามผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายองค์กรอย่างสม่าเสมอ
รวมทังก
้ าหนดนโยบายการกากับ ดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น นโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมทัง้
ส่งเสริ มรณรงค์ให้ พนักงานทุกคนมี จิตสานึกและปฏิบัติต ามอย่างต่อเนื่ อ ง โดยอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่ อ ให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจัดให้ มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและ
จัดให้ มีคมู่ ือการปฏิบตั งิ านของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และช่วยให้ การดาเนินธุรกิจมีความ
คล่องตัว เป็ นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังระบบควบคุ
้
มภายในที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ ระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การดูแลมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้
ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผ้ ตู รวจสอบภายใน
อิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก และสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน ระบบบริ หารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานของบริ ษัทโดยนากรอบ
แนวทางของระบบควบคุม ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ ให้ การควบคุมภายใน การบริ หาร
ความเสี่ยง และการกากับดูแลให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สดุ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังจากปั
้
จจัยภายนอกและภายในองค์กร จึง
จัดตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) เพื่ อ กากับดูแ ลการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ ทกุ คนปฏิบตั ิ โดยประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยง
ทังปั
้ จจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้ าน เช่นด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้ าน
เหตุการณ์ ต่าง ๆ รวมทัง้ ความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น โดยกาหนดให้ “คณะทางานบริ หารความเสี่ ยง” มี การรายงานผลให้ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี รวมทังมี
้ การทบทวนปั จจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทังจาก
้
ภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจาทุกปี

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้ องกับความเสี่ ยงและประเภทธุร กิจ โดยได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรั บผิดชอบของแต่ล ะ
ตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทาและทบทวนคู่มือ/ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างองค์กร และการปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ โดยให้ แต่ละหน้ าที่ที่สามารถถ่วงดุลอานาจหรื อมีกลไกสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ
ปฏิบตั ิงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคัญ เพื่อป้องกันและลดข้ อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้ านการเงิน การประมูล การจัดซื ้อจัดจ้ าง หรื อการดูแล
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น รวมทังมี
้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คู่มือการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ มั่นใจว่า การปฏิ บัติงานมี ร ะบบการควบคุมภายในที่เพี ยงพอเหมาะสม และการปฏิบัติง านมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบตั งิ านเพื่อช่วยให้ การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ในการทาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทให้ ถือปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความถูกต้ อง โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด ของบริ ษัท
ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล ตังแต่
้ การรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้ อมูล
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการนาข้ อมูลที่สาคัญไปใช้ ในการบริ หารจัดการของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่าง ๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การกาหนดนโยบายความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ข้อมูล
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อ สารที่ผ้ ูรับข้ อมูลทังภายในและภายนอกองค์
้
กร สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว เช่น ระบบ
Internet เป็ นต้ น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ คู่มือ/ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและข่าวสารของบริ ษัท
รวมทังการรั
้
บแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริ ษัทกาหนดไว้
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้ าน เช่นด้ าน
บัญชีและการเงิน การปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่ องทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่า งมี
นัยสาคัญ เพื่อรี บดาเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสานักตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อสอบทานได้ รับการปรั บปรุ งแก้ ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี ้ ในส่วนของการประเมินควบคุม
ภายในด้ านบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนาเสนอผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุก
ไตรมาสและทุกปี ซึง่ ผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่ าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจ
สอบสานักตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่พบประเด็นที่เป็ นข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ กากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก ( Outsource) และสานักตรวจสอบ
ภายใน (In-house) ทาหน้ าที่ในการสร้ างความเชื่อมัน่ (Assurance) และให้ คาปรึกษา (Consulting) ได้ อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทางานของบริ ษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ประจาทุกไตรมาส รวมทังติ
้ ดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญหรื อ
มีความเสี่ยงสูง และรั บทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณี ทุจริ ต การปฏิบตั ิงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความ
เสียหายหรื ออาจเกิดขึ ้นซ ้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่
กับการบริ หารความเสี่ยง ให้ อยู่ในระดับที่บริ ษัทยอมรับได้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนิน งานของ
องค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และมีการ
ทบทวนให้ เหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
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รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน สรุ ปได้ ดงั นี ้
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทในปี
2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ดังนี ้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

24,472,440

22,690,369

415,782

1,143,126

24,888,222

23,833,495

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

2) บริ ษัทมีรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ดังนี ้
ผู้ซื ้อ
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผู้ขาย

บริ ษัท สหการโฮลดิ ้ง จากัด ประกอบธุรกิจซื ้อขายที่ดนิ

ความสัม พัน ธ์ บุค คลที่ เ กี่ ย ว กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ แก่
โยง ผู้มีส่วนได้ เสีย

1. นายเทพทัย ศิลา
2. นายวรัญญู ศิลา
เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของ บริ ษัทสหการโฮลดิ ้ง จากัด ด้ วย

รายการที่ได้ มาของทรัพย์สิน
(รถยนต์)

1. รถยนต์ต้ ู Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อให้ คณะผู้บริ หารใช้ ในการเดินทางไปประชุมหรื อติดต่องานนอกสถานที่
2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อใช้ เป็ นรถประจาตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
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คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และราคารถที่ซื ้อเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ น้ โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นของการเข้ า
ทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คดิ ระหว่างกัน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งภายใต้ ประกาศและข้ อ บังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าท ารายการและความเหมาะสมทางด้ า นราคาของ
รายการ โดยพิจารณาจากเงื่ อ นไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในตลาด และมี การเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึน้ กับ
บุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญ
อิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียใน
การทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจมีการเข้ าทารายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับ สนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การค้ าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการทารายการ
ระหว่างกันให้ มีเงื่ อ นไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาที่ เกิดขึน้ กับ
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ไิ ว้ แล้ วตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัดพร้ อมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เ กิด
การถ่ายเทผลประโยชน์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเข้ าทารายการใหม่ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทา
หน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้ า
โดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษัทจะดาเนินการตามมาตรการและขันตอนในการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

72

ก่อนการทารายการ ในส่วนของการให้ ก้ ยู ืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อบริ ษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นนั ้ บริ ษัทมีนโยบายที่
จะไม่ทารายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
แนวทางในการทาการสอบทานความครบถ้ วนในการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้ องกันและเกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้ วน บริ ษัทมีการกาหนด
แนวทางการดาเนินงานดังนี ้
1) บริ ษัทได้ มีการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทแจ้ งข้ อมูลการถือหุ้น และการดารงตาแหน่งทางการบริ หารหรื อการเป็ น
กรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ให้ แก่บริ ษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้ อมูลไว้ ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ปั จจุบนั มีการจัดเก็บ
ข้ อมูลดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ได้ แจ้ งขอความร่ วมมือให้ ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการของบริ ษัทรับทราบว่า ในกรณีทีมี
การเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ้น หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษั ท ใดให้ ก รุ ณ าแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท รั บ ทราบภายใน 1 เดื อ น นับ แต่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรื อดารงตาแหน่ง
2) ฝ่ ายบัญ ชี จ ะท าการตรวจสอบรายการทางบัญ ชี ทุก สิ น้ เดือ นว่า บริ ษั ท มี การท ารายการบุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งซึ่ง อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ตามข้ อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้ หรื อไม่ และจัดทาข้ อมูลส่งให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเป็ นธรรมของ
ราคาต่อไป

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

73

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายตามข้ อบัง คับ ว่ า ด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อช่วยในการสอบทาน งบการเงิน รายการระหว่างกัน การบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กากับดูแล
งานตรวจสอบภายใน การปฏิ บัติต ามกฎหมาย การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ข้ อก าหนดและแนวทางปฏิ บัติ ที่ ดี ส าหรั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สอบ
ทานหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้ อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ น้ 4 ครัง้ ซึง่
สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในรอบปี 2560 ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สาคัญของงบการเงิน และงบการเงินรายไตร
มาส ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ร่ วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริ หารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานรายงานทางการเงินพบว่า บริ ษัท
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เชื่อถือได้ การจัดทาเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูล ในงบการเงินอย่างเพีย งพอและทันเวลา เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ใช้ งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ สอบทานและ
ตรวจสอบแล้ วเป็ นรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานบัญชี ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการระหว่างกันที่เข้ าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริ ษัทมีการดาเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้ องพบว่า
บริ ษัท ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตั ิต ามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การสอบทานระบบประเมิน การบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากรอบการบริ หารความเสี่ยง และ
แผนการจัดการความเสี่ ยงรวมทังให้
้ ความเห็นในการบริ หารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาปั จจัยเสี่ ยงทังปั
้ จจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังสอบทานสั
้
ญญาณเตือนภัย
ตามหลักการที่กาหนดไว้ และการพัฒนาระบบรับข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งเบาะแส (Whistle blower) โดยผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มให้
พนักงานทุกคนได้ มีส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท รวมทังเรื
้ ่ องที่อาจจะทาให้ บริ ษัท เสียหายตามช่องทางที่กาหนดไว้
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4. การสอบทานระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk
Management) แล้ วพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังได้
้ สอบทานการปฏิบตั งิ านของผู้ตรวจสอบภายใน
และสานักตรวจสอบภายใน เป็ นรายไตรมาสตามแผนงานประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว พบว่าได้ ปฏิบตั งิ านได้ ตามเป้าหมาย ได้ รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุ งตามความเห็นร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ
5. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบั ติตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแ ลกิจ การและจรรยาบรรณของบริ ษัท รวมทังการปฏิ
้
บัติตามกฎระเบียบ อย่างถูกต้ อ งตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างเคร่ งครัด โดยในปี 2560 ไม่พบรายการที่บริ ษัทฯ กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ เปิ ดช่องทาง
รายงานการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ และการปฏิบตั ทิ ี่ขดั ต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่นการส่ง E-mail และ hotline ของบริ ษัท
ตาม “นโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน”
6. การพิจารณาเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีแล้ ว มีความเห็นว่าผลการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีเป็ น
ที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลังจากได้ ต กลงเงื่อนไขในการสอบบัญชี จึงได้ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ บริ ษัท ไพร้ ชวอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับ ปี 2561
โดยสรุ ป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัท ได้ จัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ที่ร องรั บทั่วไป และมี การเปิ ดเผยข้ อ มูลที่เพี ย งพอ มี ร ะบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงเพี ยงพอ
เหมาะสม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ เชื่อมัน่ ว่าข้ อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถกู ต้ องเชื่อถือได้

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2560 งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่ งใสและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพ
ของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ วา่ งบการเงินของบริ ษัทได้ แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน อย่างถูกต้ องในสาระสาคัญ

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ตามวิธีส่วน
ได้ เสีย

ตามวิธีราคาทุน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค.
รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนการให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น:
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
กาไรสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

