วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “ เสน่ห์ ของการประมูล ”
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทการประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกด้วยการสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมายและสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยการสร้าง
ประสบการณ์การประมูลทีร่ าบรืน่ และประทับใจอย่างมีเอกลักษณ์ ได้ประโยชน์ทั้งในด้านตัวเงิน และรสสัมผัสอื่นแก่
ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและสม่าเสมอ ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

พันธกิ จ
พันธกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นใน
ความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคณ
ุ ภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้ง
เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
มีการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่สูงให้แก่ผถู้ ือหุ้น
สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลูกค้า เพือ่ สร้างขีดความสามารถ
ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทางานอย่างเต็มศักยภาพ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่า
การเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่โปร่งใส
ให้ข้อมูลที่ถกู ต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสาเร็จให้แก่
ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยความยุติธรรมสอดคล้องกับคาขวัญของบริษัทที่ว่า

“ ความสาเร็จของคุณ คือ ความภาคภูมใิ จของเรา ”

สารบัญ
01 สารจากประธานกรรมการ
37 โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร
02 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 45 การกากับดูแลกิจการ
03 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด 69 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
ค่าตอบแทน
บริษัทและผู้บริหาร
04 รายงานคณะกรรมการบริหาร
70 ความรับผิดชอบต่อสังคม
05 คณะกรรมการบริษัท
74 การควบคุมภายใน
07
08
12
27

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและภาวะการแข่งขัน

29
34
35
36

ปัจจัยความเสีย่ ง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
การจัดการและโครงสร้างองค์กร

76 รายการระหว่างกัน
78 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
80 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน
81 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
84 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
93 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
98 งบการเงิน
148 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็ น ปี ที่ ผ ลงานจากการทุ่ ม เทของพนั ก งานและผู้ บ ริ ห ารเริ่ ม ส่ ง ผล เสริ ม
ด้ ว ยการฟื้ น ตั ว ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์
ทาให้ บ มจ.สหการประมู ล สามารถให้ บ ริ ก ารการประมู ล และบริ ก ารเ สริ ม ได้ ม ากขึ้ น
ส่ ง ผลให้ มี ผ ลประกอบการที่ ดี ขึ้ น อย่ า งชั ด เจนและสามารถส่ ง ต่ อ เป็ น เป็ น เงิ น ปั น ผล
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
สาหรั บ ปี 2562 นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารเชื่ อ มั่ น ว่ า จะเป็ น ปี ที่ บ มจ.
สหการประมู ล จะสามารถให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ต ามความพร้ อ มที่ ได้ มี
การปรั บ ปรุ ง สร้ า งเสริ ม มาโดยตลอด ปี นี้ น่ า ที่ จ ะได้ เ ห็ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ และ
ผลประกอบการ รวมถึ ง ผลกาไรและเงิ น ปั น ผลที่ ดี ม ากอี ก ปี ห นึ่ ง
ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ขอแสดงความขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน ผู้ ร่ ว มค้ า ลู ก ค้ า และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งที่ ส นั บ สนุ น บริ ษั ท มาโดยตลอด และในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ผมขอให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า บริ ษั ท จะ
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตอย่ า งมั่ น คง ต่ อ เนื่ อ ง และยั่ ง ยื น
ต่ อ ไป

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในขอบเขต อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจชอง
บริษัท ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง ให้คาปรึกษาและข้อแนะนาใน
การดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ในรอบปี 2561 ที่ ผ่ า นมา คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงมี ก ารประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 3 ครั้ ง
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีที่คณะทางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทาการประเมินความเสี่ยง จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกาหนด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ติดตามและทบทวนการดาเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด
ไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่า งมีร ะบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะทางาน
บริหารความเสี่ยงทาการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
3. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานปัจจุบัน เพื่อสนองต่อการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทัน
การณ์
4. ทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาปี
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทารายการความเสี่ยงองค์กร โดยกาหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามมั่ น ใจว่ า การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่ างถูกต้อง

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมี
มติที่สาคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั
เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตติ ามทีเ่ สนอ

2.

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2561 สาหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการโดยรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความ
เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่ง
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นได้มมี ติอนุมัตติ ามที่เสนอ

3.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบัติงานครบถ้วนตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
และมีความโปร่งใสในการดาเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2561 เป็นที่น่ายินดีปีหนึ่งที่ผลการดาเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้น สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของการดาเนิน งานตามแผนงานของบริษัท ทั้งจากผลประกอบการ การ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริก าร การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน การพั ฒ นา
บุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมการบริก ารใหม่ ๆ เป็น ต้น เพื่อสร้า งผลตอบแทนที่
ยั่งยืน โดยปีนี้บริษัทมีการนาเสนอพรีเซนเตอร์ของบริษัท นาเสนอแอพพลิคชั่นการประมูล
ใหม่ มีการเปลี่ยนโลโก้บริษัทเพื่อให้ดูทันสมัย และจัดทาอีเว้นท์การตลาด เพื่อตอกย้าความ
เป็นมืออาชีพของธุรกิจประมูล
บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังดารงแนว
ทางการทาธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและยั่งยืน อีกทั้งยังคง
นโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่กันการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดาเนิ นงานของ
บริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงรักษาแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ
เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริ ษั ท
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเทพทัย ศิลา
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศราวุธ จารุจนิ ดา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริ ษั ท
นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการอิสระ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษ ัท มีก ารเปลี ่ย นแปลงเพื่อ พัฒ นาให้บ ริษ ัท เติบ โตแบบยั ่ง ยืน และเน้น การให้บ ริก ารด้า นคุณ ภาพ โดยยกระดับ การ
ดาเนิน งานและบริห ารองค์กรเป็นมืออาชีพ และเข้าสู่ ระดับสากล ซึ่งรวมถึงการประมูลสิน ค้า ทุกชนิดที่มิใช่เพียงสินค้าประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุก ประเภททรัพย์สินในด้านการ
ประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่ โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายในด้านความยุติธรรม โดยมีการพัฒนาระบบการจัดการการประมูล
แบบ Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาและสานักงานและคลังสินค้า สามารถดูแลตรวจสอบในเรื่องสภาพสินทรัพย์
อย่างมีระบบและได้มาตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง หรือราคาเปิดอย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับจาก
เจ้าของสินทรัพย์ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการใช้งาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ความสาเร็จต่อทั้งคู่ค้าและลูกค้า สอดคล้องกับคาขวัญของบริษัทที่ว่า

“Your Success is our Pride” ความสาเร็ จ ของท่ า นคื อ ความภู มิ ใ จของเรา

ทั้งนี้ บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้และผลกาไรในอนาคตโดย
1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล จากผู้ใช้งานโดยตรงเพิ่มขึ้ น
2. ขยายฐานผู้เข้าร่วมการประมูล
3. เพิ่มประเภททรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลาย
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการ
ประมูล จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์
ภายใต้การบริหารงานเริ่มแรกของ นายเทพทัย ศิลา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้น
เดิมผู้ก่อตั้งประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้กอ่ ตั้งได้จัดตั้งบริษัทขึ้น เนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสใน
การประกอบธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้น ประเทศไทยยังไม่มีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้เริ่ม
ทาการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆ
ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซื้อ/ขายรถยนต์ ด้วยราคายุติธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดาเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซึ่งเป็น
รูปแบบของการประมูลซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ จะต้องแสดงเจตจานง ด้วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูล
นอกจากบริษัทให้บริการประมูลรถยนต์เป็นหลักแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการบริการประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจนสินค้า
ประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ เช่น
กระเป๋า นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จากัดแต่เพียง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น
บริษัทมีสานักงานใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสาหรับใช้เป็นสถานที่ประมูลแห่งแรกตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 85 ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ย้ายสานักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งตั้งอยู่ในทาเลที่มีศักยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับ
การเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมูลในอนาคต ทั้งนี้ สถานทีต่ ั้งดังกล่าวถูกใช้เป็นสานักงานใหญ่ของบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน
ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อนั ยาวนาน ทาให้บริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจ
จากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ให้เป็น
ผู้ดาเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทั่วไป มาโดยตลอด
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ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั
ปี 2534 – 2540
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนั้นจึงเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง
บริษัทได้เริ่มจัดการประมูลรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

ปี 2541-2545
 ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทาการประมูลรถยนต์และทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ปิด
กิจการ
 บริษัทเป็นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจากประเทศญี่ปุ่ นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
National Auto Auction Association (NAAA) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ไม่หวังผลกาไร ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและได้เริม่ รับจัดประมูลสินค้าประเภทอื่นๆ
เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์
และรถจักรยานยนต์เท่านั้น

ปี 2546- 2550
 เริ่มจัดการประมูลสัญจรในต่า งจังหวัดเป็น ครั้งแรก และทาการเปิดพื้น ที่จัดเก็บทรัพ ย์สิน ในส่วนของรถยนต์ทั้งสิ้น 17 จังหวัด ซึ่งได้ แก่
พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา
สุราษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลุมการประมูลทั่วภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
 บริษัทจัดตั้งสาขาที่รังสิต – คลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในเขตปริมณฑล
 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและได้เริ่มรับจัดประมูลสินค้าประเภทอื่นๆ เช่ น
บ้า นและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็น ต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ข าย ซึ่งไม่ จากัดแต่เพียงรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เท่านั้น

ปี 2551 – 2552
 เพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จานวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้ และภาคตะวันออก

9

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

ปี 2555
 บริษัทร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพื้นที่ดังกล่าวผู้เข้าร่วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์
ก่อนเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และร่วมมือกับบริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จากัด
จัดการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมูล
 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุน้ ละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาทเป็น 145 ล้านบาท

มีนาคม 2556
 บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็น หุ้น ละ 0.25 บาท พร้อมลดทุน จดทะเบียนเหลือ
137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 27.50 ล้านบาท
 ขยายพื้นที่สานักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื้นที่เพิม่ ขึ้น เพื่อใช้เป็น Safety Zone ป้องกันน้าท่วม และยกเลิกการประมูล
ที่แจ้งวัฒนะ

สิงหาคม 2556
 หุ้นของบริษัทเริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ปี 2557
 บริษัทมีการเปิดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
 บริษัทมีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน จานวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสุรินทร์
 บริษทั ได้มีการเพิ่มวันประมูลเป็น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา

ปี 2558





บริษัทเพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่
บริษัทเพิ่มวันประมูลมากขึ้น
บริษัทเพิ่มทรัพย์สินในการประมูล เช่น สินค้าแบรนด์เนม
บริษัทรับดาเนินการจัดการประมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติ (ปปส.) สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดาเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 Mhz. และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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ปี 2559
 บริษัทเพิ่มสถานที่สาขาการประมูลที่จังหวัดพิษณุโลก
 บริษัทได้รับวางใจจาก กรมศุลกากรให้จัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์และสานักงาน กสทช. ให้ดาเนินการประมูลหมายเลขโทรศัพท์
สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขสวย จานวน 16 หมายเลข
 บริษัทเพิ่มสินทรัพย์ในการประมูล อาทิ ที่ดิน 4G อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์หรู เป็นต้น

ปี 2560










บริษัทร่วมทุนกับบริษัทฯ กับบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จากัด (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จากัด) จัด ตั้ง
บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี
จากัด ถือหุ้นร้อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจให้บริการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการประมูลทรัพย์สิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก
ได้แก่ โครงการเพื่อนประมูล ให้บริการครบวงจร เช่น บริการให้คาแนะนาการซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการประเมินราคา
บริการทาความสะอาด ปรับปรุงสภาพ บริการขนย้าย บริการแนะนาสินเชื่อเช่าซื้อ พ.ร.บ.ประกันภัย และธุรกรรมด้านทะเบียนรถ
บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก กรมศุลกากรให้จัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดการประมูลทรัพย์ของกลางที่ยึดได้ให้กับสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2และมีการเพิ่มสถานที่จัดเก็บที่สมุทรสาครเพื่อรองรับปริมาณสินค้าบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันตก
และจังหวัดใกล้เคียง
E Onsite การพัฒนาระบบการประมูลในรูปแบบของ E-AUCTION ที่ลานประมูล เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะ
แสดงสถาณะ ณ.จุดการประมูล
One stop service การเพิ่มการบริการและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประมูลโดยเฉพาะลูกค้าที่มาประมูลกับเราเป็นครั้งแรกและลูกค้าที่
สนใจที่จะมาประมูลสินค้ากับสหการประมุล
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้นาตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยให้จัดการประมูลรถบรรทุก เพื่อการขยายโอกาสให้กับผู้บริโภคได้
เข้าถึงตัวสินค้าประเภทดังกล่าวได้มากขึ้น
Rebranding : เป็นการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริการของบริษัทให้มีความทันสมั ยและประทับใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ปี 2561
 พัฒนาคลังสินค้าจ.ราชบุรี เป็นสาขาเพื่อการประมูล รองรับการขยายตัวในภาคกลาง
 เปิดคลังสินค้าจ.สระแก้ว เพื่อรองรับปริมาณรถในฝั่งภาคตะวันออกที่เชือ่ มต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ให้ยุติการดาเนินงานและปิด
บริษทั แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด เนื่องจากผลการดาเนินการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทาการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อ
ทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการ
ด้านอื่นๆ นั้น เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมูลซื้อ

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทมาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมูล ทรัพ ย์สิน เป็น หลัก ซึ่ง
บริษัทจะรับ รู้ร ายได้ใ นรูปแบบค่า ธรรมเนีย มในการให้บ ริก าร โดยมีก ารเรีย กเก็บ ค่า ดาเนิน การจากผู้ประมูลซื้อเป็นหลัก และ
เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกั น
ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้ง 2 กลุ่มได้สูงสุด โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมูลนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมูลซื้อ และเจ้าของทรัพย์สินที่นามา
ประมูล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ผู้ประมูลซื้อ

:

ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเลือกและได้ทรัพย์สิน
ที่ตรงตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตน

เจ้าของทรัพย์สิน :

ต้องการให้สามารถจาหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของทรัพย์สินจะเลือก
บริษัทผู้จัดการการประมูลที่มีผู้เข้า ร่วมประมูลเป็น จานวนมาก เพื่อเพิ่ม โอกาสที่สิน ค้า ของตนจะ
สามารถจาหน่ายได้ รวมทั้งมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคาจาหน่ายทรัพย์สิน

จากความต้องการที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น การประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลนั้น บริษัทต้องให้ความสาคัญใน
การจัดหาทรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพิ่มขึ้น
รวมถึงการให้ความสาคัญในการให้บริการกับทั้งผู้ประมูลซื้อและเจ้าของทรัพย์สิน ให้ ได้รับความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจ
สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สินสาเร็จเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่
สมบูรณ์

ทรัพย์สินที่บริษัททาการจัดการประมูล สามารถจาแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1) รถยนต์
การให้บริการประมูลรถยนต์ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทโดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้รวมของบริษัทตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ รถยนต์ที่
ขับเคลื่อนไม่ได้ หรือซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่นามาประมูล จะประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ

 กลุ่มนิตบิ ุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซื้อรถ ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ บริษัทรถ
เช่า ที่ร ถยนต์ครบก าหนดอายุใ ช้งาน บริษัททั่วไปที่มีร ถยนต์สาหรับ ผู้บริหาร หรือรถยนต์ ส่วนกลางของ
พนักงาน หรือรถที่ใช้งานขนส่งสินค้าในกิจการของบริษัท เป็นต้น

 กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึ่งต้องการนา
รถยนต์ของตนเองมาจาหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็นต้น
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สาหรับผู้เข้าประมูลรถยนต์นั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะทาการประมูลรถยนต์เพื่อนาไปจาหน่ายต่อแก่ลูกค้า
บุคคลทั่วไปอีกทอดหนึ่ง

ตัวอย่างรถยนต์ทบี่ ริษทั ให้บริการประมูล
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รถยนต์เอนกประสงค์

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริษัท
ที่มา : บริษัท

2) รถจักรยานยนต์
การให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์นั้น ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายได้รวมของบริษัทตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่นามาประมูลส่วน
ใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ทาการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และผู้เข้าประมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารถจักรยานยนต์
มือสอง ร้านค้าจักรยานยนต์ที่จาหน่ายทั้งรถใหม่และรถมือสอง รวมถึงลูกค้าบุคคลที่ซื้อไปใช้งาน ซึ่งแนวโน้มลูกค้ากลุ่มนี้มี
จานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาและเป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัท ให้ความสนใจและมีทิศทางที่ต้องการขยายกลุ่มลูกค้าบุคคลให้มากขึ้น
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ตัว อย่า งรถจัก รยานยนต์ที่บ ริษัท ให้บ ริก ารประมูล

ที่มา : บริษัท

3) ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ
การให้บริการประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้านั้น มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 1-15 ของรายได้รวม โดย
วัตถุประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์สินอื่นนั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับคาว่า
“สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่นามาประมูล ตลอดจนเป็น การขยายฐานกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูลให้มีวง
กว้างเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ในปี 2561 บริษัทมีการประมูลทรัพย์สินอื่นดังนี้
1. สานัก งาน กสทช: ให้ดาเนิน การจัดการประมูล เลขหมายโทรศัพ ท์สาหรับ บริก ารโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ที่เป็น
หมายเลขสวยประจาปี 2561
2. งานประมูลสิ่งของเลิกใช้การชารุดเสียหายที่อยู่ในความครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. งานประมูลของรักของนักกอล์ฟในงานกอล์ฟ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2018
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การประมูล เลขหมายโทรศัพท์เ คลื่อ นที่ที่เ ป็น หมายเลขสวยประจาปี 2561 ของสานัก งาน กสทช.

การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่
บริษัทได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาระบบงานของบริษัทด้วย
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อรองรับงานด้านการบริการข้อมูลสาหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ระบบการประมูลด้วยแอพพลิเคชั่น
บริษัทได้พัฒนารูปแบบการประมูลใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าร่วมประมูลและเพิ่มความโปร่งใสเพือ่
สร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์เข้ามาเปลี่ยนวิธีการประมูลจากรูปแบบการใช้
ป้ายเสนอราคาเพียงอย่างเดียว เป็นการเสนอราคาผ่านระบบแอพพลิเคชั่นมากขึ้น
- ระบบ E-Auction เป็นระบบที่บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และใช้งานมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับ
ผู้เข้าร่วมประมูลที่ต้องการเข้าร่วมประมูลผ่านแอพพลิเคชั่นพร้อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมูล ณ ลานประมูลจริง
จากที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับ จากการที่บริษัทเคยเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาตลอด กลาง
ปี 2559 บริษัทได้เริ่มใช้งานระบบ E-Auction ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีโดยมีการพัฒนาระบบเพื่อ
ความสะดวกของผู้เข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- ระบบ E-Onsite เป็นระบบที่บริษัทได้พัฒนาต่อเนื่องในปี 2561 เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประมูลที่ต้องการเสนอ
ราคาผ่าน Application ณ ลานประมูลซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รูปแบบการประมูลในอนาคตเป็นระบบดิจิตอลทั้ง
ระบบโดยผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น ซึ่งระบบจะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกขั้นตอนทา
ให้เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตัว Mobile Application ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพื่อนประมูล “AUCT Friend” บริษัท
ได้ทาการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุ น Thailand 4.0 ด้วย Mobile Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลราคากลาง
ทราบตารางการประมูลทั่วประเทศของบริษัท ตลอดจนค้นหารถประมูลและระบบแจ้งเตือนเมื่อรถที่ตรงตามความต้องการได้ถูก
นาเข้าประมูล ซึ่งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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การบริหารจัดการการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยปี 2561 ของสานักงาน กสทช.
บริษัทได้ดาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการประมูลโดยเสนอราคาผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นการดาเนินการ
จัดการประมูลและการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลผ่านระบบมือถือทั้งระบบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย บริษัทได้ดาเนินการ
จัดการประมูลจนประสบความสาเร็จและได้รับความวางใจจากสานักงาน กสทช. ให้ดาเนินการประมูลจานวน 3 ครั้งในปี 2561 ถึง
ปี 2562 ตามเจตนารมณ์ของสานักงาน กสทช. ที่ต้องการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลได้แก่
1) การให้บริการเคลือ่ นย้ายรถ
บริษัทมีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถจาก ผู้ที่ชนะการประมูล ซึ่งบริษัทจะ
แสดงอัตราค่าเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเผยให้ผู้ประมูลซื้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครั้งก่อนเข้าร่วมประมูล
ในการกาหนดค่าบริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทุนค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเคลื่อนย้าย
ตั้งแต่จุดที่บริษัทรับรถจากผู้ขายไปสิ้นสุด ณ จุดที่ทาการประมูล โดยบริษัทจะนาต้นทุนดังกล่าวมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนค่าเคลื่อนย้าย
รถแต่ละคัน
2) การให้บริการประเมินราคา
บริษัทมีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริษัทจะคิดค่าบริการในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้มี
การประมูลราคาผ่านบริษัท
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โครงสร้างรายได้รวมของบริษทั สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2559

รายได้

ล้านบาท

รายได้จากประมูลรถยนต์

2560
ร้อยละ

ล้านบาท

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

487.00

80.17

434.16

76.94

531.82

76.17

รายได้จากประมูลรถจักรยานยนต์

46.93

7.73

57.19

10.13

63.88

9.15

รายได้ค่าขนย้าย

59.69

9.83

60.21

10.67

76.25

10.92

8.21

1.35

7.93

1.41

21.23

3.04

601.83

99.07

559.50

99.15

693.17

99.28

5.66

0.93

4.804

0.85

5.01

0.72

607.49

100.00

564.30

100.00

698.19

100.00

รายได้จากการประมูลอื่น
รายได้จากการให้บริการรวม
รายได้อื่น
รายได้รวม

สถานทีจ่ ดั เก็บทรัพย์สนิ เพือ่ รอประมูลของบริษทั รวม 29 แห่ง ซึ่งตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ 28 จังหวัด มีดังนี้
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรุงเทพฯ: สานักงานใหญ่
ปทุมธานี: สาขารังสิต
นครปฐม
สระบุรี
อยุธยา
สมุทรสาคร
ราชบุรี

1. เชียงใหม่

1. นครราชสีมา

2. พิษณุโลก
3. นครสวรรค์
4. เพชรบูรณ์

2. อุบลราชธานี
3. อุดรธานี
4. ขอนแก่น
5. สุรินทร์
6. ร้อยเอ็ด

1. สุราษฏร์ธานี
2. สงขลา
3. ประจวบคีรีขันธ์
4. ชุมพร
5. นครศรีธรรมราช

1. ระยอง
2. ชลบุรี: พัทยา
3. ชลบุรี: บ้านบึง
4. สระแก้ว

6. ภูเก็ต
7. ตรัง

7. สกลนคร
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จานวนรถทีค่ วามสามารถจัดเก็บในสถานทีจ่ ดั เก็บทรัพย์สนิ ของบริษทั
สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทข้างต้น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังนี้
สถานที่

ประเภททรัพย์สิน

จานวนรถที่จอดจริง ณ 31 ธันวาคม 2561
(คัน)

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

ต่างจังหวัด 28 แห่ง

รวม 29 แห่ง

รถยนต์

1,986

รถจักรยานยนต์

1,311

รถยนต์

8,463

รถจักรยานยนต์

4,555

รถยนต์

10,449

รถจักรยานยนต์

5,866

การขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่สาคัญทั่วประเทศ
บริษัทมีสถานที่ประมูล 13 แห่ง 13 จังหวัด
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร (1)
ปทุมธานี (1)
ราชบุรี (1)

เชียงใหม่ (1)
พิษณุโลก (1)

นครราชสีมา (1)
อุบลราชธานี (1)

สุราษฏร์ธานี (1)
สงขลา (1)

ระยอง (1)
ชลบุรี (1)

อุดรธานี (1)
ขอนแก่น (1)
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กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมูล
สถานทีป่ ระมูลและวิธกี ารประมูล
สถานทีป่ ระมูล
บริษัทมีจุดประมูลรถทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ
สามารถซื้อขายได้สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริษัทสามารถจาแนกใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่จัดประมูลประจา และศูนย์ประมูล
สัญจร

ตารางการประมูลทีส่ านักงานใหญ่และสาขา
สถานทีป่ ระมูล

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
จ.เชียงใหม่
จ.นครราชสีมา
จ.อุบลราชธานี
จ.อุดรธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)
จ.พิษณุโลก
จ.ราชบุรี
ศูนย์ประมูลสัญจร
บริษัทมีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีพื้นที่จัดเก็บรถอยู่
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเคลื่อนย้ายรถ โดยจะมีการกาหนดแผนการประมูลล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องการเข้าประมูลรับทราบ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
:
จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก
:
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทมีการจัดประมูลสินค้าพิเศษตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินในสถานที่ต่างๆ เช่น
สินค้าแบรนด์เนม รถบรรทุกHINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็นต้น

19

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

กระบวนการจัดการประมูล
บริษัทได้มีการจัดระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม่ ดังนี้

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

รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ทาความสะอาดภายนอกและห้องเครื่อง
ดูดฝุ่นทาความสะอาดภายใน
ล้างภายนอกและห้องเครื่อง
ถ่ายรูปขึ้นเว็บไซต์ รอการขาย พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรถผ่านคลังสินค้าแบบออนไลน์
แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้าประมูล

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบตั กิ าร
1. ระบบงานพัฒนาเป็นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสานักงานและคลังสินค้าแบบออนไลน์
2. ข้อมูลการรับรถ รูปรถ และคลังสินค้ารถ สามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ Real Time
3. ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีและติดตามผลได้ในขณะกาลังประมูล และข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้
4. ระบบการจัดการสาขามีการพัฒนาเป็นระบบบริหารแบบกระจายด้วยมาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับสานักงานใหญ่
5. ระบบออนไลน์ทาให้ลดภาระงานในการส่งข้อมูลระหว่างสาขาและเจ้าของรถ ทาให้การทางานรวดเร็ว
6. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการทางานของเจ้าของรถเพิ่มเติมได้ในอนาคต

วิธกี ารประมูล
ผู้ ป ระมู ล สามารถท าการประมู ล ได้ ใ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การยกป้ า ยประมู ล ในสถานที่ ป ระมู ล หรื อ การประมู ล ผ่ า นช่ อ งทาง
อินเตอร์เน็ต (E-auction)
1. การยกป้ายประมูลในสถานทีป่ ระมูล
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เป็นรูปแบบการประมูลพื้นฐาน โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะยกป้ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อสาธารณะในการสู้ราคาที่
ผู้ดาเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้ง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล
2. การประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction
บริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท www.auct.co.th ในแบบ Real
Time พร้อมการประมูลในสถานที่จริง ซึ่งเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมประมูล
สามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดงความจานงในการสู้ราคา
ที่ผู้ดาเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้งได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจาขั้นต่า 20,000 บาท พร้อมส่งเอกสารที่สาคัญเพื่อให้บริษัททาการตรวจสอบ
ข้อมูล หลังจากนั้น บริษัทจะทาการส่ ง ชื่อหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่า น (Password) แก่ผู้
ประมูล โดยผู้ประมูลสามารถใช้บริการประมูลผ่านทางหน้าเว็บไซด์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
ปัจจุบันการประมูล E-Auction ลูกค้าที่ต้องการประมูล จะได้วงเงินที่ใช้ในการประมูล 5 - 10 เท่าของเงินที่วางมัดจา
3. การประมูลผ่านช่องทางผ่านระบบ E-Onsite
บริษัทได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์การประมูลเพื่อรองรั บการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ของภาครัฐ เป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยระบบ E-Onsite เป็นการพัฒนาระบบการประมูลจากระบบการยกป้ายเสนอ
ราคาประมูลมาสู่การแข่งขันเสนอราคาประมูลผ่าน Application ด้วยอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตในสถานที่ประมูล
ซึ่งจะสร้างความโปร่งใส น่าเชื่อถือในการจัดการประมูลเพิ่มมากขึ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันเสนอราคาประมูล
ได้ทุกขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมประมูลในการแข่งขันเสนอราคาได้อย่างมั่นใจ กล้าตัดสินใจในการแข่งขัน
เสนอราคามากขึ้นเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าสู่ตลาด End users และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการประมูลไปสู่การ
ประมูลด้วยระบบดิจิตอลทั้งระบบในอนาคต

การลงทะเบียน และผูเ้ ข้าร่วมประมูล
การลงทะเบียน
ในวัน ประมูล ผู้สนใจร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับ บริษัทและทาการชาระเงิน ค่า มัดจาป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์ทาการประมูล
ทรัพย์สินได้ และค่ามัดจาดังกล่าว จะทาการคืนให้แก่ผู้เข้าประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมประมูลคืนป้ายประมูลโดยอัตราค่ามัดจา
ป้ายประมูลสาหรับลูกค้าทั่วไปในการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ป้ายละ 20,000 บาท
(สามารถประมูลได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)
ป้ายละ 5,000 บาท (สาหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
ป้ายละ 2,000 บาท
(สาหรับการประมูลสินค้าแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลบ้าน)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน E-Auction)

ผูเ้ ข้าร่วมประมูล
ผู้เข้า ร่วมประมูล หรือผู้ซื้อรถยนต์ และ/หรือ รถจัก รยานยนต์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผู้ค้า รถซึ่งมีทั้งในรูปนิติบุคคลและบุคคลซึ่ง
ต้องการนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และทาการขายต่อ นอกจากนี้ ยังมีบุคคล
ทั่วไปซึ่งนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไปใช้เอง ทั้งนี้ ผู้ประมูลซื้อรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์จากบริษัทส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มพ่อค้ารถยนต์มือสอง และพ่อค้าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขายต่อไปยังลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปอีกทอดหนึ่ง
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การให้สทิ ธิพเิ ศษกับลูกค้า
เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้เข้าร่วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมประมูลกับบริษัทอย่างสม่าเสมอ บริษัทจึงมีนโยบายในการให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับผู้เข้าร่วมประมูลซึ่งมีการติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนมีการประมูลกับบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ และบริษัทพิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนัดในการจ่ายชาระค่าทรัพย์สินที่ทาการประมูลได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การได้รบั สิทธิ
ยอดสะสมประมูลรถ ย้อนหลัง 1 ปี
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)