2558

2559

2560

2560

718.72
357.03
361.69
5.34
35.87
94.38
236.78
236.78
0.28
236.50
48.86
187.64

601.83
320.60
281.23
5.66
31.52
95.81
159.56
159.56
159.56
33.95
125.61

559.50
307.42
252.08
3.80
28.40
93.62
134.86
134.86
134.86
27.25
107.61

559.50
307.42
252.08
3.80
28.40
93.62
134.86
3.67
131.19
131.19
27.25
103.93

1.15
188.79

125.61

4.79
112.40

4.79
108.73

187.64
187.64
0.34

125.61
125.61
0.23

107.61
107.61
0.20

103.93
103.93
0.19
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2558
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า - สุทธิ

ตามวิธีส่วน
ได้ เสีย

ตามวิธีราคาทุน
2559

2560

2560

-

-

5.10

1.43

สินทรัพย์รวม

751.11

580.62

606.69

603.02

หนี ้สินรวม

300.95

153.35

155.01

155.01

ส่วนของเจ้ าของ

450.16

427.27

451.68

448.01

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

114.91

92.02

116.43

112.76

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน
2558
Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้

ตามวิธีส่วน
ได้ เสีย

ตามวิธีราคาทุน
2559

2560

2560

1.62
0.89
9.98
36.57
1.64
222.95

2.35
0.35
8.98
40.66
1.90
192.25

2.52
1.40
10.79
33.83
3.15
116.01

2.52
0.81
11.18
32.63
3.21
113.76

50.32
32.94
25.92
41.26

46.73
26.51
20.68
28.63

45.05
24.10
19.07
23.92

45.05
24.10
18.42
23.75

Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

32.35
328.36
0.99

23.96
220.95
0.91

22.30
131.24
0.93

22.79
164.91
0.95

Financial Ratio
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

0.67
0.80
105.52

0.36
0.30
118.22

0.34
1.23
81.77

0.35
1.20
84.66

0.82
0.34
0.36
0.25
550

0.78
0.23
0.27
0.25
550

0.82
0.20
0.16
0.25
550

0.81
0.19
0.16
0.25
550

Profitability Ratio
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่ วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น (บาท)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

รายงานประจาปี 2560
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การสาหรับปี 2560 มีจานวน 559.50 ล้ านบาท (2559 : 601.83 ล้ านบาท) ลดลง 42.83 ล้ านบาท หรื อลดลง 7.0
% เป็ นผลมาจากการปรับตัวลดลงของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประมูลรถยนต์อนั เป็ น
ธุรกิจปลายน ้า อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ พยายามลดผลกระทบดังกล่าวโดยการพยายามเพิ่มจานวนลูกค้ าทังในส่
้ วนของลูกค้ าที่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์
และลูกค้ าผู้ประมูลซื ้อ พร้ อมทังได้
้ ขยายบริ การประมูลไปในส่วนของสินทรัพย์อื่น รวมทังการให้
้
บริ การกับหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อ ง
สาหรับธุรกิจประมูลรถจักรยานยนต์นนั ้ บริ ษัทสามารถเพิ่มรายได้ จากปี 2559 โดยเพิ่มขึ ้น 21.8% เป็ นผลจากการหมุนเวียนของปริ มาณ
รถจักรยานยนต์ในตลาดที่เพิ่มขึ ้นและการเพิ่มในส่วนของเจ้ าของสินทรัพย์และผู้ประมูลซื ้อ เช่นกัน

รายได้

2558

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560

2559

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

563.75

78.44

487.00

80.92

434.16

77.60

ประมูล-จักรยานยนต์

47.82

6.65

46.93

7.80

57.19

10.22

รายได้ คา่ ขนย้ าย

80.83

11.25

59.69

9.92

60.21

10.76

26.32

3.66

8.21

1.36

7.93

ประมูล-รถยนต์

รายได้ จากการประมูลอื่น
รวม

1.42

718.72 100.00

601.83 100.00

559.50 100.00

รถยนต์ จบประมูล

64,561

53,961

48,892

รถจักรยานยนต์ จบประมูล

36,337

38,267

47,392

จานวนรถที่จบประมูลในปี 2558 - 2560 (คัน)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการขยายเพิ่มกลุ่มลูกค้ าประมูลออนไลน์โดยการพัฒนาระบบการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตระบบ EAuction ให้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ ้น บริ ษัทได้ จดั ทาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัทที่ www.auct.co.th ในลักษณะ
Real Time สามารถทาการประมูลพร้ อมกับการประมูลในสถานที่จริ ง และเป็ นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ้ เู ข้ าร่ วม
รายงานประจาปี 2560
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ประมูล สามารถเห็น ทัง้ ภาพและเสี ย งของบรรยากาศการประมูล สดในสถานที่ ป ระมูล และสามารถแสดงความ จ านงในการสู้ ราคาที่
ผู้ดาเนินการประมูลแจ้ งการปรั บราคาแต่ละครัง้ ได้ ผ่านทางการประมูลออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้ จากสัดส่วนรถยนต์ที่จบการประมูลในระบบ
ประมูลออนไลน์ในปี 2559 -2560 มีสดั ส่วนรถยนต์จบออนไลน์เพิ่มขึ ้นเป็ น 5.6% และ 8.6% ตามลาดับ สาหรับรถจักรยานยนต์ มีการประมูล
ออนไลน์เพิ่มขึ ้น และมีสดั ส่วนที่จบประมูลออนไลน์เพิ่มขึ ้นจาก 0.7% ในปี 2559 เป็ น 5.3% ในปี 2560
ในปี 2558 รายได้ จากการประมูลอื่นเกิดจากค่าจัดงานประมูลให้ กบั หน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช ปปง และเอกชนบางราย เป็ น
ต้ น ในปี 2559 – 2560 รายได้ จากการประมูลอื่นเกิดจากค่าจัดงานประมูลให้ กบั หน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช และเอกชนบางราย เป็ นต้ น
ประเภท
รถยนต์

จักรยานยนต์

รวม

รายการ
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้ านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้ านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้ านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์

2559
2,838
5.6%
664
5.7%
192
0.7%
6
0.8%
3,030
3.9%
670
5.4%

2560
4,083
8.6%
978
8.9%
1,705
5.3%
48
5.6%
5,788
7.3%
1,026
8.7%

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นส่วนใหญ่มาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร โดยมีจานวนลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากในตลาดการเงินมี
อัตราลดลง โดยในปี 2559-2560 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากมีอตั ราระหว่างร้ อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี และร้ อยละ 0.80 - 1.3 ต่อปี ตามลาดับ
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ 357.03 ล้ านบาท 320.60 ล้ านบาท และ 307.42 ล้ านบาท ในปี 2558 - 2560 ตามลาดับ ต้ นทุน
การให้ บริ การส่วนใหญ่คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าเคลื่อนย้ ายรถเพื่อเข้ าประมูล เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่า
เช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายสาขา เป็ นต้ น
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2558

2559

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560
ล้ าน
บาท
ร้ อยละ 1/

ต้ นทุนการให้ บริการ

ล้ าน
บาท

ร้ อย
ละ 1/

ล้ าน
บาท

ร้ อย
ละ 1/

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 2/

100.23

13.95

80.94

13.45

82.15

14.68

เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล
3/

52.24

7.27

67.09

11.15

69.32

12.39

67.59

9.40

63.41

10.54

61.20

10.94

ค่าเสื่อมราคา

22.99

3.20

30.81

5.12

34.10

6.10

ค่าใช้ จ่ายในการจัดประมูล 4/

70.71

9.84

42.60

7.08

21.69

3.88

ค่ารักษาความปลอดภัย

19.74

2.75

21.01

3.49

20.88

3.73

ระบบการประมูล E-auction

12.88

1.79

4.12

0.68

3.49

0.62

อื่นๆ

10.64

1.48

10.63

1.77

14.57

2.60

รวม

357.03

49.68

320.60

53.27

307.42

54.95

1. ร้ อยละของรายได้ จากการให้ บริ การ
2. ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้ างบริ ษัทขนย้ ายรถเพื่อขนย้ ายรถที่จะเข้ าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึง่ ไปเก็บยังอีก
สถานที่หนึง่ เพื่อรอประมูลหรื อนาเข้ าประมูล รวมถึงค่าเช่ารถที่ทีมงามประจาสถานที่เก็บรักษารถใช้ สาหรับตรวจดูแลความเรี ยบร้ อย
3. ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่ประมูลทัง้
ในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องเสียง เต็นท์ เป็ นต้ น
4. ค่าใช้ จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริ การทาความสะอาดรถที่เข้ าประมูล ค่าน ้ามันเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้ เพื่อให้ รถที่ประมูล
ได้ ดงั กล่าวมีน ้ามันเพียงพอที่จะขับออกไปเติมที่สถานีบริ การน ้ามันได้ ค่าจ้ างพนักงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานที่ประมูล
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการประมูล เป็ นต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทมีการปรับตัวลดลงจาก 130.25 ล้ านบาท 127.33
ล้ านบาท และ 122.02 ล้ านบาท ในปี 2558 - 2560 ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าเสื่อมราคา วัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการและค่ าใช้ จ่ายใน
การบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการและค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหาร

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ
35.87
4.99
94.38
13.13

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ
31.52
5.24
95.81
15.92

130.25

127.33

18.12

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
28.40
5.08
93.62
16.73

21.16

122.02

21.81

ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 – 2560 บริ ษัทมีกาไรลดลงจากปี 2558 อันเป็ นผลกระทบมาจากการหดตัวของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะปริ มาณรถ
ยึดมีการลดลงหลังจากกฏหมายทวงหนี ้มีการประกาศใช้ ในปี 2558 โดยบริ ษัทมีกาไรสุทธิในปี 2558 – 2560 เท่ากับ 187.65 ล้ านบาท 125.61
ล้ านบาท และ 107.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 26.11 ร้ อยละ 20.87 และร้ อยละ 19.23 ตามลาดับ
ตามวิธีราคาทุน
(หน่ วย : ล้ านบาท)

2558
ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2560

ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กาไรขันต้
้ น

361.69

50.32

281.23

46.73

252.08

45.05

252.08

45.05

กาไรจากการดาเนินงาน

236.78

32.94

159.56

26.51

134.86

24.10

134.86

24.10

กาไรสุทธิ

187.65

26.11

125.61

20.87

107.61

19.23

103.93

18.58

กาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

188.79

26.27

125.61

20.87

108.73

19.43

112.40

20.09

ในปี 2560 บริ ษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่ วมค้ าเป็ นจานวนเงิน 3.68 ล้ าน
บาท ทาให้ กาไรสุทธิที่แสดงเงินลงทุนตามราคาทุนวิธีส่วนได้ เสียมีมลู ค่า 103.93 ล้ านบาท ลดลง 3.68 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับวิธีราคาทุนใ น
การเข้ าร่ วมทุนดังกล่าว บริ ษัทมีความมุ่งหวังจะเป็ นการเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้ าทัว่ ไป (End Users) ให้ นารถมาประมูลที่บริ ษัท ซึง่
การดาเนินการดังกล่าวน่าจะส่งผลบวกให้ กบั บริ ษัทในปี ตอ่ ๆมา ขณะเดียวกันบริ ษัทมีการทบทวนผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยใหม่หลังจากมีการปรับโครงสร้ างองค์กรในปี 2560 ทาให้ มีกาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน จานวน 4.79
ล้ านบาท ซึง่ แสดงไว้ ในส่วนกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในปี 2560
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การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ตามวิธีราคาทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
2558
สินทรัพย์รวม