ป้ายหมายเลข 8
สูงสุด 10 ลาดับแรก หรือ 100
คันขึ้นไป หรือ เป็นลูกค้าผูม้ ี
อุปการะคุณ

(ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถ

ป้ายหมายเลข 7

ป้ายหมายเลข 6

1.ตั้งแต่ 70 คันขึ้นไป

ไม่จากัดจานวน

2.กรณียอดสะสมต่ากว่า 70
คัน ระยะเวลาต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2

นายอดมารวมกันได้)
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท

ไม่จากัดเวลา

1.ไม่จากัดเวลา

ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

2.ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไปหรือ
กรณีน้อยกว่า 7 ปีต้องวาง
มัดจาป้าย 20,000 บาท
ประวัติการชาระเงินที่ผ่านมา

ตรงเวลา

ตรงเวลา

ตรงเวลา

(ยกเว้นลูกค้าที่ติด 10 อันดับ
แรก
สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้รบั
1. การวางเงินมัดจาป้าย

ไม่ต้องวางมัดจาป้าย

2. จานวนรถที่สามารถทาการประมูล
3. การชาระเงินเพื่อนารถออกจากบริษัท

ไม่จากัดจานวน
ไม่ต้องชาระเงิน

ต้องชาระเต็มจานวน (เป็น ต้องชาระเต็มจานวน
เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต
( โ ด ย สั่ ง จ่ า ย เ ช็ ค
แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน)
ภายใน 3 วันหลังวัน
ประมู ล หรื อ ภายใน
2 วัน กรณีประมูลใน
ต่างจังหวัด
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การดาเนินการประมูล
ผู้ดาเนินรายการจะประกาศให้ประมูลทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ ผู้ที่ต้องการประมูลซื้อทรัพย์สินจะต้องแสดงเจตจานงด้วยวิธี
“ยกมือ” (ยกป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งอยู่ในสถานะสักขีพยานการประมูลโดยปริยาย
โดยเริ่มประมูลจากราคาเปิดขั้นต่า ซึ่งหากมีผู้เข้าร่ว มประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการ
ประมูล โดยผู้ดาเนินรายการจะมีการประกาศปรับขึ้นขั้นราคาของการประมูลดังนี้
รถยนต์

ราคาเปิดต่ากว่า 1 ล้านบาท ปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
ราคาเปิดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท

รถจักรยานยนต์

ปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท

การสิ้นสุดของการสู้ราคาแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ที่ยกมือให้ราคาสูงสุดเป็นคนสุดท้ายและมีการนับขายถึงสาม พร้อมเสียงค้อน
เคาะขายจากผู้ดาเนินรายการ ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 45 วินาทีต่อรายการ โดยการ
ประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกเทป เพื่อใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้อีกด้วย
ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินนั้น นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแล้ว ยังมีการเปิดให้ผู้เข้าประมูลร่วมประมูลพร้อมกันแบบ
Real time ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และทาให้
การประมูลของบริษัทมีการแข่งขันและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น โดยภายหลังการประมูลบริษัทจะให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องลงลายมือ
ชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล โดยทั่วไปบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ประมูลทรัพย์สินได้ให้ชาระเงินมัดจาในอัตราร้อยละ 10
ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (สาหรับลูกค้าทั่วไป เว้นแต่ลูกค้าที่ได้รับ สิทธิพิเศษ) พร้อมทาการชาระค่า
ดาเนินการในการประมูลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน

กระบวนการภายหลังการประมูล
การรับชาระเงินค่าทรัพย์สนิ ในการประมูล
การชาระเงิน ค่า ทรัพ ย์สิน ในการประมู ล โดยทั่ว ไปแล้ว จะแบ่ ง การชาระเป็น 2 ครั้ง คือ การชาระเงิน ค่า ทรัพ ย์สิน ในวัน
ประมูลในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชาระเงินค่าทรัพย์สินภายหลังจากการ
ประมูลภายใน 4 วัน เว้นแต่เป็นลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ สาหรับลูกค้าที่ทาการประมูลผ่านระบบ E-Auction
และระบบ E-Onsite จะทาการจ่ายชาระมูลค่าทรัพย์สินทั้งจานวนภายใน 4 วันนับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสาหรับลูกค้าทั่วไป จะทาการส่งมอบเมื่อทาการชาระเงินค่าทรัพ ย์สิน ครบทั้งจานวนแล้วเท่านั้น โดยหาก
ทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้รับไป เกิดความเสียหายหรือชารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซื้อได้แจ้งแก่บริษัทภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้
บริษัทจะทาการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลังจากที่ทาการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วัน โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ
เล่มทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สินที่นามาประมูลไม่มีผู้ซื้อ ผู้นาทรัพย์สินมาประมูลสามารถรับ
ทรัพย์สินคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การส่งมอบเงินค่าทรัพย์สิน
ภายหลังจากการประมูล บริษัทจะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทราบภายในวันทาการถัดไป และนาส่ง
มอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าของทรัพย์สินแต่และราย โดยผู้ขาย
ทรัพ ย์สิน มีห น้า ที่น าหลัก ฐานการโอน (เช่น เล่ม ทะเบียนและชุดโอน) มาให้บ ริษัทเพื่อส่งมอบให้กับ ผู้ประมูลต่อไป จากการ
กระบวนการให้บริการการประมูลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
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กระบวนการ

ระยะเวลา
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กลยุทธ์ทางการตลาด
การดาเนินธุร กิจของบริษัทที่ผ่า นมา ได้สร้า งความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูก ค้าทั้งทางด้า นคุณภาพการบริการ ความ
ซื่อสัตย์และความเป็นธรรม จึงทาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งฝ่ายบริหาร จะมีการ
ทบทวนกลยุทธ์การกาหนดราคา โดยคานึงถึงการแข่งขัน การกาหนดค่าบริการของคู่แข่ง และสภาวะตลาด เป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มาบริษัทมีการใช้นโยบายด้านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้เกิดการตื่นตัวและสร้างอุป ทานรถยนต์ให้เข้าสู่ตลาดประมูลมากขึ้น อาทิ
เช่น การยกเว้นการเก็บค่าคอมมิชชั่นจากผู้ขายในบางกรณี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดย
ตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น หากแต่จะเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้อง การ
ของลูกค้าเป็นสาคัญ
2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับมาตรฐานการบริการเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งในช่วง
ก่อนประมูล ระหว่างประมูล และหลังการประมูล โดยจุดเด่นทางด้านบริการที่มีเหนือบริ ษัทคู่แข่งมีดังต่อไปนี้


จัดเตรียมพื้นที่จอดรถเพื่อเข้ารับการประมูลที่สานักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ ตลอดจน
จัดการประมูลสัญจรในต่า งจังหวั ดทั่ว ภูมิภาคบนทาเลที่สะดวกต่อการเดิน ทางของผู้ที่เข้า ทาการประมูล ซึ่ง
สามารถรองรับรถที่เข้าทาการประมูลได้ครั้งละกว่า 2,000 คัน



มีเจ้า หน้า ที่และทีม งานมืออาชีพ ที่ชานาญงานกว่า 27 ปี คอยให้บ ริก ารประเมิน ราคารถยนต์อย่า งยุติธรรม
พร้อมดาเนินการประมูลขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



มีจานวนผู้ซื้อรถทั้งกลุ่มผู้ซื้อไปขายและกลุ่มผู้ซื้อไปใช้ จานวนมาก ทาให้เกิดการแข่ งขัน กันในการเสนอราคา
ประมูล เป็นผลทาให้ได้ราคาขายที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย



จัดทาประกันอัคคีภัยและวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตลอด 24
ชั่วโมง พร้อมทั้งการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการทางานโดย
ตลอด

3) กลยุทธ์ด้านการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย (Place)
บริษัทกาหนดสถานที่การประมูลให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสถานที่ทาการประมูล
13 แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่ก ารประมูลไปยังพื้นที่ต่างๆ นั้น นอกจากจะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูก ค้า และเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในแต่ละภูมิภาครู้จักบริษัทเพิ่มขึ้น ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอีกด้วย โดยบริษัท
จะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่ใกล้เคียงกับพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินเป็นจุดประมูลเป็นหลัก โดยบริษัทมีการทาการป ระมูลใน 2
ลักษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่ประมูล และการประมูลในระบบ E-Auction และจากที่บริษัทได้พัฒนาระบบ E-onsite (คือ
การมาประมูลผ่านแอพพลิเคชั่นที่ลานประมูล โดยไม่ต้องยกมือชูป้ายแสดงตัว) นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่สนใจและ
นิยมใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการซื้อขายรถยนต์ม ากขึ้น เป็น การเพิ่มช่องทางการจาหน่า ย และอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เข้าร่วมประมูล ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการปรับปรุงการดาเนินการของบริษัทให้รองรับกับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย
บริษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึงถึงความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็นสาคัญ เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัทและพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ คือ
การรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลูกค้านักลงทุนราย
ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยรายละเอียดในส่วนการตลาดและส่งเสริมการขายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนสาคัญ คือ


การรักษาฐานลูกค้าเดิม
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จากการประกอบธุรกิจมากว่า 27 ปี ทาให้บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่จานวนมาก ซึ่งเป็นฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่ มที่
บริษัทสามารถนาเสนอรูปแบบบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายหรือความต้องการในการใช้บริการด้านอื่นได้ บริษัทจึงเน้น
การตลาดโดยจัดโปรแกรมการให้บริการ เช่น การให้ข้อมูลเพื่อการซื้อขายผ่าน
สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล์
การสะสมยอดซื้อรถยนต์เพื่อรับสิทธิพิเศษ เป็นต้น
การเพิ่มและแสวงหาลูกค้าใหม่
การตั้ ง เป้า หมายยอดขายที่เ พิ่ม ขึ้น มีผ ลให้ ต้องการฐานลูก ค้ า ที่ก ว้า งขึ้น ทั้ ง ในแง่ คุ ณ ภาพและปริม าณโดยให้
สอดคล้องตามเป้าหมายลูกค้าที่กาหนดไว้ ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งจากการหาลูกค้าโดยตรงด้วย
เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหรือทางอ้อม โดยการให้ลูกค้ากลุ่มเดิมแนะนาสมาชิกเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บริษัทยังได้ลูกค้าที่ได้จาก
การที่ลูกค้าติดต่อโดยตรงมายังบริษัท อันเนื่องมาจากการจัดทาสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทาการเน้นในด้านการ
สื่อสาร ผ่านช่องทาง Social Media เช่น Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็นต้น


5) กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประมูลเป็นสินค้ามือสอง จึงเป็นการยากที่ผู้บริโ ภคจะแยกแยะความแตกต่างของ
สินค้าที่เข้าร่วมประมูล เนื่องจากอาจขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและไม่สามารถทราบถึงลักษณะที่แท้จริงของสินค้า
ดังนั้น ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้าประมูลจะถูกนามาเป็นปัจจัยในการเลือกพิจารณา เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมประมูล ดังนั้น บริษัทจึงทาการว่าจ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้บริการประเมินและตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ทุกคันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประมูลก่อนเข้าร่วมประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต โดยจะมีการให้บริการ
ตรวจสอบทั้งสภาพภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพเครื่องยนต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลสินค้าเกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท และกาลังมีนโยบายที่จะขายบริการดังกล่าวออกไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้
บริษัทยังได้มีการจัดอบรมพนักงานให้บริการผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจนให้คาแนะนาในการเลือกซื้อและการ
พิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการให้บริการ
6) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เนื่องจากปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสองเข้า สู่ตลาดการ
ประมูล ดังนั้น บริษัทจึงดาเนินกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งถือเป็น
พันธมิตรหลักทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น การแนะนาลูกค้า การร่วมกันจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาการจัดระบบงานภายในเพื่อทาให้ผู้ขายสามารถรับเงินค่าขายสินค้าตาม
กาหนดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกให้กับสถาบันการเงิน และผู้ค้ารถยนต์ ให้ได้รับเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความประทับใจในการให้บริการ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สาหรับปี 2561 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวของตลาดในประเทศประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศขยายตัวดีมีการปรับตัวในทิศทางเชิงบวก ตัวเลขการส่งออกกลับมาเติบโตเป็นบวกอีกครั้ง แม้ว่าพืชผล
ทางการเกษตรราคาจะไม่ดีม ากนัก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยโดยรวมแล้ว สามารถส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทาให้
ยอดขายรถยนต์ใหม่ของประเทศในปี 2561 ทาสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี
ในปี 2562 ปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก แรงขับเคลื่อนจากการ
ลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนสาคัญ ๆ และต่อเนื่อง เช่นการลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า การลงทุนใน
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นส่วนสาคัญในการกระตุน้ การลงทุนจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้ตลาดรถยนต์ ไทยเติบโตจากปี 2561 นาโดยการลงทุนภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้านอุป
สงค์ภายในประเทศนั้น การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนคาดว่าจะเร่งขึ้นจากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับดีขึ้นจากผลของราคา
สินค้าเกษตรที่กลับมามีทิศทางขยายตัวได้อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการดาเนินการนโยบายประชารัฐ ที่จะทามีเงินหมุนเวียนเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ โดยคาดว่าตลาดรถยนต์จะเติบโตใกล้เคียงกับปี 2561
ด้านการผลิตในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า การผลิตรถยนต์จะทรงตัวจะผลิตรถยนต์ประมาณ 2.1 ล้านคัน ลดลง 0.82%
จากปี 2561 โดยแบ่งสัดส่วนการผลิต ออกเป็น ตลาดในประเทศ 1ล้า นคัน และส่งออก 1.1 ล้า นคัน ซึ่งปัจจัยที่จะมีผ ลกั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบไปด้วย มาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ ราคาน้ามันในตลาดโลก อัตราภาษีนาเข้า
สินค้าระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลดลงเป็น 0% รวมไปถึงตลาดรถยนต์ในประเทศที่คาดว่าจะขยายตั วจากปัจจัยบวก
ต่างๆเช่น กลุ่มเจ้าของรถจากโครงการรถคันแรกที่จะกลับเข้ามาซื้อรถใหม่หลังจากพ้นเงื่อนไขห้ามขายใน 5 ปี รวมทั้งหลายฝ่าย
คาดการณ์การเติบโตGDP ที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ
ด้านตลาดการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งมีปั จจัยหนุนต่างๆมาจากทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยในกลุ่ม Big Bike มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งออกและตลาดในประเทศซึ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้าระดับบนที่มีความเสี่ยงจากภาระหนี้เสียน้อยกว่า และคาดว่ารายได้เกษตรกรและผู้บริโภคในต่างจังหวัดซึ่งเป็น กาลังซื้อสาคัญ
ของรถจักรยานยนต์จะได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยด้านนโยบายจากภาครัฐ
นอกจากนี้คาดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลับมาเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 โดยได้อานิสงส์รถคันแรกที่ปลดล็อกแล้ว ทาให้เจ้าของรถมี
โอกาสตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้วยว่าจะมีรุ่นใหม่ๆหรือไม่ หากมีการออกรถรุ่น
ใหม่ในประเภทที่ลูกค้ามองหาอยู่ก็จะกระตุ้นให้ตัดสินใจเปลี่ยนรถได้ง่าย รวมถึงการแช่งขันของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีการแข่งขัน
การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อกันมากขึ้นตามภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังมีทิศทางที่ขยายตัวต่อเนื่อง
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ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์
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 (เพิ่มขึน้ 102,859 คัน +13.4 %)
ปี 2561 ยอดรวม 1,041,739 คัน (เพิ่มขึ้น 170,092 คัน +19.5 %)
ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 มียอดขายอยู่ที่ 1,041,739 คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5% โดยถือเป็น
ตัวเลขยอดขายสูงสุดในรอบ 5 ปี หลังจากปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่โครงการรถคันแรกทาให้ยอดขายรถยนต์พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
ตลาดรถยนต์ในปี 2562 มีแนวโน้มทรงตัว โดยยอดขายรวมน่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 1 ล้านคัน โดยมีปัจจัยบวกทั้งจากมาตรการการ
ผลักดันและส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นของหลายฝ่าย เจ้าของรถยนต์ในโครงการรถ
คันแรกที่ทยอยพ้นกาหนดห้ามซื้อขายตามเงื่อนไขของโครงการฯซึ่งทาให้มโี อกาสซื้อรถยนต์ใหม่ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆที่มีการ
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและออกแคมเปญต่างๆที่จูงใจลูกค้าซึ่งมีส่วนกระตุ้นการซื้อขายรถอย่างมาก ตลอดจนอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อและค่าเงินดาวน์ที่อยู่ในระดับต่าช่วยเร่งการตัดสินใจให้ซื้อรถได้ง่ายขึ้น
ประเภทรถที่คาดว่าจะมีการเติบโตดีกว่าตลาดรวมในปี 2562 ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก รถยนต์อเนกประสงค์ รถกระบะ และ
รถบรรทุก
ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ดีลเลอร์รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาคแล้ว การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่ าเชื่อถือให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มผู้บริโภค ทั้งต่อตัวรถยนต์ และบริการต่างๆ ที่ตามมาหลังการซื้อขายรถยนต์ โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา มีการรวมกลุ่มผู้ใช้รถยนต์บางรุ่นร้องเรียนปัญหาที่เกิดในการใช้รถยนต์นั้นๆต่อ สคบ. หรือผู้ใช้รถยนต์บางคนที่ไม่
พอใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถแล้วใช้สื่อโซเชียลในการประกาศเรื่องที่เกิดขึ้นตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ได้ในระยะ
ยาว
นอกจากนี้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสานักงานสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลง
คาดการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2562 โดยมองว่า GDP จะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 โดยมีปัจจัยบวกต่างๆ เช่น การขับเคลื่อน
การใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงโครงการร่วมลงทุนของภาครัฐและเอกชนในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
และความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงรายได้เกษตรกรและการบริ โภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัว
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เป้าหมายหลัก
ของการบริหารความเสี่ยงคือการมุ่งมั่นจัดการความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงจะ
เกิดขึ้นหรือลดความเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้น และ/หรือ ให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาทาหน้าที่เป็นผู้กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวมทั้งติดตาม
กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง
คณะทางานบริหารความเสี่ยงขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจากสายงานต่าง ๆ เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ด้านบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ปั จจั ยความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิจของบริ ษั ทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงิ นของบริ ษั ท ตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภัย
บริษัทให้ความสาคัญและตระหนักถึง ปัญหาจากอัคคีภัย จึงจัดทาแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยมี ม าตรการในการรับมือ
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่างสม่าเสมอ โดยมีการอบรมการ
ป้องกัน การระงับ อัคคีภัยและการซ้อมการหนีไ ฟแก่พ นัก งาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ ใ ช้งานได้ต ลอดเวลา ทาแผนการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดที่สานักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บน้ามันเชื้อเพลิง จัดเก็บให้เป็น
สถานที่ พร้อมทั้งจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยให้
ลดน้อยลงที่สุด ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ด้วยการทาประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับปัญหา
ความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินของลูกค้า โดยทุนประกันอัคคีภัยมีมูลค่าไม่น้อย
กว่ามูลค่าตัวทรัพย์สิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ใน
อดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติเกิดอัคคีภัยที่ร้ายแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริษัทมีมาตรการในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยอย่างรอบด้าน โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูงพ้นระดับ น้าท่วมใน
หลายพื้นที่ ตลอดจนจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 29 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่งนอกจากเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนั้น บริษัทยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในกรณีที่ บางพื้นที่เกิดอุทกภัยใน
อนาคต สาหรับพื้นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการป้องกันอุทกภัยโดยจัดเตรียมแผน Safety Zone เพื่อใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้องกันทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพื้นที่ของสานักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้สร้าง
แนวพื้นที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนื้อที่ 3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5 เมตรในเนื้อที่ 6 ไร่ ในเขตสานักงาน
ใหญ่ ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพื้นที่ Safety Zone สูงระดับ 3 เมตร ในเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เพิ่มเติม และในปี 2560 บริษัทได้
ทาการยกระดับพื้นโรงรับรถ โรงทาความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมูลจานวน 6 โรง พร้อมแนวถนนด้านในบริษัท ทา
เป็นแนวป้องกันน้าท่วม มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ และปรับปรุงทางระบายน้าให้ดีขึ้น ตลอดจนทาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพื้นที่สานักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สินของบริษัททั่วประเทศ
29 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทาแผนการป้องกันน้าท่วมเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ และการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ บริษัทจึงประเมินว่าสามาร ถบริหารความเสี่ยงนี้ได้ในเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นแต่อย่างใด
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3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทจานวน 311.35 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 56.61 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 550 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว การถือหุ้นจานวนดังกล่าวอาจทาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ มีอานาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อ
การดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับการดาเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกรณีสาคัญที่ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอานาจโดยไม่
จากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ง
กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทางาน
ตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ในการ
นาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนาทรัพย์สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริษัทให้บริการในการประมูล ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 86 ของ
รายได้รวมของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีการจัดหาจานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้าของทรัพย์สินที่เป็น
นิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็นสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และนารถยึดจากลูกค้ามาทาการ
ประมูล โดยจานวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินที่นามาประมูล 3 รายแรกมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของทรัพย์สินที่ประมูล
จบของบริษัท โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทั้ง 3 รายดังกล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง 3 รายถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินเข้ามาดาเนินธุรกิจจัดการประมูลด้วยตนเอง
หรือนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริษัทอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้ทาการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวแล้วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีไม่สูงมากนัก เนื่องจาก
สถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทนั้น มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง และต้องการความโปร่งใสใน
การทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดาเนินธุรกิจประมูลรถภายหลังจากยึดรถแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้ยึดรถและ
ผู้ประมูลขายพร้อมกัน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลูกค้าที่ถูกยึดรถ เนื่องจากลูกค้าที่ถูกยึดรถจานวน
หนึ่งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ยงในการที่สถาบันการเงินดังกล่าวจะนาทรัพย์สินไปทาการ
ประมูลที่บริษัทอื่นนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าความได้เปรียบจากประสบการณ์ด้านการจัดการประมูลของบริษัทที่สั่งสมมากว่า 27 ปี การ
ให้บริการที่ดี ทาให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องจานวนมาก รวมถึงการให้บริการ
โดยเน้นคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น การมีพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินกระจายกว่า 29 จุดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ การ
ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานที่มีความชานาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเข้าทาการประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขา
รังสิต พร้อมจัดเกรดรถให้เป็นมาตรฐาน จึงก่อให้เกิดความเชื่อถือในระบบการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้ า มาของคู่ แ ข่ ง รายใหม่ ที่ต้ อ งอาศั ย ระยะเวลาในการพั ฒ นาเพื่ อให้ เกิ ด ความทั ด เที ย มในการด าเนิน ธุร กิ จ กับ บริษั ท ซึ่ งเป็น
ผู้ประกอบการรายเดิม
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถทราบ
ผลยอดรถที่ประมูลได้อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อยู่ในคลังสินค้า จานวนรถคงค้าง ระยะเวลาที่ค้าง เพื่อสามารถวางแผนใน
การประมูลในรอบต่อไป เน้นเรื่องการบริการที่ดี ลูกค้าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction Mobile Auction, E-Onsite และ
บริษัทจะพัฒนาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเจ้าของทรัพย์สิน เพิ่ม สัดส่วนการจัดหา
รถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่น ๆ ทั้งจากบริษัท เอกชนอื่น รวมทั้งจากบุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การ
ส่ง เสริม การขาย อาทิเ ช่น การให้ส่วนลดค่า ธรรมเนีย มในการนารถเข้า ประมูล และการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชานาญให้
คาแนะนาในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าทาการประมูล เป็นต้น และให้ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่
ทาการประมูลไม่ให้สูญหายหรือเกิดความเสียหาย
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5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทาการประมูลนั้น เป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนั ดชาระหนี้ โดย
ตามสัญญาเช่าซื้อนั้นผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการดาเนินการไถ่ถอน ทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ สามารถนามาทาการ
ประมู ล ได้ โ ดยทั น ที และตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท กั บ สถาบั น การเงิ น นั้ น บริ ษั ท จะต้ อ งท าการรั บ ฝากรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้รถยนต์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่และความดูแลของบริษัทโดยมีระยะเวลา
จัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน สาหรับรถยนต์ และ 1 – 15 วัน สาหรับรถจักรยานยนต์ รวมทั้งบริษัทยัง
เป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่จัดเก็ บทรัพย์สินไปยังสถานที่ประมูล ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงใน
การรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสูญหายหรือเสียหายในระหว่างที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี ยหายในระหว่างที่รถอยู่ใน
ความครอบครองของบริษัทโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน การควบคุมการเข้าออก ในพื้นที่ การว่า จ้าง
เจ้า หน้า ที่รัก ษาความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อรัก ษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุก พื้น ที่ซึ่งมีการจัดเก็บ รถ โดยตามสัญญา
ระบุให้บริษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินแก่บริษัท ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทาหรืองด
เว้นการกระทา หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการทาประกันภัยทรัพย์สินใน
วงเงินรวม 2,023 ล้านบาท สาหรับพื้นที่จัดเก็บ/ทรัพย์สินที่จัดเก็บทั่วประเทศ และในวงเงินรวม 202 ล้านบาทสาหรับทรัพย์สินที่
จัดเก็บของกลุ่มบริษัทในเครือของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผู้ว่าจ้างทาการ
ขนย้ายทรัพย์สินทาประกันภัยจากความเสียหายระหว่างขนย้ายทรัพย์สินซึ่งครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้ง
ผู้รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการดาเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการ
สูญหายหรือเสียหายระหว่างการดูแลของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษั ทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์สูญหายจากพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัท
6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า
จากการที่บริษัทมีการส่งเสริมการประมูล โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการจัดการ
ส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประมูลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ของลูกค้าที่สามารถนา
รถยนต์ออกจากพื้นที่ได้ก่อนการชาระเงินค่าทรัพย์สินดังนี้
หลักเกณฑ์

วางมัดจา

ชาระ

การชาระเงินเพือ่ รับรถออก

ป้ายกลุ่ม เลข 8

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ป้ายกลุ่ม เลข 7

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ต้องชาระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตั๋วแลกเงิน

ป้ายกลุ่ม เลข 6

ไม่ต้อง

ไม่ต้อง

ชาระเป็นเช็คได้

ป้ายกลุ่ม เลข 1

ต้องชาระ

ต้องชาระ

ต้องชาระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตั๋วแลกเงิน

ต้องชาระ

ต้องชาระ

ต้องชาระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์
เช็คตั๋วแลกเงิน

(ลูกค้าที่เคยมาประมูลรถ)
ป้ายกลุ่ม เลข 9
(ลูกค้าที่เข้าประมูลครั้งแรก ประมูลได้ 1 คันต่อ
ป้าย)
ที่มา : บริษัท
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หมายเหตุ
1. การประมูล ณ สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต ต้องชาระภายใน 4 วันทาการหลังวันประมูล
2. การประมูลสัญจร และสาขาต่างจังหวัด ต้องชาระภายใน 3 วันทาการหลังวันประมูล
3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ทาการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 วันทาการหลังวันประมูล
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิพิเศษแก่ผู้
ประมูล บริษัทได้ทาการเก็บสถิติผู้ประมูลซื้อรถย้อนหลังของทุก ๆ ปี เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า เพื่อทาการวิเคราะห์ ทั้ง
ในด้านของปริมาณการซื้อขาย ลักษณะผู้ซื้อ การติดต่ออย่างสม่าเสมอ เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประมูล ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระ
เงินมาก่อน นอกจากนี้ ภายหลังชนะประมูล บริษัทยังเป็นผู้เก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและจะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่
ผู้ซื้อรถทาการชาระเงินครบทั้งจานวน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการนารถดังกล่าวไปขาย จาหน่ายหรือโอนต่อ อีกทั้ง
บางส่ ว นของผู้ ซื้ อ รถดั ง กล่ า วเป็ น ลู ก ค้ า ซึ่ ง น ารถมาประมู ล ขายกั บ บริ ษั ท จึ ง เปรี ย บเสมื อ นบริ ษั ท มีท รั พ ย์ สิ น ของลู ก ค้ า เป็น
หลักประกันเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภทลูก ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหากลูกค้าใดที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะทาการยุติสิทธิพิเศษในทันที ด้วยแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นว่าจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้
ปัจจุบันบริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลู กค้าสิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยมีก ารพิจารณาปรับ เครดิต ลูก ค้า อย่าง
สม่าเสมอ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
พันธะผูกพันในการออกหุน้ ในอนาคต
ปัจจุบันบริษัทไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ข้อมูลเกีย่ วกับหุน้ กูห้ รือตัว๋ เงิน
บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอืน่

ชือ่ บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชือ่ ย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จานวนพนักงาน
ทีต่ งั้ สานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผูส้ อบบัญชี

:

ข้อมูลอืน่

บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
AUCT
บริการจัดการประมูลสินค้า
137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จานวน 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
บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9378 ถึง 02-009--9398
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000

-

-

ไม่มี

-

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษทั www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีผถู้ ือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
ลาดับ
1.

2.

3.