2559

ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2560

2560

751.11

580.62

606.69

603.02

-

-

5.10

1.43

หนี ้สินรวม

300.95

153.35

155.01

155.01

ส่วนของเจ้ าของ

450.16

427.27

451.68

448.01

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

114.91

92.02

116.43

112.76

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า - สุทธิ

สินทรัพย์ รวม
ปี 2560 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 603.02 ล้ านบาท ตามวิธีส่วนได้ เสีย (ปี 2559 : 580.62 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 22.40 ล้ านบาท คิด
เป็ น 3% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี ้
- เงินลงทุนระยะสัน้ เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา เพิ่มขึ ้น 23.89 ล้ านบาทเมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ
31.01 ของสินทรัพย์รวม
- ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ลดลง 0.83 ล้ านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 41.16 ของสิน ทรัพย์
รวม ในปี 2560 มีการตัดจาหน่ายทรัพย์สินบางรายการจากการยกเลิกการใช้ งานเนื่องจากสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงรวมทังการ
้
ขายสินทรัพย์บางรายการทาให้ บริ ษัทมีกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินจานวน 1 ล้ านบาท (ปี 2559 : 0.7 ล้ านบาท)
- ปี 2560 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัดเป็ นจานวนเงิน 5.10 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่ วมค้ าโดย
บริ ษัทถือสัดส่วนร้ อยละ 50.988 เนื่องจากบริ ษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด มีผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจในปี 2560
ซึง่ เป็ นปี แรกของการดาเนินงาน จานวนทังสิ
้ ้น 7.20 ล้ านบาท จึงทาให้ ยอดเงินลงทุนในการร่ วมค้ าตามวิธีส่วนได้ เสีย
คงเหลือสุทธิ ณ สิ ้นปี 2560 เท่ากับ 1.43 ล้ านบาท และทาให้ สินทรัพย์รวมที่แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้ เสียเท่ากับ 603.02
ล้ านบาท เทียบกับตามวิธีราคาทุนเท่ากับ 606.69 ล้ านบาท
หนีส้ ินรวม
ปี 2560 มีหนี ้สินรวมจานวน 155.01 ล้ านบาท (ปี 2559 : 153.35 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 1.66 ล้ านบาท คิดเป็ น 1%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี ้
- เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น เพิ่มขึ ้น 3.79 ล้ านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 16.20 ของหนี ้สินรวม ส่ วนใหญ่
เป็ นเจ้ าหนี ้ค่ารถที่รอชาระคืนให้ กบั เจ้ าของทรัพย์เมื่อครบกาหนดชาระ ภายใน 4-7 วัน นับจากวันประมูล
- หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ ้น 3.50 ล้ านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ น 11 ของหนี ้สินรวม ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจา
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ป้ายประมูลทางอินเตอร์ เนต เพิ่มขึ ้น 3.01 ล้ านบาท หลังจากการพัฒนาระบบการประมูลออนไลน์และมีลกู ค้ าให้ ความ
สนใจสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อใช้ บริ การประมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมี
้
จานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2559 :
0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทังหมดได้
้
ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้
มลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังกล่าวนี ้ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้ ปัจจุบนั บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองตามกฏหมายครบถ้ วนแล้ วเป็ นจานวน 13.75 ล้ านบาทของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
ณ สิ ้นปี 2558 – 2560 บริ ษัทมีส่วนของเจ้ าของเท่ากับ 450.16 ล้ านบาท 427.27 ล้ านบาท และ 448.00 ล้ านบาท (ตามวิธีส่วนได้
เสีย) ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2559-2560 บริ ษัทมีทนุ ชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 137.50 ล้ านบาท และมีผลประกอบการกาไรมาโดยตลอด แต่ส่วนของ
เจ้ าของจานวนลดลง สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ระหว่างปี 2558 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ จานวน 104.50 ล้ านบาท และ 93.50 ล้ านบาท ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 และ 8
กันยายน 2558 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ จานวน 93.50 ล้ านบาท และ 55 ล้ านบาท ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 และ 7
กันยายน 2559 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั ง้ จานวน 66 ล้ านบาท และ 22 ล้ านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ 7
กันยายน 2560 ตามลาดับ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

2.
3.
4.

บริ ษัทได้ ทาสัญ ญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การเช่ าที่ดินเพื่ อ ใช้ เ ป็ นสถานที่ประกอบการต่างๆ และพื น้ ที่สาหรั บโฆษณาเป็ น
ระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริ ษัทมีภาระที่จะต้ องจ่ายชาระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็ นจานวนเงิน 48.73 ล้ านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี เป็ นจานวนเงิน 190.01 ล้ านบาท และเกินกว่า 5 ปี 114.68 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นเท่ากับ 353.42 ล้ านบาท
บริ ษัทมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค ้าประกันไฟฟ้าจานวน 0.33 ล้ านบาท และค ้าประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 7.80 ล้ านบาท รวมเท่ากับ 8.13 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี จานวน 35 ล้ านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงิน
ดังกล่าวค ้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร จานวน 26 ล้ านบาท
บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้ เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้ กบั บริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ อง 180
แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยที่บริ ษัทจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่าดาเนินการ เป็ นต้ น
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การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

2558

2559

2560

262.29

198.61

176.25

246.40

58.16

153.48

(179.69)

(111.04)

(70.08)

(202.80)

(148.50)

(87.99)

(136.08)

(201.38)

(4.59)

250.10

48.72

44.12

กระแสเงินสด
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 246.40 ล้ านบาท 58.16 ล้ านบาท และ 153.48 ล้ านบาท ใน
ปี 2558 - 2560 ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิน งานของบริ ษัทขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของรายการ
ลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ ณ วันสิ ้นงวดเป็ นหลัก ซึง่ เกิดจากลูกหนี ้ค่ารถและเจ้ าหนี ้ค่ารถจากการประมูลที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ ในปี 2558 บริ ษัทมี
เงินสดได้ มาจากการดาเนินงานเป็ นบวก สาเหตุหลักเกิดจากกาไรเติบโตเพิ่มขึ ้นเมื่อเที ยบกับปี ก่อน ประกอบกับเจ้ าหนี ้ค่ารถที่ยงั ไม่ถงึ กาหนด
ชาระเพิ่มขึ ้นมากจึงทาให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวนมากเพื่อรอจ่ายชาระคืนให้ กับเจ้ าหนี ้ค่ารถเมื่อครบกาหนด ในปี
2559 และ ปี 2560 มียอดเป็ นบวกเกิดจากผลประกอบการที่มีกาไรสุทธิและบริ ษัทยังไม่ได้ นาเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้ มาจาก เงินที่ได้ รับชาระจาก
ลูกหนี ้ค่ารถในช่วงสิ ้นปี ไปจ่ายชาระคืนให้ กบั เจ้ าหนี ้ค่ารถเนื่องจากยังไม่ถงึ กาหนดจ่ายชาระคืน เช่นเดียวกัน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (179.69)ล้ านบาท (111.04) ล้ านบาทและ (70.08) ล้ านบาท ในปี 2558
- 2560 ตามลาดับ สาหรับปี 2558 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (179.69) ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีการนาเงินสดไปลงทุนเงิน
ฝากระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น และมีการจ่ายลงทุนขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ ได้ แก่ สุราษฏร์ สงขลา อุบลราชธานีและอุดร เป็ นต้ น สาหรับ ปี 2559
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีการนาเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายค่า
ก่อสร้ างสถานที่ประมูลที่สาขาพิษณุโลก สาหรับ ปี 2560 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (70.08) ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีเงิน สด
ไปลงทุนเงินฝากระยะสัน้ และลงทุนโครงการป้องกันน ้าท่วมรวมถึงการปรับปรุ งพื ้นที่ของสานักงานใหญ่
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (202.80) ล้ านบาท (148.50) และล้ านบาท(87.99) ล้ านบาท
ในปี 2558 – 2560 ตามลาดับ เป็ นรายการจ่ายเงินปั นผล
ในภาพรวมแล้ ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริ ษัทมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นหลัก โดยในปี 2558 2560 บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ (136.08) ล้ านบาท (201.38) และล้ านบาท (4.59) ล้ านบาท ส่งผลทาให้ บริ ษัทมีเงิ น
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวดเท่ากับ 250.10 ล้ านบาท 48.72 ล้ านบาทและ 44.12 ล้ านบาท ตามลาดับ
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

86

รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริ ษัท สหการประมูล จากัด
(มหาชน) (บริ ษัท) แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการดาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น สาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนประกอบด้ วย
 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปี สิ ้นสุด
วันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนซึง่ รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในรายงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษัทตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
และ
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรั บงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ ระบุเรื่ อง
รายได้ ค่าดาเนินการจากการให้ บริ การจัดประมูล เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบและได้ นาเรื่ องนีม้ าพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องนี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ
วิธีการในการตรวจสอบที่สาคัญมีดังนี ้

รายได้ ค่าดาเนินการจากการให้ บริ การจัดประมูล
บริษัทเป็ นตัวการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดย
มีสาขาที่ใช้ ในการจัดประมูลจานวนหลายแห่ง และยังมีการ
จัดประมูลสัญจรทัว่ ประเทศเพิ่มเติมในระหว่างปี ทรัพย์สินที่
จัดประมูลส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ถกู ยึด
จากสถาบันการเงิน และประมูลออกขายให้ กบั บุคคลทัว่ ไป บริษัทจะมี
การทาการประมูลเป็ นจานวนหลายครัง้ ในแต่ละเดือนตามสาขาต่าง
ๆ รวมถึงการประมูลสัญจรทัว่ ประเทศ โดยมีจานวนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่ประมูลแล้ วเสร็จเป็ นจานวนมากในแต่ละปี บริษัท
ได้ บนั ทึกรายได้ คา่ ดาเนินการจากการให้ บริการจัดประมูลเมื่อการ
ประมูลเสร็จสิ ้น โดยบันทึกรายได้ เป็ นรายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
แต่ละคันที่ประมูลแล้ วเสร็จตามอัตราค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่ตก
ลงกัน



ข้ าพเจ้ าได้ ระบุรายได้ คา่ ดาเนินการจากการให้ บริการจัดประมูลเป็ น
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมีสาขาการประมูลที่
ค่อนข้ างมาก และมีจานวนรายการที่ทาให้ เกิดรายได้ เป็ นจานวน
มากแต่แม้ วา่ มูลค่าของแต่ละรายการมีมลู ค่าน้ อย
ทาให้ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความครบถ้ วนของการรับรู้รายได้ ของแต่
ละสาขาและรายได้ จากการจัดประมูลสัญจรทัว่ ประเทศรวมถึงการ
รับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นจริงจากการดาเนินการประมูล
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ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมที่ใช้ กบั การประมูลและ
การบันทึกรายได้ ของสาขาและทดสอบการควบคุมด้ วยวิธี
ดังต่อไปนี ้
- ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับความถูกต้ องและ
ความครบถ้ วนของการโอนบันทึกข้ อมูลรายได้ จากระบบ
การประมูลผ่านสมุดบัญชีรายวันไปบัญชีแยกประเภท
โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกรายได้ โดยตรวจ
เอกสารที่ผ้ ปู ระมูลได้ สาเร็จลงนามรับรองการประมูลกับ
รายงานการประมูลเพื่อตรวจว่ารายการจากการประมูล
นันเกิ
้ ดขึ ้นจริงและถูกบันทึกครบถ้ วน
โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
โดยสุม่ เลือกบางสาขา เช่น ขันตอนและกระบวนการใน
้
การประมูล และ กระบวนการบันทึกรายได้
โดยตรวจเอกสารที่ผ้ ปู ระมูลได้ สาเร็จลงนามรับรองการ
ประมูลกับรายงานการประมูลเพื่อตรวจว่าเป็ นรายการ
ประมูลที่เกิดขึ ้นจริง
ตรวจความครบถวนของการบันทึกรายได้ โดยการเปรี ยบเทียบ
รายงานการประมูลทังปี
้ กบั สมุดบัญชีรายวันและบัญชีแยก
ประเภทว่าครบถ้ วนตรงกันและ ตรวจรายได้ จากการประมูลใน
รายงานการประมูลกับเอกสารการรับเงิน รวมถึงการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของจานวนรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ประมูลสาเร็ จ
กับรายได้ ที่รับรู้ในระหว่างปี ข้ าพเจ้ าพบว่าข้ อมูลเหล่านี ้
สอดคล้ องกัน
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ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้
ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไม่
ครอบคลุม
ถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่น
มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุ ปได้ ว่ามีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อง
สื่อสารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรั บผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทีก่ รรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุนที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน กรรมการรับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อ เนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญ ชี ส าหรั บการด าเนินงานต่อ เนื่ อ ง เว้ นแต่กรรมการมี ความตัง้ ใจที่ จะเลิก บริ ษั ท หรื อ หยุด
ดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
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สามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ ารวมถึง








ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้ หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ เป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐานการตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล
การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร

ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ซึง่ รวมถึงประเด็น
ที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้ าหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ
และได้ สื่ อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ ทัง้ หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ง ข้ าพเจ้ าเชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความ
เป็ นอิสระ
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่ วนได้ เสี ยและงบการเงิน ที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีราคาทุน ในงวดปั จ จุบันและก าหนดเป็ นเรื่ อ งสาคัญ ในการ
ตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้ นแต่ กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ า เพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
กรุ งเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

7

44,118,783

44,118,783

48,721,791

เงินลงทุนระยะสัน้

8

187,016,150

187,016,150

163,131,336

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

9

51,854,000

51,854,000

48,189,875

998,259

998,259

1,240,670

283,987,192

283,987,192

261,283,672

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัด

10

34,130,900

34,130,900

32,860,899

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า - สุทธิ

11

1,426,568

5,099,800

-

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

12

248,189,347

248,189,347

249,016,207

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุทธิ

13

21,823,992

21,823,992

23,871,922

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุทธิ

14

9,246,942

9,246,942

6,968,222

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

4,212,426

4,212,426

6,620,469

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

319,030,175

322,703,407

319,337,719

รวมสินทรัพย์

603,017,367

606,690,599

580,621,391

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

97,710,394

97,710,394

93,920,580

10,867,976

10,867,976

12,631,988

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

4,294,566

4,294,566

4,701,127

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

112,872,936

112,872,936

111,253,695

7,342,696

7,342,696

10,805,657

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น

34,796,680

34,796,680

31,291,697

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

42,139,376

42,139,376

42,097,354

155,012,312

155,012,312

153,351,049

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

15

ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่ าย

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

16

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
17

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000
หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000
หุ้น
มูลค่ าที่ได้ รับชาระแล้ วหุ้นละ
0.25 บาท
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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17

183,998,784

183,998,784

183,998,784

18

13,750,000

13,750,000

13,750,000

ยังไม่ ได้ จัดสรร

112,756,271

116,429,503

92,021,558

รวมส่ วนของเจ้ าของ

448,005,055

451,678,287

427,270,342

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

603,017,367

606,690,599

580,621,391

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

559,495,931
(307,419,773)

559,495,931
(307,419,773)

601,829,182
(320,602,852)

กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่นจากการดาเนินงาน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

252,076,158
3,807,175
997,473

252,076,158
3,807,175
997,473

281,226,330
4,962,641
698,997

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

256,880,806

256,880,806

286,887,968

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(28,401,089)
(93,618,150)

(28,401,089)
(93,618,150)

(31,515,662)
(95,811,791)

(122,019,239)

(122,019,239)

(127,327,453)

134,861,567
(3,673,232)

134,861,567
-

159,560,515
-

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน

131,188,335
-

134,861,567
-

159,560,515
-

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

21

131,188,335
(27,253,433)

134,861,567
(27,253,433)

159,560,515
(33,952,354)

กาไรสุทธิสาหรับปี

6

103,934,902

107,608,134

125,608,161

16

4,794,751

4,794,751

-

108,729,653

112,402,885

125,608,161

หมายเหตุ

รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนการให้ บริ การ

6
6

รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า

11

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรจากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ตามหลักการ
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การแบ่ งปั นกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของ
บริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของ
บริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

103,934,902

107,608,134

125,608,161

-

-

-

103,934,902

107,608,134

125,608,161

108,729,653

112,402,885

125,608,161

-

-

-

108,729,653

112,402,885

125,608,161

0.19

0.20

0.23

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้ เสีย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

- ทุนสารอง

รวมส่ วนของ

และชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

114,912,297

450,161,081

-

-

-

(148,498,900)

(148,498,900)

-

-

-

125,608,161

125,608,161

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

103,934,902

103,934,902

เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

กาไรสุทธิสาหรับปี

19

-

-

-
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เงินปั นผลจ่าย

19

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

4,794,751

4,794,751

137,500,000

183,998,784

13,750,000

112,756,271

448,005,055

(87,994,940)

(87,994,940)

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

4,794,751

4,794,751

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย

หมาย
เหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

131,188,335

134,861,567

159,560,515

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา

12

40,316,762

40,316,762

37,931,822

ค่าตัดจาหน่าย

13

2,948,764

2,948,764

2,862,491

ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว

8

-

-

2,700

(997,473)

(997,473)

(698,997)

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
สินทรัพย์ถาวรตัดจาหน่าย

12

447,635

447,635

-

ค่าเผื่อค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

16

1,507,080

1,507,080

1,987,133

(2,827,401)

(2,827,401)

(3,037,962)

3,673,232

-

-

(3,807,076)

(3,807,076)

37,711,869

242,411

242,411

416,200

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,408,044

2,408,044

3,767,991

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

3,789,814

3,789,814

(149,888,747)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
สารองค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที่
เกิดขึ ้นจริง
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(406,561)

(406,561)

(513,271)

(175,290)

(175,290)

-

3,504,983

3,504,983

5,898,920

181,813,259

181,813,259

96,000,664

2,970,352

2,970,352

3,037,321

(31,296,162)

(31,296,162)

(40,878,626)

153,487,449

153,487,449

58,159,359

ดอกเบี ้ยรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้ า

11

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

11
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมาย
เหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดเพิ่มขึ ้น

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้ เสีย
31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

(1,270,001)

(1,270,001)

-

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่ คราว

8

(146,658,459)

(146,658,459)

(80,139,061)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว

8

122,773,645

122,773,645

12,037,710

(5,099,800)

(5,099,800)

-

(40,264,505)

(40,264,505)

(42,508,661)

1,324,438

1,324,438

1,341,877

(900,835)

(900,835)

(1,772,935)

(70,095,517)

(70,095,517)

(111,041,070)

(87,994,940)

(87,994,940)

(148,498,900)

(87,994,940)

(87,994,940)

(148,498,900)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุทธิ

(4,603,008)

(4,603,008)

(201,380,611)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

48,721,791

48,721,791

250,102,402

44,118,783

44,118,783

48,721,791

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่ วมค้ า
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

19

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้ จด
ทะเบียนดังนี ้
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในการให้ บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริ ษัทมีที่ทาการสาขาทังหมด
้
8 แห่ง มีที่อยู่ดงั ต่อไปนี ้
-

สาขาที่ 1 ตังอยู
้ ่เลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สาขาที่ 2 ตังอยู
้ ่เลขที่ 325/2 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 3 ตังอยู
้ ่เลขที่ 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สาขาที่ 4 ตังอยู
้ ่เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าทองใหม่ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ ธานี
สาขาที่ 5 ตังอยู
้ ่เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกินเพล อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี
สาขาที่ 6 ตังอยู
้ ่เลขที่ 313 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าช้ าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
สาขาที่ 7 ตังอยู
้ ่เลขที่ 142/4 หมู่ที่ 1 ซอยบ้ านหนองบัว ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สาขาที่ 8 ตังอยู
้ ่เลขที่ 788/9 หมู่ที่ 7 ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งบการเงินได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึง่ ใช้ ในการจัดทางบการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้ จัดทาขึน้ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติวิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ว่ าด้ วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
การจัด ท างบการเงิ น ให้ สอดคล้ อ งกับ หลัก การบัญ ชี ที่ รั บรองทั่ว ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ ใ ช้ ป ระมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารซึง่ จัดทาขึ ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของบริ ษัท
ไปถื อ ปฏิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หาร หรื อความซั บซ้ อน หรื อเกี่ยวกับข้ อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื ้อความขัดแย้ งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัง

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ มี
ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม และการร่ วมค้ า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