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

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
กลุ่มครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา
นางสาวธิดารัตน์ ศิลา
นายเทพทัย ศิลา
นายวรัญญู ศิลา
นางวิภา ศิลา
นางพรรณี ศิลา
รวมกลุ่มครอบครัวศิลา
กลุ่มเสรีวิวัฒนา
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
นางวราณี เสรีวิวัฒนา
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
รวมกลุ่มเสรีวิวัฒนา
กลุ่มยอดจรัส
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
รวมกลุ่มยอดจรัส
นายประชา ดารงค์สุทธิพงศ์
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางสาวมาลี กิตติชูโชติ
นายสินธุ เวศย์วรุตม์
นายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ รวม
รวม

จานวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)

137,499,000
137,395,000
23,108,200
8,100,000
5,000,000
250,000
311,352,200

25.00
24.98
4.20
1.47
0.91
0.05
56.61

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
8,100,000
7,682,100
7,613,931
4,200,000
3,506,000
2,407,400
152,088,169
550,000,000

0.66
0.29
0.27
1.22
1.47
1.40
1.38
0.76
0.64
0.55
27.65
100.00
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การจัดการ
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างองค์กร
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
( ณ 31 ธันวาคม 2561 )

36

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ่

ตาแหน่ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

3. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายศราวุธ จารุจินดา /1

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

8. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล /2

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: /1 นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที่
24 เมษายน 2561
/2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสารวล เป็น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่
ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งน.ส.อัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ เป็น
เลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู
ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากร
ของบริษ ัท รวมทั้ง ติ ด ตามดูแ ลให้ม ีก ารปฏิบ ัต ิต ามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ท รัพ ยากรของบริษ ัท ให้มี
ประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ
รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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5. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท
และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็น
ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ
คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อเสนอ
รายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนาให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
เห็นสมควร
เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี
จัดทารายงานประจาปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาทุกปี
กากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุ มโดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกรรมการตรวจสอบจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล/1

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: /1เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศึกษา ปริญญา
ตรี : บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท : MBA-Finance จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมีนายรุ่งพันธ์ ซาลลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการ
เงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน
การตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความ
เสี่ยงของบริษัท รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
13. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

กรรมการลาดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
2. ก าหนดคุณสมบัติข องกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุ ณสมบัติต ามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิ จ ารณาทบทวนศึ ก ษา ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงแนวโน้ ม ในเรื่ อ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้า ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
12. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้
ชือ่ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง

2.

ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

3.

ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

4.

จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.

ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง

6.

สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร

7.

ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง

8.

ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง

9.

รายงานความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่าเสมอ

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีกรรมการบริหารจานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริหาร

3.

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริหาร

4.

นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการบริหาร

ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่ าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทดังนี้
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่ว
ทั้งบริษัท
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
- รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนาไปสู่การดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมัติและดาเนินการ
10. ทาการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน
การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้าประกัน การอนุมัติแผนงาน/
งบประมาณ/ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขาย การอนุ มั ติ ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ แ ละการซ่ อ มแซมในวงเงิ น ตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้า ที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริห าร เพื่อเสนอขออนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
13. ดาเนินการอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกั บบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกั บ
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ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีผู้บริหารจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

2. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

3. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการและกรรมการบริหาร

4. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสานักกรรมการ

5. นางอัญชลี พรรคกลิน

รองกรรมการการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายสุธี สมาธิ

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

7. นายทนงศักดิ์ วรรณจักร

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิ าร

8. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

10. นายนิธิศ โสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

11. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสานักกรรมการ

ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคั บ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จัดทานโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
รายงานการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมั ติทุก 3 เดือน
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอานาจอนุมัติและดาเนินการ
มี อ านาจลงนามในนิติ ก รรมสั ญ ญา เอกสาร ค าสั่ ง หนั ง สื อ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ติ ด ต่ อ กั บ หน่ วยงานหรื อ บุค คลภายนอก
ตลอดจนมีอานาจให้กระทาการใดๆ ที่จาเป็นและสมควรเพื่อให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็จลุล่วงไป
กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้า ง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบี ยบ
ข้อกาหนดหรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
ให้มีอานาจมอบอานาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง และ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกาหนดหรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
มีอานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน
การขออนุมัติเบิก เงิน ทดรองจ่า ยและค่า ใช้จ่า ย การก่อภาระผูก พัน / การอาวัล / การค้าประกัน การอนุมัติ
แผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
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10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วม
ดาเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ทั้งนี้ อานาจในการกระทานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอานาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติ
กรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่ นกระทาในนามของตนเองในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้น
จะต้องนาเสนอเพื่อให้ไ ด้ความเห็น ชอบโดยผ่า นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายต่อไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
โดยกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)

ประธานกรรมการ

46,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,250

รองประธานกรรมการ

40,250

กรรมการตรวจสอบ

34,500

กรรมการ

34,500

รวมทั้งอนุมัติค่าบาเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานปี 2561 ในจานวนเงินรวมไม่
เกิน 2.60 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
รายชือ่

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1,152,000

-

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

983,000

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

-

814,000

4. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล

กรรมการตรวจสอบ

-

414,000
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รายชือ่

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

5. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการบริหาร

-

400,000

6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

-

-

7. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

-

-

8. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบาเหน็จรายปี
ผู้บริหาร
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 11 ท่าน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ส่วนใหญ่ในรูปของ
เงินเดือน โบนัส เป็นจานวนเงินรวม 30,717,599 บาท ในปี 2561
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี –
สถิตกิ ารเข้าประชุมของกรรมการ
สถิติจานวนครั้งการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2561
รายชือ่

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
บริหาร
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

5/5

-

-

-

2/2

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

4/5

-

4/5

-

2/2

3. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

5/5

-

5/5

-

2/2

4. นางวิไลวรรณ

ศรีสารวล

5/5

-

5/5

3/3

-

5. นายสุวิทย์

ยอดจรัส

5/5

23/23

-

3/3

-

6. นายเทพทัย

ศิลา

5/5

20/23

-

3/3

-

7. นายวรัญญู

ศิลา

5/5

22/23

-

2/3

-

8. นายศราวุธ

จารุจินดา *

4/4

23/23

-

1/1

-

หมายเหตุ:
* นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับอนุมตั ิแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 วันที่ 24 เมษายน
2561และได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม
2561
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and
Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือ
หุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ รวมทั้ ง หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 (Corporate Governance
Code:”CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการและบูรณาการหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนเข้าไป ในการ
ประกอบธุ ร กิจ เพื่ อให้ทุ ก ฝ่า ยได้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น เป็ น แนวทางปฏิ บัติ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ และการอนุ มั ติ จ ากที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดาเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุน
ในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้ อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงิ นปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสาคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กาหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ
และมีความมั่นใจในการลงทุน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการเดินทางมาประชุมโดยจัดให้มีบริการรถรับ,ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนยวัฒนธรรม
มายังบริษัทซึ่งเป็นสถานที่ประชุม
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัทได้ดาเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้เข้า ร่วมประชุม และมอบฉัน ทะทั้งสิ้น 50 คน นับ จานวนหุ้น ได้
361,001,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.64 ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
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เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ป ระชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดาเนินการประชุม
อย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการประชุมดังนี้
ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ดาเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มี
โอกาสเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า
เหมาะสมให้ เ ข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการได้ โดยผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งส่ ง หนั ง สื อ เสนอชื่ อ กรรมการเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
คณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกาหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจากัด โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็น
วาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาถามล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทแต่อย่างใด
เผยแพร่กาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้ว ยรายละเอียด และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจาปี รวมทั้งรายละเอียด
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้
ถือหุ้น โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอานาจเข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บ
ไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคาแนะนาขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกาหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้
ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้อานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีบริการรถรับ,ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม มายังบริษัทซึ่งเป็น
สถานที่ประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่
เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
บริษัทได้นาระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วม
ประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
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จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุม
รับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
ประธานเปิดโอกาสให้มีก ารชี้แ จงและอภิป รายในแต่ ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ใช้ สิทธิ อ ย่า งเท่ า เที ยมกัน ในการ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสาคัญไว้ใ น
รายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote
หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจานวนผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือ
หุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ ยังไม่ลงมติ
ในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุ มผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียด
การลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
บริษัทจัดให้มีก ารบัน ทึก เทปการประชุม ตั้งแต่ต้น จนจบ และจัดทาบัน ทึก รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น อย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความ
คิดเห็น หรือคาแนะนา สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรือผ่านทางอีเมล ir@auct.co.th
และในทุก ๆ ความคิดเห็น และคาแนะนา ทางบริษัทจะได้นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทางานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกั น (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัย
สาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
บริษัทจึงต้องกาหนดการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน
การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
รายละเอียดดังนี้
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่ อให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้ อ ยเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็น วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุค คลเพื่อ เข้า รั บ การพิจ ารณาเลื อกตั้ง เป็ น กรรมการบริษัทตาม
กระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคม
สะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
บริษัทได้แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสาหรับผู้ถือหุ้นที่เ ข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้
ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรม อิสระจานวน 1
ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอานาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย
การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1
Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 โดย
บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการถัด
จากวันที่ทารายการ และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทมีนโยบายกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
หากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่ง
ความผิด และเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน
ชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ใด ๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับ ความเสื่อมเสียและเสียหาย โดย
บทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ
พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่ง แวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดย
คานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ โดยนาความรู้และทักษะการบริหารมาประยุ กต์ใ ช้อย่า งเต็ม ความสามารถด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน สม่าเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็นจริง
ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลลับ
ทางธุรกิจอันจะนามาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
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พนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริม
การทางานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทางาน ให้ความสาคัญต่อการ
พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่าง เท่าเทียม
และเสมอภาค กาหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงาน
ทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญ และมีคุณค่า นามาซึ่งความสาเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนัก งานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์
สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่
มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนา โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท
ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่องค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี้
องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอ
ภาค
พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ผลสาเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถ
แจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดข้อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้
คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขั น
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง
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คู่ค้า : คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า และประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมี
คุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
รัก ษาความลับ ของลูก ค้า อย่า งจริงจังสม่าเสมอ รวมถึงไม่ใ ช้ข้อมูลของลูก ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ข องตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ : ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้
รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลกาไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุ มชนและสังคม คานึงถึงการ
ดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
คานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสั ง คม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
คืนผลกาไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง
ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
อานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและนโยบาย
สร้างเสริม
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ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันเกิดขึ้นกั บชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความสาคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็น
รูปธรรม บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็น
ต้นไป โดยมีการแต่งตั้ง “คณะทางาน Anti-corruption” เพื่อดูแลในเรื่องนี้
นโยบาย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้ห รือรับสินบน
(Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทาใด
ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็น ไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับ
จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทาเช่นว่านี้
แนวทางปฏิบัติ
พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อ
สงสัยหรือข้อซั กถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริษัทจะให้ความเป็น ธรรมและคุ้ม ครองเจ้า หน้า ที่ ที่ปฏิเ สธหรือ แจ้ งเรื่ อ งการคอร์รัป ชั่น ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ บริษั ทโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้รอ้ งเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชั่น ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทา
ผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
ผู้ที่กระทาการคอร์รัปชั่น เป็นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทกาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษทั
หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้
การช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพือ่ ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้า งความเป็น
พนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
บริษัท มีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนี่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทาง
การเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่ วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้กับบริษัท
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การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
บริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทาง
สาหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้
การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
การบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด
หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลัก ษณ์ (Logo) การประกาศ
รายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาค
เพื่อการกุศล โดยอาจทาได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิ จ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการ
จ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติด
สิน บน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ เงิน สนับ สนุน กระบวนการสอบ ทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดังต่อไปนี้
เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดาเนินการเพื่อ
สนับ สนุน ให้วัต ถุประสงค์ข องโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สั ง คมอย่า งแท้จริ ง หรือเพื่อเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พัก
และอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น ประกาศเกียรติคุณ
ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน
พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอานาจอนุมัติของบริษัทพิ จารณาอนุมัติตามระดับอานาจอนุมัติของบริษัท
ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทตระหนัก ดีว่า การสร้า งความสัม พัน ธ์ที่ดี กับ พัน ธมิต รทางธุร กิจเป็น สิ่งสาคัญที่จะน ามาซึ่งความสาเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
ไม่เป็นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักนา หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการ
กระทาไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกานัล)
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เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็น
ธรรมเนียมปกติ
ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวด
ราคา พนักงานต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้น ๆ
เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมี
มูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวัญ และนาส่ งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ นาไปเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพือ่ การกุศลตามความเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ ว ยตนเอง ( CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ ง
ครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มี
ความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริษัทจะนานโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม
การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ง
การอบรมและการสื่อสาร
พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีการอบรม
ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตัวแทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ตลอดจน
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลาง
ทางธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่ อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท
การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุค คล จะทบทวนนโยบายฉบับ นี้ และเสนอให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกากับ และติดตามการนานโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คาแนะนาต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดาเนินการโดยเร็วที่สุด
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กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
จดหมาย
เลขานุการบริษัท
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์

http://www.auct.co.th

โทรศัพท์

: (662)-934-7339 - 49

โทรสาร

: (662)-935-6202

สาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของ
บริษัทฯ

3.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ -ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทั่วไป
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
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

โทรสาร

(662)-935-6202

นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7339 - 49
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และสาธารณชนได้รับ ทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางและสื่อ การเผยแพร่ข้อ มูลต่ า ง ๆ ของสานัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.auct.co.th
4.1

การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.2

การทารายการของกรรมการ

1)บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ -ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
2) บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บริษัทกาหนดเป็นนโยบายว่าการทารายงานระหว่างกัน ที่สาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ และการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเที ยมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกาหนดทางการ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร
ผู้มีอานาจในการเปิดเผยข้อมูล
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ของข้อมูลที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
การเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยภายในกาหนดเวลา และความถี่ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงาน
ทางการกาหนด ตามประเภทของข้อมูล
ข้อมูลสาคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล
ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทาให้เสียประโยชน์และความสามารถในการ
แข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการ
คาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจาเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นถ้อยคา หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม
หรือที่อาจทาให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย
ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสาคัญ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ มีอานาจชี้แจงข้อเท็จจริง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสาคัญ
รั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ การ
ดาเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสาคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องโดยทันที
มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ เป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้ อมูลของบริษัทในระดับที่เท่า
เทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูล
เพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้
โทรศัพท์ : 02-9347344 ต่อ 148
เว็บไซต์ : www.auct.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : investor@auct.co.th
ประธานกรรมการบริ ห าร จะเป็ น ผู้ ล่ ว งรู้ ข้ อ มู ล ภายในเชิ ง ลึ ก และที ม งานผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ( Top
Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่
พนั ก งานที่ ไ ม่ไ ด้ รับ อนุ ญาต กลุ่ ม บุ ค คลหรื อบุ ค คลอื่ น ใด (รวมถึ ง สื่ อ มวลชน นั ก วิ เ คราะห์) จนกว่ า ข้ อ มูล จะได้ เปิ ด เผยต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้าม
ผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นใน
ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสาคัญ จนกว่า บริษัทจะได้
ดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
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บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีเจ้า หน้า ที่นัก ลงทุนสัม พันธ์เป็น ผู้ทาหน้าที่ห ลัก ในการติดต่อประสานงานกับ นัก วิเคราะห์ นัก ลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่
ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริษัทและการดาเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อน
แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ใน
กรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทาให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่นา
ข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
และมีความมุ่งมั่น ที่จะบริห ารงานให้เกิ ดประสิ ทธิภาพ มีก ารเติบ โตอย่า งมีคุณภาพ และยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การบริห ารงานที่ มี
จริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็น สาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกากับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทาการให้เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งใน
สาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใ ช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีห ลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนด
บริ ษั ท ได้ แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหาร
ทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่งต้องผ่านการคัด เลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้ง
จัดทาการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานประจาปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ
และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 มี ก ารทบทวนอ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง อนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
2.1

นโยบายการกากับดูแล

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กาหนดทุกประการ โดยจะ
เปิดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ทุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ทั้ง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนาความรู้ความสามารถ
มาพัฒนาทางบริหารต่อไป
2.2

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กาหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่า งกัน กับ บุค คลที่มี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้ว ยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสิน ใจใด ๆ ในการดาเนิน กิจกรรมทางธุร กิจจะต้องทาในลัก ษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ คู่สัญญ าทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยง
ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ย วโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
ในระหว่างปี 2561 บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
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2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น
และสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจาก
กัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุร กิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดย

บริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายการ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม ภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ดาเนิน งานและการก ากับ ดู แลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล
ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท
2.5

การบริหารความเสีย่ ง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและทันการต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมกับมีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.6

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีม า
ประชุมร่วมกันและนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่
ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และ
สม่าเสมอด้วย

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน และนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี เหตุจาเป็นเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูร้ ว่ มกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาส
ให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
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ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมใน
ฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้ รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่านั้น ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2561 บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการทั้ ง สิ้ น 5 ครั้ ง ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง บริ ษั ท จะมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงาน
การประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในก ารสืบค้นอ้างอิงใน
ภายหลัง

4. วาระในการดารงตาแหน่ง
วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วน
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการดารงตาแหน่งตามวาระที่
กาหนดมิได้ทาให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5. ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห ารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่า ตอบแทน ท าหน้าที่ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมั ดระวังในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษา
ผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด

6. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อให้มีก ารปรับ ปรุงการปฏิบัติงานอย่า งต่อเนื่องและในกรณีที่มีก ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้ ง
กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
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โดยสรุปในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริหาร
1. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล

2. นางอัญชลี พรรคกลิน

3. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย

4. นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์

7.