เรื่ อง การร่ วมการงาน

(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้ มี ก ารแก้ ไ ขโดยให้ ท างเลื อ กเพิ่ ม ในการบัน ทึก
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อ ย การร่ วมค้ า หรื อ บริ ษัทร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ วิธีส่ว นได้ เสียตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ ใช้ วิธีราคาทุน หรื อวิธีมลู ค่ายุติธรรม
ทังนี
้ ้การเลือกใช้ นโยบายบัญชีสาหรับเงิ (เมื่อมีการประกาศใช้ )นลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษัทย่อย การร่ วม
ค้ า หรื อบริ ษัทร่ วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิจ การเลือกที่จะเปลี่ ยนมาใช้ วิธีส่วนได้ เสียจะต้ องท าโดย
ปรับปรุ งงบการเงินย้ อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ให้ ทางเลือกเพิ่มสาหรับ
กิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัท ร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ น
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสียในเงินลงทุนในบริ ษัท
ร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนนัน้ จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษั ทร่ วมหรื อการร่ วมค้ านัน้ ๆด้ วยวิธีมลู ค่ายุติธรรมตามที่บริ ษัทร่ วม
หรื อ การร่ วมค้ านัน้ ๆใช้ อยู่ เพิ่มเติมจากเดิมที่ต้องถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้ วยการจัดท างบ
การเงินรวมของบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผล
บังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ มี
ดังต่อไปนี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยให้ มี ก ารสัน นิ ษ ฐานว่ า การ
ตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้ างอิงจากรายได้ นนไม่
ั ้ เหมาะสม ข้ อสันนิษฐานนี ้อาจตกไปหากเข้ า
ข้ อหนึง่ ข้ อใดต่อไปนี ้ คือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้ เป็ นปั จจัย
ที่เป็ นข้ อจากัดของมูลค่าที่จะได้ รับจากสินทรั พย์) หรื อสามารถแสดงได้ ว่ารายได้ และการใช้ ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจที่ได้ จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ กาหนดให้ มีความชัดเจนมากขึ ้นสาหรับ
1) การซื ้อส่วนได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของการดาเนินงานร่ วมกันนันประกอบกั
้
นขึ ้นเป็ น
ธุรกิจ ให้ ผ้ ซู ื ้อนาหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณีที่ผ้ รู ่ วมดาเนินงานมีการซื ้อส่วน
ได้ เสียในการดาเนินงานร่ วมกันเพิ่มขึ ้นนัน้ ส่วนได้ เสียเดิมที่มีอยู่ในการดาเนินงานร่ วมกันจะไม่ถกู วัดมูลค่า
ใหม่ หากผู้ร่วมดาเนินงานยังคงมีการควบคุมร่ วมอยู่
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
บริ ษัทไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง
2560)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียใน
กิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในหนี ้สินของกิจการที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทังที
้ ่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่
ไม่ใช่เงินสด
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับ (ต่อ)
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีการอธิบายให้ ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาหรับภาษี เงินได้
รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรั พย์ ที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษี ของสิน ทรั พ ย์
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
- กรณีสินทรัพย์ที่วดั ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมมีมลู ค่าต่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นนั ้ ณ วันสิ ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษีเกิดขึ ้น
- ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้ รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในมูลค่าที่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษี อากรมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีได้ เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ ใช้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะต้ องนาไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เป็ น
ประเภทเดียวกันเท่านัน้
- ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้ หกั ภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้ หกั ภาษี นนั ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้ มีการอธิบายให้ ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตาม
ข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ ให้ ถือปฏิบตั กิ บั ส่วนได้ เสียที่ถูกจัดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ผู้บริ หารของกิจการได้ ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อบริ ษัท ยกเว้ นเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และการร่ วมการงาน
การร่ วมการงาน
เงินลงทุนในการร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดาเนินงานร่ วมกัน หรื อการร่ วมค้ า โดยขึน้ อยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ ประเมินลักษณะของการร่ วมการงานที่มีและพิจารณา
ว่าเป็ นการร่ วมค้ า ซึง่ การร่ วมค้ ารับรู้ เงินลงทุนโดยใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
(1) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
การร่ วมค้ า
การร่ วมการงานจัดประเภทเป็ นการร่ วมค้ าเมื่อบริ ษัทมีสทธิในสินทรัพย์สทุ ธิของการร่ วมการงานนันเงิ
้ นลงทุน
ในการร่ วมค้ ารับรู้ โดยใช้ วธิ ีส่วนได้ เสีย
ตามวิธีส่วนได้ เสี ยเงินลงทุนในการร่ วมค้ ารั บรู้ เมื่ อ เริ่ มแรกด้ ว ยราคาทุนและปรั บ ปรุ งมูลค่าตามบัญ ชี ข อง
เงินลงทุนเพื่อรับรู้ ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของผู้ได้ รับการ
ลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้ เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้ ามีจานวนเท่ากับ
หรื อสูงกว่าส่วนได้ เสียของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้ านัน(ซึ
้ ง่ รวมถึงส่วนได้ เสียระยะยาวใดๆซึง่ โดยเนื ้อหาแล้ วถือ
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เป็ นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้ านัน้ ) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ ส่วนแบ่งในขาดทุนที่
เกินกว่าส่วนได้ เสียของตนในการร่ วมค้ านัน้ นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน หรื อได้ จ่ายเงินเพื่อชาระภาระ
ผูกพันแทนการร่ วมค้ าไปแล้ ว
ถ้ าส่วนได้ เสียของเจ้ าของในการร่ วมค้ านัน้ ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้ องจัดประเภท
รายการที่เคยรั บรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นเข้ ากาไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้ เสียของเจ้ าของ
ที่ลดลง กาไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่ วมค้ าจะรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ส่วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนของบริ ษัทในการร่ วมค้ าที่เกิดขึ ้นภายหลังการได้ มาจะรวมไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน และ
ส่วนแบ่งในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดขึ ้นภายหลังการได้ มาจะรวมไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้ มาดังกล่ าวข้ างต้ นจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อ
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริ ษัทในการร่ วมค้ ามีมลู ค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่วนได้ เสียของบริ ษัทใน
การ
ร่ วมค้ านัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้ เสียระยะยาวใดๆ ซึง่ โดยเนื ้อหาแล้ วถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิของบริ ษัทใน
การร่ วมค้ านัน้ บริ ษัทจะไม่รับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้ นแต่บริ ษัทมีภาระผูกพันในหนี ้ของ การร่ วมค้ า
หรื อรับว่าจะจ่ายหนี ้แทนการร่ วมค้ า
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และการร่ วมการงาน (ต่อ)
(1) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย (ต่อ)
การร่ วมค้ า (ต่อ)
บริ ษัทมีการพิจารณาทุกสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชีท้ ี่แสดงว่าเงินลงทุนในการร่ วมค้ าเกิดการด้ อยค่า
หรื อไม่ หากมีข้อบ่งชี ้เกิดขึ ้นบริ ษัทจะคานวณผลขาดทุนจากการด้ อยค่า โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ในกาไรหรื อขาดทุน
รายการกาไรที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่ วมค้ าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้ เสียใน
การร่ วมค้ านัน้ รายการขาดทุนที่ยังไม่ไ ด้ เกิดขึน้ จริ ง ก็จะตัดบัญ ชี ใ นท านองเดีย วกัน เว้ นแต่ร ายการนัน้ มี
หลักฐานว่าสินทรั พย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้ อ ยค่า การร่ วมค้ าจะเปลี่ ยนนโยบายการบัญ ชีเท่าที่จ าเป็ น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบัญชีของบริ ษัท
(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่ วมค้ า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า ต้ นทุนจะ
มีการปรับเพื่อสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาด
ว่าต้ องจ่ายโดยรับรู้ เป็ นต้ นทุนของเงินลงทุน ต้ นทุนจะรวมต้ นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้ องจากการได้ มาของเงินลงทุน
นี ้

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
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รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้ สกุลเงินของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษัท
ดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็ น สกุลเงินที่ใช้ ใ นการ
ดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของบริ ษัท
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ น สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนันถู
้ กวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินซึง่
เป็ นเงินตราต่างประเทศด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นปี ได้ บนั ทึกไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้ รายการกาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทังหมดของก
้
าไรหรื อขาดทุนนัน้ จะรับรู้ ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้ วย ในทางตรงข้ าม
การรับรู้ กาไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทังหมดของก
้
าไรหรื อขาดทุนนันจะรั
้ บรู้ ไว้ ในกาไรขาดทุนด้ วย
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มี
สภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี จะแสดงไว้ ในส่วนของ
หนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกถอน

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ ารับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่าตามใบแจ้ งหนี ้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้ วยค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้การค้ า หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ ไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าใช้ จ่ายในบริ หาร

2.7

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้ นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษัทและต้ นทุนดังกล่าวสามารถวัด
มูล ค่า ได้ อ ย่ างน่ าเชื่ อ ถื อ และจะตัดมูลค่าตามบัญ ชี ข องชิ น้ ส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนออก ส าหรั บค่าซ่อ มแซมและ
บารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษัทจะรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ ค านวณโดยใช้ วิธีเ ส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาทุนแต่ล ะชนิ ด ตลอดอายุก ารให้ ประโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณีที่อายุสญ
ั ญาเช่าสันกว่
้ าดังต่อไปนี ้
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ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า

อาคาร

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า

ส่วนปรับปรุ งอาคารและระบบสาธารณูปโภค

5 ปี

เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่ง

5 ปี

อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

โดยเฉลี่ยอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 20 ปี
ทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงานได้ มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมาะสม
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่งตอบแทน
สุทธิที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิใน
กาไรหรื อขาดทุน

2.8

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิทธิการเช่ าที่ดนิ
สิทธิการเช่ามีอายุการใช้ งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า สิทธิการ
เช่าถูกตัดจาหน่ายและบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ เชิง
เศรษฐกิจประมาณ 3 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื ้อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคานวณจากต้ นทุนในการ
ได้ มาและการดาเนินการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนสามารถน
ั้
ามาใช้ ง านได้ ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอด
อายุประมาณการให้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

2.9

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สินทรั พย์ที่มีอายุการให้ ประโยชน์ ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้ อยค่าเป็ นประจ าทุก ปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี ้ว่าราคาตามบัญชี
อาจต่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
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มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุ ติธรรมหักต้ นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ด้ อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรั พย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 สัญญาเช่ า
กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเพื่อเช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านันถื
้ อเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิ จากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจาก
ผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่ารถยนต์ซงึ่ ผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทังหมดถื
้
อ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนีส้ ินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อัตราดอกเบี ้ยคงที่ต่อ
หนี ้สินคงค้ างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี ้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้ อัตราดอกเบี ้ยแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี ้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษั ท ได้ ก าหนดโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งานในบางรู ป แบบ โดยเป็ นการจ่ า ยช าระผ่ า นผู้ บริ หารกองทุ น
ซึง่ มีการคานวณโดยใช้ วธิ ีทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นระยะๆ บริ ษัทมีทงโครงการสมทบเงิ
ั้
นและโครงการผลประโยชน์
สาหรับโครงการสมทบเงิน บริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้ กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้ พนักงานทังหมด
้
สาหรับการให้ บริ การจากพนักงานทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั สาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบาเหน็จบานาญที่
ไม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น ซึ่ ง จะก าหนดจ านวนเงิ น ผลประโยชน์ ที่ พ นั ก งานจะได้ รั บเมื่ อ เกษี ยณอายุ
โดยส่วนใหญ่จะขึ ้นอยู่กบั หลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้ บริ การ และค่าตอบแทน