หลักสูตรทีเ่ ข้าอบรม
2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 : Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12 พฤศจิ ก ายน 2561 : R-ACF-Audit Committee Forum 2018 โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
18 มกราคม 2561 : Updated COSO Enterprise Risk Management :
Integrating with Strategy and Performance
8 มีนาคม 2561 : Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
ของปี 2560 ที่ต้องยื่นปี 2561 โดยสานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
18 กรกฎาคม 2561 : IT Future for Capital Market โดย ตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย
19-20 กรกฎาคม 2561 : Refreshment of the Role and Expectation of A
CFO รุ่น 1 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 มีนาคม 2561 : รอบรู้เรื่องกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฏหมายและแนวปฏิบัติที่
ผู้บริหารและ HR ต้องทราบ โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
18 มิถุนายน 2561 : การบริหารผลการปฏิบตั ิงานสาหรับHR และหัวหน้างาน โดย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสาเร็จของ
องค์ ก าร รุ่ น 2/2561 โดยศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารทางธุ ร กิ จ แห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 สิงหาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 : Mini Master of Management โดย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11-12 ตุลาคม 2561 : CSP - Company Secretary Program โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้าน
นโยบายผลการดาเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3) คณะกรรมการได้จัดทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดย
ครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย ที่กาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทาให้มีการ
จัดทางบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และ
สมเหตุสมผล
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3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอเพื่อจะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริต หรือมีการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
3.3) คายืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทา
งบการเงินของบริษัท
8. แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นาผลการประเมินมา
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนาข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทาหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแล
กิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับตาแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
11. การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดารงตาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือ
ธุรกิจอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท
12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นาเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็น
จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทาความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารจะประชุม
ติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาเดือนละ 2 ครั้ง
13. การจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บริษัทกาหนดให้มีการจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสู ง โดยกาหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารต้องจัดทาแบบรายงานดังกล่าว และกาหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกากับดูแล
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ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัท
รับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น
14. การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อกากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้
บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ -ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสานักเลขานุการบริษัทจะทาหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริห าร
หรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปี ที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
15. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่า งน้อย 3 คน บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท เว้ น แต่ ไ ด้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นได้ รั บการแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือ
หุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ก รรมการอิสระที่ดารงต าแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อ ย 1 คน จะต้องเป็น บุคคลที่มี ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพีย งพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้ก รรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตาแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
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ส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารงตาแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อีกด้วย อานาจ
ในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่
จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
บริ ษั ท ข้ อ บั ง คั บ ที่ ร ะบุ ถึ ง ขอบเขต หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริษั ท ได้ รั บ ค าแนะน าด้ า นกฎหมาย
กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเพื่อทาความ
เข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท
การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกาหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณ าแต่งตั้งผู้บริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
16. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จานวนรวม 1.90 ล้านบาท
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
บริษัทมีกลไกกากับดูแลกิจการที่เอื้อต่อการสร้ างคุณค่ากิจการที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับ
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ใช้อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้ปฎิบัติในแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตาม
หลักปฎิบัติ 8 ข้อ โดยสรุปได้ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
บริษัทได้มีการทบทวนถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งจัดให้มีการประเมินผลของ
คณะกรรมการเป็นประจาทุกปี
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริหาร ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งกาหนดงบประมาณที่จาเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในหลากหลายด้านมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจและองค์กร
ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการสรรหาฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งสวัสดิภาพในการทางานอย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ฝ่า ยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้พัฒนาระบบการประมูล ONLINE ที่ทัน สมัย เพื่อให้ก ารประมูลเป็น ไปอย่า งโปร่งใส
ยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าได้เป็นอย่างดี
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน ได้มีการประชุมกับผู้บริหารทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจา
สานักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทได้จัดให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบัญชีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่มีชื่อเสียง และที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความ
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสามารถรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการทบทวนในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจาทุกปี
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
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บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ก าหนดการประชุ ม และวาระการประชุ ม ให้ ผู้ ถือ หุ้ น ทราบผ่ า นทางระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และดาเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ และเสนอ
วาระการประชุมเข้าที่ประชุมได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์ร่วมประชุมล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นการล่วงหน้า
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตัวแทนผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
อานวยความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมโดยจัดรถรับส่ง ในจุดที่เดินทางมาได้โดยสะดวก เช่น บริเวณสถานี
รถไฟฟ้า
บริษัทได้นาระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และให้กรรมการ ผู้บริหารได้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละ
วาระ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสาคัญไว้ในรายงานการประชุม
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซด์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการ
ประชุม
2. บริษัทสื่อสารให้ข้อมูลการดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป ได้รับ
ทราบผ่านการประชุม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และรายการเพื่อการลงทุนในหลายช่องทาง รวมทั้งการให้ข้อมูล
กับสื่อหนังสือพิมพ์ การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และการจัดประชุมนักวิเคราะห์
3. บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริษัท
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา /1
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายเทพทัย ศิลา /2
นายวรัญญู ศิลา
นายศราวุธ จารุจินดา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
8. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
9. นางอัญชลี พรรคกลิน
10. นายสุธี สมาธิ
11. นายทนงศักดิ์ วรรณจักร
12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
13. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
14. นายนิธิศ โสภณ
15. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสานักกรรมการ

ณ 9 ก.พ.
2561

ณ 31 ม.ค.
2562

เพิม่ (ลด)

7,200,000
3,616,200
24,936,300
-

7,200,000
3,616,200
28,108,200
8,100,000
-

3,171,900
8,100,000
-

-

-

-

8,000

111,900

103,900

-

-

-

-

140,400

140,400

-

-

-

30,000

31,000

1,000

10,000

10,000

-

หมายเหตุ :
/1 รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น
/2 รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไป
พร้อมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้ดีและยั่งยืนด้วยเช่นกัน
บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มและสร้า งความรั บ ผิ ด ชอบสู่ สั ง คมให้แ ก่ บุค ลากรของบริ ษัท พร้ อ มปลู ก ฝั ง การพั ฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น ในการ
ปฏิบัติงานประจาวัน ให้เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์ก รพร้อมกับ ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสาคัญกับผลงาน การปฏิบัติการ การเข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร โดยคานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศูนย์กลางแห่ง
ความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดังนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การแข่งขันในธุรกิจทีเ่ ป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทาการใดที่จะได้มา
ซึ่งการเอาเปรียบคู่แข่งในการทาธุรกิ จโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทาให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทและทาให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้ น
โดยการดาเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง
ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทาธุรกิจกับบริษัทโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายได้เป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทาการประมูลผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบสภาพ
เครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กับผู้ที่นารถยนต์มาขายกับบริษัทโดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูล
รถยนต์ได้จากบริษัทฯ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในการปฏิบัติต่อ
พนักงานของบริษัททุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนามาซึ่งความแตกแยกและ
ไม่เสมอภาค นอกจากนี้บริษัทฯได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจาก
ปัจจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ้างงานอย่างเท่าเทียม
ในด้านการจ้างงาน บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงานและ
ไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้จ้างงานตามวุฒิ
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ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่า งถูกต้องและเป็นธรรมตามอัต ราและสัญญาค่า จ้า งตามมาตรฐานที่พึงปฏิ บัติ
โดยทั่วไป
ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริษัทได้จัดให้มีร ะบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ ทางานเป็น ไปตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มี
สวัสดิการขั้นพื้นฐานสาหรับพนักงานภายในบริษัทเช่น น้าดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อนเพื่อลดความ
เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ
บริษัทได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บ ริก ารตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับพนัก งาน โดยจัดสรร
โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จัดให้มีการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากสาหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น พร้อมทั้งจัดหา
ข้อมูลโปรแกรมเสริมที่ได้รับสิทธิในการใช้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กับพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดย
มุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็ บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทางานในสานักงาน อาทิ โรคที่มาจาก
เครื่องใช้สานักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)ให้กับ
พนักงาน และผู้บริหารของบริ ษัท โดยประกันชีวิตกลุ่มจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทั้งใน
และนอกเวลาทางานตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จากสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ จนเป็นเหตุให้ต้ องได้รับการตรวจรักษา หรือจาเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดย
คาแนะนาของแพทย์
โอกาสในความก้าวหน้า
บริษัทคานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ทางานให้กับบริษัททั้งนี้เป็นไปตามความรู้ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคนโดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่าง
ใดกับพนักงานแต่ละคน
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
ความปลอดภัยของคู่ค้า
บริษัทจัดให้มีสถานที่สาหรับการประมูลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นารถเข้ามาประมูลกับ
บริษัททั้งผู้ที่นารถมาขายและผู้ที่เข้ามาทาการประมูลซื้อรถ โดยบริษัทจัดสถานที่นั่งพักรอในห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมูล
ในตั ว อาคารโดยค านึง ถึ ง ความสะดวกและปลอดภั ย ของลู ก ค้ า เป็น หลั ก พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มีบ ริก ารเครื่ องดื่ ม บริ ก ารแก่ลูกค้า
ตลอดเวลาที่ทาการประมูล
การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
บริษัทจัดให้มีการทาเอกสารประกอบรถยนต์และรถจัก รยานยนต์ที่เข้าทาการประมูลเพื่อบอกสภาพของ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันให้กับผู้ที่สนใจเข้าทาการประมูลซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคัน และบริษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ลูกค้าได้ทาการประมูล
ไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันซึ่งหากผู้ประมูลไป
แล้วไม่สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัทจะรับคืนทันที
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การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน
บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการปิด
ไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การทา
เอกสารผ่า นระบบจดหมายอีเล็ก โทรนิก ส์แทนการใช้ก ระดาษภายในองค์ก รรวมทั้งรณรงค์ก ารใช้พ ลังงานอย่า งคุ้ม ค่า และมี
ประสิทธิภาพภายในองค์กร
การป้องกันมลพิษ
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรั กษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน้า
บริเวณคลังเก็บรถยนต์และถนนทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทและบริเวณ
ใกล้เคียงได้ อีกทั้งลดระยะเวลาและความจาเป็นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทาการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและ
มลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บทบาทในตลาดแรงงาน
บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่บริษัท
ฯได้อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมในชุมชน
บริษัทจัดให้มีจุดตรวจของสถานีตารวจในท้องที่ประจาที่บริษัท(ตู้แดง) ทั่งนี้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิด ขึ้นได้กับ
บริษัทและเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและคานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็น
หลัก
บริษัทมีการดูแลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่วมกับหน่วยงานของ
เขตวังทองหลาง และบริษัทโทรคมนาคม ในการกาจัดเถาวัลย์ที่เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บสายไฟฟ้าที่ร่วงหย่อนให้เรียบร้อย
เพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้รถและถนนในบริเวณดังกล่าว
การมีส่วนร่วมในสังคม
ปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ ที่จาเป็นไปช่วยเหลือ ผู้
ประสบอุทกภัยที่ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมดังนี้
1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะ
บริษัทเล็งเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกาลังของชาติต่อไปในอนาคต
2. สนับสนุนทุนช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จานวน 7 ทุน ทุนละ 8,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 672,000 บาท พร้อมกับให้นักศึกษาได้มโี อกาสฝึกงานกั บ
บริษัทฯ 40 ชั่วโมงต่อเดือนโดยเน้นการทางานวันเสาร์ หรือในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน หรือเวลาอืน่ ใดที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและตัวนักศึกษาเองที่จะได้นาประสบการณ์ในการ
ฝึกงานไปใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาในระดับต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีบุคลากรที่ดีมี
ความสามารถ
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3.

สนับสนุนโครงการ “ปั่นเพื่อน้อง ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษ มีนบุรี” จานวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิ
กู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเมืองมีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและหารายได้ เพื่อดูแลคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสของศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี และเพือ่ เป็นทุนในการจัดซื้อเวชกรรมเฉพาะทางไต
เทียมด้วย เพราะบริษัทต้องการให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน
4.
มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิเมาไม่ขับจานวน 100,000 บาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการประมูลรถไฮไลท์
จานวน 5 คัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จากการจัดงาน Chang together เพื่อปรับภาพลักษณ์ข อง
บริษัท และบริษัทได้จ่ายสมทบเพิ่มเติมอีก 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบให้มูลนิธิเมาไม่ขับ
เพื่อเป็นทุนในการรณรงค์การเสริมสร้างจิตสานึกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการขับรถใน
ขณะที่เมาสุรา และเป็นทุนในการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวให้ทุกคน
ตระหนักถึงขับขี่รถอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่ อเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย
บนท้องถนนที่เกิดจากการขับรถขณะเมาสุรา
5.
มอบเงิน บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชิน ราช พิษ ณุโ ลก จานวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อทางการแพทย์ ใ ห้ กับ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล และโรงพยาบาลรัฐ ในเทศบาลนคร
พิษณุโลกรวม 5 แห่งดังต่อไปนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไผ่ล้อม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครป่าหมาก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงช้าง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังตาบัว
- โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
6.
มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จานวน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการ
แข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของผู้
พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคคลที่มี
ความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยที่อยู่ในโครงการกว่า 20,000 คน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นได้มี
โอกาสดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและได้รับการยอมรับในสังคมปกติมากยิ่งขึ้น
การใช้ความชานาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บริษัทได้ใช้นวัตกรรมและความชานาญพิเศษทางธุรกิจให้กับหน่วยงานทางสั งคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
การประมูลรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้บริษัทได้คานึงถึงผลประโยชน์ของ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็นหลักตลอดมา
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การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้
บริษัทดาเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทาที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนในการถ่วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่ างเหมาะสม รวมทั้งกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสาเร็จ
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดาเนิน งาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายองค์กรอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริย ธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิ บัติงาน และช่วยให้ก ารดาเนิน ธุร กิจมีความคล่องตัว เป็น ระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน ระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้
บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก และสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยนากรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการกากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
มากที่สุด
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
องค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ โดย
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่นด้านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกาหนดให้
“คณะทางานบริหารความเสี่ยง” มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจาทุกปี
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทาและทบทวนคู่ มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และ
การปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอานาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้านการเงิน
การประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนินการสอบทานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถื อปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และ
ติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนาข้อมูลที่สาคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือ
หุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับ ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์ก ร สามารถเข้า ถึงข้อมูลได้อย่า งสะดวก
รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและข่าวสารของบริษัทรวมทั้งการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่บริษัทกาหนดไว้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุก
ด้าน เช่นด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มี
ผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่า งมีนัยสาคัญ เพื่อรีบ ดาเนิน การแก้ไขอย่า งทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสานักตรวจสอบภายใน เป็นผู้
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและนาเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจาทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจสอบสานักตรวจสอบภายใน
(In-house) ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และ
สานักตรวจสอบภายใน (In-house) ทาหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คาปรึกษา (Consulting) ได้อย่าง
อิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทางานของบริษัทและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญหรือมีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การ
ปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ้า เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรั บได้
และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจา
ทุกปี
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

30,081,868

24,472,440

635,731

415,782

30,717,599

24,888,222

2) บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
- ไม่มีความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความ
จาเป็นของการเข้าทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการเข้าทารายการและความ
เหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาด และมี
การเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่า ว เพื่อน าไปประกอบการตัดสิน ใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทจะดาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
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นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้าทารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทได้
กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกาหนดราคา
และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดาเนินการตามมาตรการและ ขั้นตอนในการอนุมัติ
การทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทารายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ทารายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
แนวทางในการทาการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันและเกีย่ วโยงกัน
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทมี
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1)

บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดารงตาแหน่งทางการบริหาร
หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นอกจากนั้ น ได้ แ จ้ ง ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการของบริษทั รับทราบว่า ในกรณีทมี ีการเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ หรือดารงตาแหน่งในบริษทั ใดให้กรุณา
แจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือดารงตาแหน่ง

2)

ฝ่ายบัญชีจะทาการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ้นเดือนว่าบริษัทมีการทารายการบุ คคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดทาข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทาน
ความเป็นธรรมของราคาต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน
บริษัท

ท่านผู้ถือหุ้น
สหการประมูล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระตามขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสอบทานและผลักดันให้บริษัท
ปฏิบัติตามหลักการกากั บดูแลกิจการที่ดี พร้ อมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีก ารดาเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร พนักงาน ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีภายนอก
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้า ที่ ได้
ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจาปี ของบริษัท และบริษัทร่วมค้า โดยได้ สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ความ
ครบถ้วนถูกต้องของงบการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้อง
ตามข้อกาหนดของกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้ อมูลประกอบงบการเงิน ที่
ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัท
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายไตรมาสและประจาปีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการ
ความเสี่ยงรวมทั้งให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริห ารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยคณะทางานบริหารความเสี่ยง อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยผู้บริหารระดับสูง
ของแต่ละสายงานจะทาหน้าที่พิจารณากาหนดกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่
สาคัญทั้งหมดให้อยู่ภ ายในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงของบริษัท
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มี แผนการตรวจสอบ
ภายในที่ครอบคลุมส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมี ระบบความคุมภายในที่ เพียงพอและ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ควบคุม การดาเนินงานของบริษั ท รวมทั้งได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และสานักตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสตามแผนงานประจาปีที่ไ ด้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
5. การสอบทานการกากับ ดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษั ท รวมทั้งการปฏิบัติต ามกฎระเบียบ อย่างถูกต้อง
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ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทาการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดช่องทางรายงานการทุจริต การคอร์รัป ชั่น และการปฏิบัติที่ ขัดต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่นการส่ง E-MAIL และ HOTLINE ของบริษัท ตาม “นโยบายการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุ้มครองผู้
ร้องเรียน”
6. การทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18
ธั น วาคม 2561 เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า การปฏิ บัติง านครบถ้วนตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และมี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิด ชอบสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตแนวทาง
การตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คู เปอร์ เอบีเอเอส จากั ด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สาหรั บ ปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ตามประกาศที่ ทจ. 44/2556 เสมอมา ในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยสรุป ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ใน ขอบเขต อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนได้ให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่า งสร้า งสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในระดับต่าง ๆ ของบริษัท มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการให้ความสาคัญในการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอ

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2561 งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอบทานคุณภาพ
ของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสาคัญ

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ

(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตามวิธรี าคาทุน

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธ.ค.
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงานตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559

2560

2561

2560

2561

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
4.80
28.40
93.62
134.86
134.86
134.86
27.25
107.61

693.17
338.49
354.69
5.01
37.15
111.35
211.20
211.20
211.20
44.41
166.79

559.50
307.42
252.08
4.80
28.40
93.62
134.86
3.67
131.19
131.19
27.25
103.93

693.17
338.49
354.69
5.01
37.15
106.53
143.68
1.15
214.88
214.88
44.41
170.47

-

4.79

-

4.79

-

125.61

112.40

166.79

108.73

170.47

125.61
125.61

107.61
107.61

166.79
166.79

103.93
103.93

170.47
170.47

0.23

0.20

0.30

0.19

0.31
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ

ตามวิธรี าคาทุน
2559

2560
-

2561
5.10

สินทรัพย์รวม

580.62

606.69

หนี้สินรวม

153.35

155.01

ส่วนของเจ้าของ

427.27

451.68

กาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

92.02

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

116.43

2560
-

740.71
265.21
475.50
140.25

2561
1.43

-

603.02

740.71

155.01

265.21

448.01

475.50

112.76

140.25
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อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
2559

ตามวิธี
ราคาทุน
2560

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2561

2560

2561

Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง

2.35

2.52

2.07

2.52

2.07

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.35

1.40

0.93

0.81

0.93

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

8.98

10.79

8.40

11.18

8.54

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

40.66

33.83

43.46

32.63

42.76

อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้

1.90

3.15

2.35

3.21

2.35

ระยะเวลาชาระหนี้

192.25

116.01

155.40

113.76

155.40

อัตรากาไรขั้นต้น

46.73

45.05

51.17

45.05

51.17

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

26.27

23.90

30.25

23.25

30.78

อัตรากาไรสุทธิ

20.68

19.07

23.89

18.42

24.42

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

28.63

23.92

35.98

23.75

36.92

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

23.96

22.30

31.35

22.17

31.98

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

220.95

131.24

290.01

164.91

290.01

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

0.91

0.93

1.04

0.95

1.04

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.36

0.34

0.56

0.35

0.56

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

0.30

1.23

1.35

1.20

1.35

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
อัตราส่วนอืน่ ๆ

96.33

102.22

98.92

105.84

96.79

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุน้ )

0.78

0.82

0.86

0.81

0.86

กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุน้ )

0.23

0.20

0.30

0.19

0.31

เงินปันผลต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น)

0.27

0.16

0.26

0.16

0.26

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

550

550

550

550

550

Profitability Ratio

Efficiency Ratio

Financial Ratio
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการสาหรับปี 2561 มีจานวน 693.17 ล้านบาท (2560 : 559.50 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 133.67
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.9% เป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี
2560 ที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่มี
อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการฟื้นตัวของการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อที่เริ่มมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ธุรกิจประมูลรถยนต์อันเป็นธุรกิจปลายน้า มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับความพยายามของบริษัทในการเพิ่มจานวนลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์และลูกค้าผู้
ประมูลซื้อ พร้อมทั้งได้ขยายบริการประมูลไปในส่วนของสินทรัพย์อื่น รวมทั้งการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
สาหรับธุรกิจประมูลรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น 11.7 % เป็นผลจากการหมุนเวียน
ของปริมาณรถจักรยานยนต์ในตลาดที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มในส่วนของเจ้าของสินทรัพย์และผู้ ประมูลซื้อ เช่นกัน
รายได้
ประมูล-รถยนต์

2559
ล้านบาท

2560

ร้อยละ

ล้านบาท

2561
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

487.00

80.92

434.16

77.60

531.82

76.72

ประมูล-จักรยานยนต์

46.93

7.80

57.19

10.22

63.88

9.22

รายได้ค่าขนย้าย

59.69

9.92

60.21

10.76

76.25

11.00

8.21

1.36

7.93

1.42

21.23

3.06

601.83

100.00

559.50

100.00

693.17

100.00

รายได้จากการประมูลอื่น
รวม

จานวนรถทีจ่ บประมูลในปี 2559 - 2561 (คัน)
2559

2560

2561

รถยนต์ จบประมูล

53,961

48,892

60,779

รถจักรยานยนต์ จบประมูล

38,267

32,448

37,003

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ ให้มีความละเอียด เพื่อสร้าง
ความเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้ประมูลรถยนต์ และเจ้าของทรัพย์สิน ด้ วยการจัดเกรดรถยนต์ ให้ลูกค้าและคู่ค้ามีความพึง
พอใจและเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดหาวงเงิน Floor Plan สาหรับรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้วงเงินสินเชื่อสาหรับ
การประมูลซื้อรถยนต์ มีการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทีมโฆษกผู้ดาเนินการประมูล รองรับจานวนรถที่ขายเพิ่มขึ้น และจานวน
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รอบประมูลที่จะมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาเพิ่มคลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพิ่มขึ้น เพื่ อ
รองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และทดแทนคลังสินค้าที่พุทธมณฑลและจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
จะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มจานวนลูกค้าผู้ประมูลซื้อรถที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเพื่อทาธุรกิจและกลุ่มผู้ประมูลซื้อรายย่อยที่ซื้อไปใช้
งานให้มากขึ้น ด้วยการเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media โดยเฉพาะทาง Facebook ที่มียอดการติดตามของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากเมื่อสิ้นปี 2560 ที่มียอดการผู้ติดตามประมาณ 100,000 ราย เพิ่มเป็นเกือบ 200,000 ราย
ในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งทีมการตลาดมาดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ รักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้
มากขึ้น จากจานวนรถยนต์ที่คู่ค้ามีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการเพิ่มจานวนวันประมูล เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีศักยภาพที่จะสามารถจัดการประมูลได้ทุกวันในหลายสาขาพร้อม ๆ กันได้อย่างคล่องตัว
บริษัทก็ยังคงพัฒนา และดาเนินการขยายเพิ่มกลุ่มลูกค้าประมูลออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ระบบการประมูลระบบ E-Auction ซึ่งเป็นโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทที่ www.auct.co.th ใน
ลักษณะ Real Time สามารถทาการประมูลพร้อมกับการประมูลในสถานที่จริง และเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเห็นทั้ งภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดง
ความจานงในการสู้ราคาที่ผู้ดาเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้งได้ผ่านทางการประมูลออนไลน์ บริษัทได้จัดให้มีระบบการ
จัดเกรดรถ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบสภาพของรถที่เข้าประมูลและสามารถตัดสินใจทาการประมูลผ่านระบบ E-Auction ได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเดินทางมาที่ลานประมูลถือเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้ประมูลซื้อได้เป็น
อย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนรถยนต์ที่จบการประมูลในระบบประมูลออนไลน์ในปี 2559 -2561 มีสัดส่วนรถยนต์จบออนไลน์
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 5.6% , 8.6% และ 9.7% ตามลาดับ สาหรับรถจักรยานยนต์ มีการประมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น และมี
สัดส่วนที่จบประมูลออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจาก 0.7% ในปี 2559 เป็น 5.3% ในปี 2560 และเป็น 6.0% ในปี
2561
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบ E-Onsite เพื่ อ รองรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมู ล ที่ ต้ อ งการเสนอราคาผ่ า นระบบ
Electronic ณ ลานประมูลซึ่งระบบนี้จะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกขั้นตอนทาให้มี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ต ลอดเวลา และยังได้เปิดตัว Mobile Application ภายใต้ Concept เพื่อนประมูล “AUCT
Friend” เพื่อสนับสนุน Digital 4.0 ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลรถ ข้อมูลราคากลางของรถแต่ละรุ่น ข้อมูล
ตารางการประมูลทั่วประเทศของบริษัท ตลอดจนมีระบบฝากค้นหารถและระบบแจ้งเตือนเมื่อรถที่ตรงตามความต้องก ารได้ถูก
นาเข้าประมูลรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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ในปี 2559 – 2561 รายได้จากการประมูลอื่นเกิดจากค่าจัดงานประมูลให้กับหน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช และ
เอกชนบางราย เป็นต้น

ประเภท

รายการ

รถยนต์

2559
2,838

4,083

5,917

สัดส่วนรถจบออนไลน์

5.6%

8.6%

9.7%

664

978

1,492

5.7%

8.9%

10.5%

192

1,705

2,231

0.7%

5.3%

6.0%

6

48

53

สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์

0.8%

5.6%

6.5%

จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)

3,030

5,788

8,148

สัดส่วนรถจบออนไลน์

3.9%

7.3%

8.3%

670

1,026

1,545

5.4%

8.7%

10.1%

สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)

รวม

2561

จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)

รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)

จักรยานยนต์

2560

สัดส่วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)

รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์

รายได้อนื่
รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร โดยในปี 2560-2561 มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ
0.80 - 1.30 ต่อปี
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการรวมเท่ากับ 320.60 ล้านบาท 307.42 ล้านบาท และ 338.49 ล้านบาท ในปี 2559 - 2561
ตามลาดับ ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าเคลื่อนย้ายรถเพื่อเข้าประมูล ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น

ต้นทุนการให้บริการ

2559
ล้านบาท

2560

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

2561

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

ร้อยละ 1/

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 2/

80.94

13.45

82.15

14.68

97.09

14.01

เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

67.09

11.15

69.32

12.39

67.48

9.73
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ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมูล 3/