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
เงินชดเชยตามกฎหมาย
บริ ษัทจัดให้ มีผลประโยชน์ พนักงานหลังการเลิกจ้ างเพื่ อจ่ ายให้ แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จานวนเงิ น
ดังกล่าวขึน้ อยู่กับฐานเงินเดือนและจานวนปี ที่พนักงานทางานให้ บริ ษัทนับถึงวันที่สิ น้ สุดการทางานที่จะเกิดขึน้ ใน
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อนาคต หนี ้สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้ วยต้ นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้
ภาระผูกพันนีค้ านวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึง่ มูลค่า
ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเกิดขึน้ จากการปรั บปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อ
สมมติฐานจะต้ องรับรู้ ในส่วนของเจ้ าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
ต้ นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน ถ้ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุนสาหรับการ
ให้ บริ การที่เหลืออยู่และระยะเวลาที่มีสิทธิ ซึง่ ในกรณีนี ้ต้ นทุนการให้ บริ การในอดีตจะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้ นตรง
ตลอดระยะเวลาการให้ สิทธิ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ทได้ จัดตัง้ กองทุนส ารองเลี ย้ งชี พพนัก งานซึ่งจดทะเบี ยนแล้ ว โดยใช้ แผนการก าหนดอัตราการจ่ ายสมทบ
โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้ แยกออกจากสินทรั พย์ของบริ ษัทและบริ หารโดยผู้จดั การกองทุน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ดังกล่าวได้ รับเงินเข้ าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริ ษัทตามอัตราที่กาหนด เงินจ่ายสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ย้ งชีพ
ที่บริ ษัทจ่ายไปบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการสาหรับการฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม ต้ นทุนการปรับโครงสร้ างกิจการ และการฟ้องร้ องตามกฎหมายจะรับรู้
ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่จดั ทาไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึง่ การชาระภาระผูกพันนันมี
้ ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนีส้ ินเพื่อ การปรั บโครงสร้ างองค์กร
ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยปรั บจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้ างพนักงาน ประมาณการ
หนี ้สินจะไม่รับรู้ สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกาหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญ เสียทรัพยากรเพื่อ
จ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
้
แม้ ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้ างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี ้สิน โดยใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้ องนามาจ่าย
ชาระภาระผูกพัน โดยใช้ อตั ราก่อนภาษีซงึ่ สะท้ อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนั ของมูลค่าของเงินตาม
เวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี ้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึน้ ของประมาณการหนีส้ ินเนื่องจากมูลค่าของเงิน
ตามเวลาจะรับรู้ เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
2.13 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้ เป็ นส่วนของเจ้ าของ
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ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นใหม่หรื อการออกสิทธิในการซื ้อหุ้นซึง่ สุทธิจากภาษี(ถ้ ามี)จะถูกแสดงในส่วน
ของเจ้ าของ โดยนาไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.14 การรับรู้รายได้
รายได้ ประกอบด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมที่จะได้ รับจากการขายสินค้ าและบริ การซึง่ เกิดขึ ้นจากกิจกรรมตามปกติของบริ ษัท
รายได้ จะแสดงด้ วยจานวนเงินสุทธิจากภาษี ขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ ส่วนใหญ่เของบริ ษัทเกิดจากรายได้ ค่า
ดาเนินการจากการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายได้ คา่ ดาเนินการรับรู้ เมื่อให้ บริ การจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็ จสิ ้น รายได้ คา่ นายหน้ ารับรู้ เมื่อสามารถ
จัดให้ มีผ้ ซู ื ้อจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้ สาเร็ จตามเงื่อนไขในสัญญา
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้ เมื่อผู้ซื ้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า
รายได้ ดอกเบี ้ยรับรู้ ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.15 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บันทึกในงบการเงินของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทได้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบัน และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทคานวณภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับงวดประกอบด้ วย ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของ
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คาดได้ คอ่ นข้ างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษัทต้ องดาเนินงานอยู่และเกิดรายได้ เพื่อเสียภาษี
ผู้บริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษี
ไปปฏิบตั ขิ ึ ้นอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่
้
าใช้ จ่ายภาษี ที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้ องจ่าย
ชาระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตงเต็
ั ้ มจานวนตามวิธีหนี ้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี ้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะไม่รับรู้ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับรู้ เริ่ มแรกของรายการสินทรัพย์หรื อรายการหนี ้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ
รายการนันไม่
้ มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีคานวณจาก
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อ ที่คาดได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้
ประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี ได้ มีการจ่ายชาระ
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สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์
สินทรั พย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี แ ละหนี ส้ ิ นภาษี เงิ น ได้ รอการตัด บัญ ชี จะแสดงหัก กลบกันก็ ต่อ เมื่ อ กิ จ การ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรั พย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ ินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบัน
และทังสิ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี เงินได้ ที่ประเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกั นหรื อหน่วยภาษี ต่างกันซึง่ ตังใจ
้
จะจ่ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ าน
การดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนดาเนินงาน ซึง่ พิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริ ษัท ที่ทาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึง่ ได้ แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี ้ยและความเสี่ยงด้ านราคา) ความเสี่ยงด้ าน
การให้ สินเชื่อ และความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทจึงมุ่งเน้ นความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้ เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริ ษัทให้ เหลือน้ อยที่สดุ เท่าที่
เป็ นไปได้
3.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยเกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม รายได้ และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษัทส่วน
ใหญ่ไม่ขึ ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด นอกจากนี ้บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากภายนอก ดังนัน้ บริ ษัท
ไม่ได้ ใช้ อนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว

3.2

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี ้ส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย บริ ษัทมี
นโยบายที่ทาให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าได้ ขายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลูกค้ าที่มีประวัตสิ ินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษัทเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญ ชีของลูกหนี ก้ ารค้ าหั กด้ วยค่าเผื่ อ หนีส้ งสัย จะสูญ
ตามที่แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึง่ ลูกหนี ้การค้ าที่ค้างอยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็ นลูกหนี ้ที่เกิดจาก
การประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้ วนั สิน้ งวดบัญชี ปั ญหาในการชาระหนีค้ ่อนข้ างต่า เนื่องจากลูกหนีก้ ารค้ าดังกล่าว
จะต้ องชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัททันที เมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้ สินเชื่อจะค่อนข้ างสัน้ โดยอยู่
ระหว่าง 4 วัน ถึง 90 วัน
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3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.3

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการบริ หารสภาพคล่องแสดงให้ เห็นได้ จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมีวงเงินอานวยความ
สะดวกจากวงเงินให้ สินเชื่อที่ได้ มีการตกลงไว้ แล้ วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริ หารเงินของบริ ษัทได้ ตงเป้
ั ้ าหมายว่าจะใช้
ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรั กษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ ให้ เพียงพอที่จะหามาได้ เนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของบริ ษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

4

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดลุ ยพินิจ
โดยการประเมินอยู่บนพืน้ ฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตที่
ผู้บริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้ สถานการณ์ในขณะนัน้
4.1

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และข้ อสมมติฐาน
บริ ษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้ อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี ้
ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิดจากการที่ลูกค้ าไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทประเมินค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึง่ อยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระหนี ้ และกรณีของการ
ผิดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด

ข)

อายุการใช้ งานของส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งาน และมูลค่าคงเหลือ สาหรั บส่วนปรั บปรุ งที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัท โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลื อ มี ค วามแตกต่า งไปจากประมาณการในงวดก่อ น หรื อ มี การตัด จ าหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที่
เสื่อมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้

4

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทได้ ให้ นกั คณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้ มีความถูกต้ อง
มากยิ่งขึ ้น มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ ในการคานวณตาม
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หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้ อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การ
เปลี่ยนแปลงของข้ อสมมติฐานเหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษัทได้ พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้ แก่อตั ราดอกเบี ้ยที่ควรจะใช้ ในการกาหนดมูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมบริ ษัทพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็ น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกาหนดใกล้ เคียงกับ
ระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้ างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด
ข้ อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 16
5

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท
เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีส่วนได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรื อการขาย
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี ้สิน

6.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ ของบริ ษัทสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนการให้ บริ การ

รายได้ ประมูล

รายได้ ประมูล

รายได้

รายได้

รถยนต์

รถมอเตอร์ ไซต์

ค่ าขนย้ าย

บริการอื่น

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

434,162,585

57,185,556

60,213,255

7,934,535

559,495,931
(307,419,773)

กาไรขันต้
้ น

252,076,158

กาไรจากการดาเนินงาน

134,861,567

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้ า
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ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)

(27,253,433)

กาไรสุทธิสาหรับปี

103,934,902

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูล รายได้

รายได้

รถยนต์

รถมอเตอร์
ไซต์

ค่ าขนย้ าย

บริการอื่น

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้ จากการให้ บริ การ

486,996,872

46,928,011

59,688,814

8,215,485

601,829,182
(320,602,852)

ต้ นทุนการให้ บริ การ
กาไรขันต้
้ น

281,226,330

กาไรจากการดาเนินงาน

159,560,515

ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 21)

(33,952,354)
125,608,161

กาไรสุทธิสาหรับปี
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสัน้
รวม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท
360,000

225,000

13,021,100

6,868,722

30,660,498

41,434,726

77,185

193,343

44,118,783

48,721,791

อัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยของเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่างร้ อยละ 0.38 - 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 0.38 - 1.10 ต่อปี )
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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8

เงินลงทุนระยะสัน้
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสันมี
้ ดงั นี ้
เงินฝากประจาที่
ครบกาหนด
เกินกว่ า 3เดือน

หลักทรัพย์

แต่ ภายใน 1 ปี

เพื่อค้ า

รวม

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

94,978,085

54,600

95,032,685

การซื ้อเพิ่มขึ ้น

80,139,061

-

80,139,061

(11,985,810)

(51,900)

(12,037,710)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรม

-

(2,700)

(2,700)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

163,131,336

-

163,131,336

การซื ้อเพิ่มขึ ้น

146,658,459

-

146,658,459

(122,773,645)

-

(122,773,645)

187,016,150

-

187,016,150

การจาหน่ายออกไป

การจาหน่ายออกไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

8

เงินลงทุนระยะสัน้ (ต่อ)
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนมีดงั นี ้
เงินฝากประจาที่
ครบกาหนด

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

เกินกว่ า 3เดือน

หลักทรัพย์

แต่ ภายใน 1 ปี

เพื่อค้ า

รวม

บาท

บาท

บาท
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ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

187,016,150

-

187,016,150

-

-

-

187,016,150

-

187,016,150

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
มูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดรวมของเงินลงทุนชัว่ คราวมีรายละเอียดดังนี ้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ตราสารที่ถือจนครบกาหนด
- เงินฝากประจา

187,016,150

163,131,336

-

-

187,016,150

163,131,336

หลักทรัพย์เพื่อค้ า
- ตราสารทุน
รวม

เงินฝากประจาเป็ นเงินฝากประจาธนาคารประเภท 3 - 12 เดือน ซึง่ ครบกาหนดภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมี
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.80 - 1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี )
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน

ลูกหนี ้การค้ า - ค่ารถ
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าจากการให้ บริ การอื่น
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้ า
เงินทดรองจ่าย

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท
31,813,464

26,553,609

(405,000)

(405,000)

31,408,464

26,148,609

3,400,527

1,991,707

11,243,609

15,327,334

3,205,224

1,774,791
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ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

1,975,337

2,040,744

ลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

298,892

441,792

ดอกเบี ้ยค้ างรับ

321,947

464,898

51,854,000

48,189,875

รวม
ลูกหนี ้การค้ า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ภายในกาหนด

29,511,624

23,380,012

1,896,840

2,743,666

เกินกาหนด 3 - 6 เดือน

-

23,861

เกินกาหนด 6 - 12 เดือน

-

-

405,000

406,070

31,813,464

26,553,609

(405,000)

(405,000)

31,408,464

26,148,609

เกินกาหนดต่ากว่า 3 เดือน

เกินกาหนด 12 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวม
โดยปกติระยะเวลาการให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทาการ
10

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประจาจานวน 34.13 ล้ านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 32.86
ล้ านบาท) ได้ นาไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ เพื่อการขอใช้ ไฟฟ้าและการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 8.13 ล้ านบาท (หมายเหตุที่ 24.2) และใช้ ในการค ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง จานวน 26.00 ล้ านบาท (หมายเหตุที่ 24.3)

11

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า - สุทธิ
บริ ษัทมีเงินลงทุนในการร่ วมค้ าดังนี ้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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สัดส่ วนความเป็ นเจ้ าของ
ร้ อยละ

การร่ วมค้ า

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ

31
ธันวาคม 31 ธันวาคม

ความสัมพันธ์

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บริ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขาย ถือหุ้นโดยตรง

50.998

-

รถและทรัพย์สินอื่น ๆ
การร่ วมค้ าเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทังหมดเป็
้
นการลงทุนในหุ้นสามัญ
งบการเงิน

งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุน
ที่แสดงเงินลงทุนตาม ตาม

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า

วีธีส่วนได้ เสีย

วิธีราคาทุน

บาท

บาท
1,426,568

5,099,800

-

-

1,426,568

5,099,800

หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า - สุทธิ

11

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า-สุทธิ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้ ามีดงั นี ้
งบการเงิน

งบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตาม

ที่แสดงเงินลงทุน
ตาม

วีธีส่วนได้ เสีย

วิธีราคาทุน

บาท

บาท

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื ้อเงินลงทุน
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

-

-

5,099,800

5,099,800
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

(3,673,232)

-

1,426,568

5,099,800

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ลงทุนในบริ ษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด
จานวน 50,998 หุ้น บริ ษัทถื อ หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.998 ของทุนจดทะเบียน เงินลงทุนในบริ ษัท แอคชั่น แอนด์
ออคชัน่ จากัด ดังกล่าวถือเป็ นการร่ วมค้ าของบริ ษัทเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ จะต้ องมีกรรมการที่เสนอ
ชื่อโดยผู้ร่วมทุนอีกรายหนึง่ เข้ าร่ วมด้ วยจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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12

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ส่ วนปรับปรุงอาคาร
และ

เครื่องมือ
เครื่องใช้

อุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

ก่ อสร้ าง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่ วนปรับปรุง
ที่ดนิ

อาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณ์
ตกแต่ ง

บาท

บาท

บาท

บาท

งานระหว่ าง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน

249,037,034

36,242,564

42,613,040

41,706,661

2,413,641

36,943,001

514,490

409,470,431

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(71,908,866)

(14,684,997)

(29,860,449)

(23,928,186)

(1,745,528)

(22,260,157)

-

(164,388,183)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

177,128,168

21,557,567

12,752,591

17,778,475

668,113

14,682,844

514,490

245,082,248

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

131

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

177,128,168

21,557,567

12,752,591

17,778,475

668,113

14,682,844

514,490

245,082,248

การซื ้อเพิ่ม

2,758,686

-

311,162

4,183,796

133,240

2,661,300

32,460,477

42,508,661

การจาหน่ายออกไป

(12)

-

-

(62,568)

(655)

(579,645)

-

(642,880)

การโอนเข้ า (ออก)

1,117,243

-

20,000

35,000

-

-

(1,172,243)

-

ค่าเสื่อมราคา

(20,457,080)

(2,324,664)

(3,927,093)

(5,859,899)

(258,150)

(5,104,936)

-

(37,931,822)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

ราคาทุน

248,866,797

36,242,564

42,944,202

45,335,407

2,483,760

35,757,727

31,802,724

443,433,181

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(88,319,792)

(17,009,661)

(33,787,542)

(29,260,603)

(1,941,212)

(24,098,164)

-

(194,416,974)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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12

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ส่ วนปรับปรุงอาคารและ

เครื่องมือ เครื่องใช้

อุปกรณ์

งานระหว่ าง

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ

อาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณ์ ตกแต่ ง

สานักงาน

ยานพาหนะ

ก่ อสร้ าง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

การซื ้อเพิ่ม

1,558,025

4,301,959

-

4,121,263

206,742

7,303,800

22,772,716

40,264,505

การจาหน่ายออกไป

(162,554)

-

-

(73,741)

-

(90,673)

-

(326,968)

การตัดจาหน่าย – สุทธิ

(334,520)

-

(66,485)

(46,645)

15

-

-

(447,635)

การโอนเข้ า (ออก)

31,746,726

7,792,660

8,259,220

813,303

-

-

(48,611,909)

-

ค่าเสื่อมราคา

(23,174,128)

(2,292,716)

(3,975,859)

(6,100,243)

(206,995)

(4,566,821)

-

(40,316,762)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

542,310

14,305,869

5,963,531

248,189,347

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ราคาทุน

276,852,663

48,337,183

50,290,742

48,327,086

2,682,861

35,934,620

5,963,531

468,388,686

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(106,672,109)

(19,302,377)

(36,917,206)

(33,538,345)

(2,140,551)

(21,628,751)

-

(220,199,339)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

542,310

14,305,869

5,963,531

248,189,347

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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13

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่ า

โปรแกรม

งานระหว่ าง

ที่ดนิ

คอมพิวเตอร์

ติดตัง้

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
26,908,746

1,666,145

438,000

29,012,891

(3,608,612)

(442,801)

-

(4,051,413)

23,300,134

1,223,344

438,000

24,961,478

23,300,134

1,223,344

438,000

24,961,478

442,935

1,107,000

223,000

1,772,935

การโอนเข้ า (ออก)

-

549,000

(549,000)

-

หัก ค่าตัดจาหน่าย

(2,617,374)

(245,117)

-

(2,862,491)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

21,125,695

2,634,227

112,000

23,871,922

27,351,681

3,322,145

112,000

30,785,826

(6,225,986)

(687,918)

-

(6,913,904)

21,125,695

2,634,227

112,000

23,871,922

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื ้อเพิ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

21,125,695

2,634,227

112,000

23,871,922

422,835

394,000

84,000

900,835

การตัดจาหน่าย - สุทธิ

-

(1)

-

(1)

การโอนเข้ า (ออก)

-

196,000

(196,000)

-

หัก ค่าตัดจาหน่าย

(2,642,643)

(306,121)

-

(2,948,764)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

18,905,887

2,918,105

-

21,823,992

27,774,516

3,727,227

-

31,501,743

(8,868,629)

(809,122)

-

(9,677,751)

18,905,887

2,918,105

-

21,823,992

การซื ้อเพิ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี ้สิน โดยใช้ อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 20)
สินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทงจ
ั ้ านวนเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่จะใช้ ประโยชน์หรื อ
จ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

วันที่ 1 มกราคม

6,968,222

5,123,745

เพิ่มในกาไรหรื อขาดทุน (หมายเหตุ 21)

2,278,720

1,844,477

วันที่ 31 ธันวาคม

9,246,942

6,968,222

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีระหว่างปี มีดงั นี ้
เพิ่ม(ลด)ใน
วันที่ 1
มกราคม

วันที่ 31
งบกาไรขาดทุน ธันวาคม

พ.ศ. 2560

เบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2,161,131

(692,593)

1,468,538

ค่าเช่าที่ดิน

3,509,000

143,627

3,652,627

ค่าเสื่อมราคา

1,298,091

2,683,467

3,981,558

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ เงินได้ รอการตัดบัญชี

6,968,222

2,134,501

9,102,723

สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

-

144,219

144,219

รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

-

144,219

144,219

6,968,222

2,278,720

9,246,942

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้ (ต่อ)
เพิ่ม(ลด)ใน
วันที่ 1
มกราคม

วันที่ 31
งบกาไรขาดทุน ธันวาคม

พ.ศ. 2559

เบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

1,763,705

397,426

2,161,131

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ค่าเช่าที่ดิน

2,935,471

573,529

3,509,000

510,735

787,356

1,298,091

5,209,911

1,758,311

6,968,222

สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน

(86,166)

86,166

-

รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(86,166)

86,166

-

5,123,745

1,844,477

6,968,222

ค่าเสื่อมราคา
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ
15

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

เจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์

62,434,063

58,384,105

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

30,819,518

31,409,558

เจ้ าหนี ้อื่น

4,456,813

4,126,917

97,710,394

93,920,580

เจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้ าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชาระเงินคืนเจ้ าหนี ้ค่า
รถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทาการ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้ วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้ น

16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึง่ เป็ นมูลค่าปัจจุบนั ของหนี ้สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สาหรับ พนักงาน
เมื่อเกษียณ ซึง่ เงินดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จานวนที่ตงั ้
สารองเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามอัตราที่ได้ รับคาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
จานวนเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปดังนี ้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
กลับรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

10,805,657
1,244,331
262,749
(4,794,751)
(175,290)
-

8,818,524
2,363,214
318,680
(694,761)

7,342,696

10,805,657

บริ ษัทได้ ให้ นกั คณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทาการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ าง
วันต้ นปี และสิ ้นปี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้ อสมมติฐานในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี ้สินดังกล่าว
ได้ มีการปรับปรุ งเพื่อให้ สะท้ อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั กาไรจากการปรับปรุ งข้ อสมมติฐานจานวน 4,794,751 บาท ได้ ถกู
บันทึกไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จานวนที่รับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละรายการมีดงั นี ้
พ.ศ. 2560

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
กลับรายการ
16

รวม
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

1,244,331
262,749
(4,794,751)
-

2,363,214
318,680
(694,761)

(3,287,671)

1,987,133

ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ เป็ นดังนี ้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้ อยละ

ร้ อยละ

อัตราคิดลด

2.65

2.85

อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน

6.00

8.05

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

11.46 - 34.38

16.50

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ท่ กี าหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้ อสมมติ
พ.ศ.
2560
อัตราคิดลด

การเพิ่มขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ.
2559

ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.5

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ลดลง ร้ อยละ
3.09

ลดลง ร้ อยละ
2.87

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
3.30

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
3.03

อัตราการเพิ่มขึ ้น
ของเงินเดือน

ร้ อยละ
1.0

ร้ อยละ
0.5

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
6.52

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
3.34

ลดลง ร้ อยละ
5.86

ลดลง ร้ อยละ
3.20

ร้ อยละ
20.0

ร้ อยละ
0.5

ลดลง ร้ อยละ
14.86

ลดลง ร้ อยละ
4.01

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
20.31

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
4.24

อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นนี ้อ้ างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติ ขณะที่ให้ ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั สิ ถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติหลักได้ ใช้ วธิ ีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนั ของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ คานวณด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณวัน
สิ ้นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคานวณหนี ้สินบาเหน็จบานาญที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
17

ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่จดทะเบียน

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่ วนเกิน

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ

มูลค่ าหุ้น

หุ้น

บาท

หุ้น

บาท

บาท

550,000,000

137,500,000

550,000,000

137,000,000

183,998,784
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การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

-

-

-

-

550,000,000

137,500,000

550,000,000

137,500,000

183,998,784

-

-

-

-

-

550,000,000

137,500,000

550,000,000

137,500,000

183,998,784

หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมี
้
จานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทังหมดได้
้
ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
18

สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ มลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังนี ้ไม่
สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
พ.ศ. 2560

19

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี

13,750,000
-

13,750,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,750,000

13,750,000

เงินปั นผล
พ.ศ.2560
ที่ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม
ของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้น 550 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จานวน 66.00 ล้ านบาท และได้ ทาการจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษัท
สาหรับงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน
550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 22.00 ล้ านบาท และได้ ทาการจ่ายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
พ.ศ.2559
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม
ของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้น 550 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จานวน 93.50 ล้ านบาท และได้ ทาการจ่ายในวันที่ 12 เมษายน
พ.ศ. 2559
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กาไรของบริ ษัทของงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นจานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 55 ล้ านบาท โดยได้ ทาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 7 กันยายน
พ.ศ. 2559
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
บาท

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายรถ
ค่านายหน้ า
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าบริ การอื่นสาหรับการประมูล
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 13)
21

บาท

120,256,627

118,969,671

75,766,595

73,314,221

3,910,326

20,545,587
59,705,297

59,759,165

24,239,248

19,871,276

21,061,943

20,930,484
40,316,762

37,931,822

2,948,764

2,862,491

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ภาษีเงินได้

บาท

บาท

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ในปี ปัจจุบนั

29,532,153

35,796,831

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)

(2,278,720)

(1,844,477)

ภาษีเงินได้

27,253,433

33,952,354

ภาษีเงินได้ สาหรับกาไรก่อนหักภาษี ของกลุ่มบริ ษัทมียอดจานวนเงินที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษี ของ
ประเทศที่บริ ษัทใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ :
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พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

134,861,567

159,560,515

26,972,313

31,912,103

ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี

309,287

2,055,350

รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง

(28,167)

(15,099)

27,253,433

33,952,354

กาไรก่อนภาษี
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 20)
ผลกระทบ :

ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ ถวั เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเป็ นร้ อยละ 22 (พ.ศ. 2559 : ร้ อยละ 20)
22

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ วและออกจาหน่ายในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน
ตามวิธีส่วนได้ เสีย

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ (บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

103,934,902

107,608,134

125,608,161

550,000,000

550,000,000

550,000,000

0.19

0.20

0.23

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ชาระแล้ วและ
ออกจาหน่ายอยู่ในระหว่างปี (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

บริ ษัทไม่มีห้ นุ สามัญเทียบเท่าปรับลดสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
23

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทหรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมไม่วา่ จะ
โดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยลาดับ
ถัดไป บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิออกเสียงของบริ ษัทซึง่ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือกิจการ
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ผู้บริ หารสาคัญรวมทังกรรมการและพนั
้
กงานของบริ ษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคล
เหล่านัน้ กิจการและบุคคลทังหมดถื
้
อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ อาจมีขึ ้นได้ ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สาคัญ
23.1 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
พ.ศ. 2560

เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

24,472,440

22,690,369

415,782

1,143,126

24,888,222

23,833,495

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผู้บริ หารและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ แก่กรรมการ
24

ภาระผูกพัน
24.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี
โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี ้
พ.ศ. 2560
บาท

บาท

48,734,658

46,254,924

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

190,006,794

179,135,327

เกินกว่า 5 ปี

114,682,462

135,874,893

353,423,914

361,265,144

ภายใน 1 ปี

24

พ.ศ. 2559

ภาระผูกพัน (ต่อ)
24.2 หนังสือคา้ ประกัน
บริ ษัทมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อการค ้าประกัน ประกอบด้ วยรายละเอียดดังนี ้
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พ.ศ. 2560

ค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้า
ค ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาด

พ.ศ. 2559
บาท

บาท

330,900

330,900

7,800,000

7,930,000

8,130,900

8,260,900

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 26.00 ล้ านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 :
25.00 ล้ านบาท) จากสถาบันการเงินสี่แห่ง เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวค ้าประกันโดยเงินฝาก
ประจาธนาคาร (หมายเหตุ 10)
24.4 บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้ เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้ กับบริ ษัทที่
ไม่ เกี่ ยวข้ องกัน 180 แห่ง และธนาคารพาณิ ชย์ 10 แห่ง โดยมี ก าหนดระยะเวลา ตัง้ แต่เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยที่บริ ษัทจะต้ องปฎิบตั ติ ามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้ าเป็ นต้ น

25

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้ กบั ผู้
ถือหุ้นจานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ น้ 88 ล้ านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2561 และจะทาการจ่ายเงินปั นผลวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2561 แล้ ว
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ข้อมูลกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี ววิ ัฒนา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2548 – ปั จจุบัน
2545 – 2558
2544 – 2558
2531 – ปั จจุบัน
2527 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริ ษัทจดทะเบียน

ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
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ปริ ญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP: Director Certification Program รุ่ น 12/2001
RMP: Risk Management Committee Program รุ่ นที่ 3/2014
ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรี ซชิ นั่
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

146

การด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้ บริ หารในกิ จการอื่ นที่ แข่ งขั นหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืม
เงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.31/1
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

หมายเหตุ
/1

รวมส่วนของคูส่ มรส 6,700,000 หุ้น

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน

2555 – ปั จจุบัน
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

59
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, USA
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน

2557 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2554 – ปั จจุบัน
2556 – 2560
2555 – 2556
2554 – 2558
2552 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

61
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้ เท็ค คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวีธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น
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ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ ไม่มี
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ได้ รั บ ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
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นายศราวุธ จารุจนิ ดา
กรรมการบริหาร
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
2555 – 2560
2559 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – 2560

60
ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA ปริญญาตรี
บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015
กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมูล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.
สหการประมูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบั บลิค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบั บลิค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
การด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้ บริ หารในกิ จการอื่ นที่ แข่ งขั นหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อั น อาจท าให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ ไม่มี
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริษัท
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2560)
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
ไม่มี
รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

หมายเหตุ : นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระของบริษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตังนายศราวุ
้
ธ จารุ
จินดา เป็ นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2554 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ง. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจา
จ. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ฉ. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

58
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษาทางการเงินการบัญชี บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จากัด
CFO กลุม่ ธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
CFO กลุม่ ธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรีสารวล เป็ นกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2561 เป็ นต้ นไป

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายสุวิทย์ ยอดจรั ส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบัน
2544 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

62
ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง / ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมูล
กรรมการผู้จดั การ บจก. ควอลิตี ้ ซินดีเคท
ไม่มี
กรรมการผู้จดั การ บจก. ควอลิตี ้ ซินดีเคท
ไม่มี

เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.66
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
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นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2534 – ปั จจุบัน

2553 – ปั จจุบัน
2553 – ปั จจุบัน
2541 – ปั จจุบัน
2536 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

58
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
กรรมการผู้จดั การ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง /
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

ไม่มี
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ ไม่มี
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน เป็ น
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น ไม่มี
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
4.53/1
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560
3 ครัง้ จาก 5 ครัง้
1
หมายเหตุ รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2557 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2553 – ปั จจุบัน
2553 – ปั จจุบัน
2552 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

34
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012

รองกรรมการผู้จดั การ บมจ. สหการประมูล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รีสอร์ ท

ไม่มี
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รีสอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ ไม่มี
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน เป็ น
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น ไม่มี
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริ ษัท
บุตร นายเทพทัย ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560
4 ครัง้ จาก 5 ครัง้

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นางอัญชลี พรรคกลิน
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

61
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ปั จจุบัน
2558 – 2559
2548 – 2558
2532 – 2548
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ ายการเงิน
บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ ซีส์) และบริษัทในกลุม่
กรรมการ / ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
บจก. ดันล้ อปพิลโล่ ไทยแลนด์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายเผ่ าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
62
อุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ธค. 2560
2558 – 2559
2556 – 2558
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

-

รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บมจ. สหการประมูล
ผู้ชว่ ยผู้วา่ การพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ชว่ ยผู้วา่ การชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้ อม
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ได้ ลาออกจากตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธ.ค. 2560

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
46
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

-

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2557
2560 – ปั จจุบัน
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แวนด้ าโฟรเซ่น จากัด
ไม่มี
กรรมการ บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคลและกฎหมาย
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

46
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย บริษัท
สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การแผนกกฎหมาย
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ทนายความ บริษัท อินทรรักษ์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายนิธิศ โสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
อายุ (ปี )

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย

การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2537-2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บมจ. สหการประมูล
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ ้ง จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.005
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นายสุธี สมาธิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
56
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง
-

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2540-2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ ายเอาวุโสฝ่ ายสินเชื่อธุรกิจฟลอร์ แพลน
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริ ษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้ บริ หารในกิ จการอื่ นที่ แข่ งขั นหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้
อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)

ไม่มี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก. แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

0.0014

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายสานักกรรมการ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2546 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

52
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายสานักกรรมการ
บมจ. สหการประมูล
เลขานุการกรรมการผู้จดั การ บมจ. สหการประมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.0018
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นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรั พย์
เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
2559 – 2560
2556 – 2558
2552 – 2554
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม / หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ช. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจา
ซ. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ฌ. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริการ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริ หารกับบริ ษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจาปี 2560
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

57
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพบั บลิค จากัด
เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจตาแบค จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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