63.41

10.54

61.20

10.94

57.11

8.24

ค่าเสื่อมราคา

30.81

5.12

34.10

6.10

34.59

4.99

42.60

7.08

21.69

3.88

39.27

5.67

21.01

3.49

20.88

3.73

21.05

3.04

4.12

0.68

3.49

0.62

6.31

0.91

อื่นๆ

10.63

1.77

14.57

2.60

15.60

2.25

รวม

320.60

53.27

307.42

54.95

338.49

48.83

ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล

4/

ค่ารักษาความปลอดภัย
ระบบการประมูล E-auction

1/

ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ

2/ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้างบริษัทขนย้ายรถเพื่อขนย้ายรถที่จะเข้าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึ่งไป
เก็บยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อรอประมูลหรือนาเข้าประมูล รวมถึงค่าเช่ารถที่ทีมงามประจาสถานที่เก็บรักษารถใช้สาหรับตรวจดูแลความ
เรียบร้อย
3/ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่
ประมูลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง เต็นท์ เป็นต้น
4/ ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริการทาความสะอาดรถที่เข้าประมูล ค่าน้ามันเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้เพื่อให้รถที่
ประมูลได้ดังกล่าวมีน้ามันเพียงพอที่จะขับออกไปเติมที่สถานีบริการน้ามันได้ ค่าจ้างพนักงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานที่
ประมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการประมูล เป็นต้น

ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับปี 2561 มีจานวน 143.68 ล้านบาท (2560 :
122.02 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 21.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.8% เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอาคารสถาน
ที่และเพิ่มสถานที่คลังสินค้าเพื่อรองรับจานวนรถยึดที่เพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีจานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กรและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จากการเติบโตของธุร กิจ
ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดประมูลขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าเสื่อมราคา วัสดุอุปกรณ์
สานักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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2559

ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการ
และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2560

2561

ล้านบาท

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

ร้อยละ 1/

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ

31.52

5.24

28.40

5.08

37.15

5.36

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

95.81

15.92

93.62

16.73

106.53

15.37

รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการ
และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
1/

127.33

21.16

122.02

21.81

143.68

20.73

ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ

ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2561 ความสามารถในการทากาไรของบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยมีกาไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 170.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64.02% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถประมูลขายรถได้เพิ่มมากขึ้น
และมีกาไรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ความมุ่งมั่นในการทาตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทาให้บริษัทสามารถครองส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอันดับที่ 1 ได้อย่างมั่นคงและมีทิศทางที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นได้อีก จากความพร้อมในการให้บริการของ
บริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพนักงาน ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะการที่บริษัทมีจานวนคลังสินค้าและ
สาขาที่พร้อมสาหรับจัดเก็บรักษารถและสถานที่ประมูลรถจานวนมากกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถรองรับปริมาณรถ
ที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่คลังสินค้าและมีความพร้อ มที่จะสามารถจัดการประมูลได้ทุกวันวันละหลายสาขาพร้อม ๆ กัน เป็นการตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับคู่ค้าและลูกค้าได้อย่างดี ทาให้บริษัทสามารถขยายจานวนคู่ค้าและลูกค้าผู้ซื้อรถเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง
ตามวิธรี าคาทุน
2559

2560

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2561

2561

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

กาไรขั้นต้น

281.23

46.73

252.08

45.05

354.69

51.17

252.08

45.05

354.69

51.17

กาไรจากการดาเนินงาน

159.56

26.51

134.86

24.10

211.20

30.47

134.86

24.10

216.02

31.16

กาไรสุทธิ

125.61

20.87

107.61

19.23

166.79

24.06

103.93

18.58

170.47

24.59

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

125.61

20.87

108.73

19.43

166.79

24.06

108.73

19.43

170.47

24.59

ในปี 2561 บริษัทมีกาไรจากการดาเนินการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 81.16 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้น 60.2% เนื่องจากรายได้
จากการให้บริการมีอัตราเติบโตในอัตราร้อยละ 23.9% ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายกึ่งคงที่ เช่น ค่าเช่า
สถานที่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจึงทาให้ธุรกิจเกิดการประหยัดต่อขนาดภายในกิจการ (Economy of scale) อีก
ทั้งความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายและความพยายามในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลทาให้
อัตรากาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
ตามวิธรี าคาทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
2559
สินทรัพย์รวม

2560

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2561

2560

2561

580.62

606.69

740.71

603.02

740.71

-

5.10

-

1.43

-

หนี้สินรวม

153.35

155.01

265.21

155.01

265.21

ส่วนของเจ้าของ

427.27

451.68

475.50

448.01

475.50

92.02

116.43

140.25

112.76

140.25

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ

กาไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

สินทรัพย์รวม
ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 740.71 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้เสีย (ปี 2560 : 603.02 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 137.69
ล้านบาท คิดเป็น 22.8% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เพิ่มขึ้น 67.03 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2560 และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เพิ่มขึ้น 56.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุด
ยาวในเทศกาลปีใหม่ จึงมีเงินที่ได้รับชาระจากผู้ประมูลซื้อได้ในจานวนที่สูงเพื่อรอจ่ายคืนให้แก่ผู้ขายในช่วงต้นปี 2562
- เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา เพิ่มขึ้น 39.25 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
30.55 ของสินทรัพย์รวม
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 14.89 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2560 คิ ดเป็นร้อยละ 31.50 ของ
สินทรัพย์รวม
- ปี 2561 บริษัทมีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด ทั้งจานวน เป็นเงิน
5.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าโดยบริษัทถือสัดส่วนร้อยละ 50.988 เนื่องจากบริษัทแอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด
มีผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของการดาเนินงาน มีผลขาดทุนจานวนทั้งสิ้น
7.20 ล้านบาท และในปี 2561 มีผลขาดทุน จานวน 2.25 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทแอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด มีมติอนุมั ติให้ยุติการดาเนินงานและบริษัทแอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด ได้จด
ทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

หนี้สินรวม
ปี 2561 มีหนี้สินรวมจานวน 265.21 ล้านบาท (ปี 2560 : 155.01 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 110.20 ล้านบาท คิดเป็น 71.1%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดังนี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 92.81 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของหนี้สินรวมส่วน
ใหญ่ เป็นเจ้าหนี้ค่ารถที่รอชาระคืนให้กับเจ้าของทรัพย์เมื่อครบกาหนดชาระ ภายใน 4-7 วัน นับจากวันประมูล
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- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่ม ขึ้น 9.46 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.67 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้
เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีกาไรก่อนภาษี 214.88 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกาไรก่อนภาษี 131.19 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 83.69 ล้านบาท ส่งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 5.63 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 15.24 ของหนี้สินรวม ส่วนใหญ่เป็น
เงินมัดจาป้ายประมูลจากสมาชิก E-Auction ทางอินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 2.39 ล้านบาท หลังจากการพัฒนาระบบการ
ประมูลออนไลน์และมีลูกค้าให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการประมูลออนไลน์ผ่านระบบ E-Auction เพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 550,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท (พ.ศ. 2560 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
สารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองดังกล่าวนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจานวน 13.75 ล้าน
บาทของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ณ สิ้ น ปี 2560 – 2561 บริ ษั ท มี ส่ ว นของเจ้ า ของเท่ า กับ 448.01 ล้ า นบาท และ 475.50 ล้ า นบาท (ตามวิ ธีส่ ว นได้เสีย)
ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2560-2561 บริษัทมีทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการกาไรมาโดยตลอด แต่
ส่วนของเจ้าของจานวนลดลง สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ระหว่างปี2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จานวน 93.50 ล้า นบาท และ 55 ล้านบาท ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 และ
7 กันยายน 2559 ตามลาดับ
ระหว่างปี2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จานวน 66 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ 7
กันยายน 2560 ตามลาดับ
ระหว่างปี2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จานวน 88 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และ 7
กันยายน 2561 ตามลาดับ

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

บริษัทได้ทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการต่างๆ และพื้นที่สาหรับโฆษณา
เป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายชาระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็นจานวนเงิน 59.29 ล้านบาท และเกิน
กว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นจานวนเงิน 196.45 ล้านบาท และเกินกว่า 5 ปี 122.90 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ
378.64 ล้านบาท

2.

บริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค้าประกันไฟฟ้าจานวน 0.36 ล้านบาท และค้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาให้ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 8.20 ล้านบาท รวมเท่ากับ 8.56 ล้านบาท

3.

บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 42 ล้านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร จานวน 16.00 ล้านบาท
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4.

บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้อง 200 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม
2562 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นต้น

การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

2559

2560

198.61

173.61

58.16

(111.04)
(148.50)
(201.38)
48.72

153.06
(69.67)
(87.99)

2561
259.11
261.31
(51.30)
(142.97)

(4.60)

67.03

44.12

111.15

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 58.16 ล้านบาท 153.06 ล้านบาท และ 261.31 ล้าน
บาท ในปี 2559 - 2561 ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันสิ้นงวดเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ค่ารถและ
เจ้าหนี้ค่ารถจากการประมูลที่ยังไม่ครบกาหนดชาระ ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดได้มาจากการดาเนินงานเป็นบวก สาเหตุหลักเกิด
จากกาไรเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ประกอบกับเจ้าหนี้ค่ารถที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระเพิ่มขึ้นมากจึงทาให้บริษัทมีกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานจานวนมากเพื่อรอจ่ายชาระคืนให้กับเจ้าหนี้ค่ารถเมื่อครบกาหนด ในปี 2559 และ ปี 2560 มียอดเป็นบวก
เกิดจากผลประกอบการที่มีกาไรสุทธิและบริษัทยังไม่ได้นาเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้มาจาก เงินที่ได้รับชาระจากลูกหนี้ค่ารถในช่วงสิ้นปีไป
จ่ายชาระคืนให้กับเจ้าหนี้ค่ารถเนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดจ่ายชาระคืน เช่นเดียวกัน
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนเท่ากับ (111.04) ล้านบาท (69.67) ล้านบาท และ (51.30) ล้านบาท ในปี
2559 - 2561 ตามลาดับ สาหรับ ปี 2559 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีการ
นาเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และมีการจ่ายค่าก่อสร้างสถานที่ประมูลที่สาขาพิษณุโลก สาหรับ ปี 2560 เงินสดใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน (69.67) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และลงทุนโครงการป้องกันน้าท่วม
รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ของสานั กงานใหญ่ สาหรับ ปี 2561 เงิน สดใช้ไ ปในกิจกรรมลงทุน (51.30) ล้า นบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น และลงทุนพัฒนาคลังสินค้า รวมทั้งลงทุนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สานักงานใหญ่เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
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บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (148.50) ล้านบาท (87.99) และล้านบาท (142.97)
ล้านบาท ในปี 2559 – 2561 ตามลาดับ เป็นรายการจ่ายเงินปันผล
ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็นหลัก โดยในปี 2559 2561 บริษัทมีการเปลี่ ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ (201.38) ล้านบาท (4.60) ล้านบาท และ 67.03 ล้านบาท ซึ่งมี
สัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 48.72 ล้านบาท
44.12 ล้านบาทและ 111.15 ล้านบาท ตามลาดับ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท สหการ
ประมูล จากัด (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 และผลการดาเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น กระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิ ธี ส่ วนได้ เสี ย และงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ แสดงเงิ นลงทุ นตามวิ ธี ราคาทุ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนซึ่งรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น ของ
ข้าพเจ้า
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง
รายได้ค่าดาเนินการจากการให้บริการจัดประมูล เป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบและได้นาเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้

93

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบ

วิธกี ารตรวจสอบ

รายได้คา่ ดาเนินการจากการให้บริการจัดประมูล

วิธกี ารในการตรวจสอบทีส่ าคัญมีดงั นี้

บริษัทเป็นตัวการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
โดยมีสาขาที่ใช้ในการจัดประมูลจานวนหลายแห่ง และยังมี
การจัดประมูลสัญจรทั่วประเทศในระหว่างปี ทรัพย์สินที่
จัดประมูลส่วนใหญ่เป็นรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ถูกยึด
จากสถาบันการเงิน และประมูลออกขายให้กับบุคคลทั่วไป
บริษัทจะมีการทาการประมูลเป็นจานวนหลายครั้ง ในแต่ละ
เดื อ นตามสาขาต่ า ง ๆ รวมถึ ง การประมู ล สั ญ จรทั่ ว
ประเทศ โดยมี จ านวนรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ที่
ประมูลแล้วเสร็จเป็นจานวนมากในแต่ละปี บริษัทได้บันทึก
รายได้ค่าดาเนินการจากการให้บริการจัดประมูลเมื่อการ
ประมู ล เสร็ จ สิ้ น โดยบั นทึ ก รายได้ เ ป็ น รายรถยนต์หรือ
รถจั กรยานยนต์ แ ต่ ล ะคั นที่ ประมู ลแล้ ว เสร็ จตามอั ต รา
ค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่ตกลงกัน
ข้าพเจ้าได้ระบุรายได้ค่าดาเนินการจากการให้บริการจัด
ประมูลเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทมี
สาขาการประมู ล ที่ ค่ อ นข้ า งมาก และมี จ านวนรายการ
รายได้ เ ป็ น จ านวนมากแม้ ว่ า มู ล ค่ า ของแต่ ล ะรายการมี
มูลค่าน้อย ทาให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความครบถ้วนของ
การรับรู้รายได้รวมถึงการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ดาเนินการประมูล

วิธีการในการตรวจสอบที่สาคัญมีดังนี้


ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมที่ใช้กับการประมูลและ
การบันทึกรายได้ของสาขาและทดสอบการควบคุมด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
- ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของการโอนบันทึกข้อมูลรายได้จาก
ระบบการประมูลผ่านสมุดบัญชีรายวันไปบัญชีแยก
ประเภท โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกรายได้โดย
ตรวจเอกสารที่ผู้ประมูลได้สาเร็จลงนามรับรองการ
ประมูลกับรายงานการประมูลเพื่อตรวจว่ารายการ
จากการประมูลนั้นเกิดขึน้ จริงและถูกบันทึกครบถ้วน
โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในโดยสุ่มเลือกบางสาขา เช่น ขั้นตอนและ
กระบวนการในการประมูล และ กระบวนการบันทึก
รายได้
โดยตรวจเอกสารที่ผู้ประมูลได้สาเร็จลงนามรับรอง
การประมูลกับรายงานการประมูลเพื่อตรวจว่าเป็น
รายการประมูลที่เกิดขึ้นจริง



ตรวจความครบถ้วนของการบันทึกรายได้โดยการ
เปรียบเทียบรายงานการประมูลทั้งปีกับสมุดบัญชีรายวัน
และบัญชีแยกประเภทว่าครบถ้วนตรงกันและ ตรวจรายได้
จากการประมูลในรายงานการประมูลกับเอกสารการรับเงิน
รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจานวนรถยนต์และ
จักรยานยนต์ที่ประมูลสาเร็จกับรายได้ที่รับรู้ในระหว่างปี
ข้าพเจ้าพบว่าข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกัน
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ข้อมูลอืน่
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้า
คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนไม่ครอบคลุม
ถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าต้อง

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสียและงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีราคาทุนที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน กรรมการรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนิน งานต่อเนื่อง(ตามความเหมาะสม)และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ คาดการณ์อย่า งสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้รว่ มคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ ี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุนแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วาง แผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ณฐพร พันธุอ์ ดุ ม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบการเงิน
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

8
9
10

111,151,633
226,261,904
110,568,217
881,927
448,863,681

44,118,783
187,016,150
54,516,409
998,259
286,649,601

111,151,633
226,261,904
110,568,217
881,927
448,863,681

44,118,783
187,016,150
54,516,409
998,259
286,649,601

11

16,100,000

34,130,900

16,100,000

34,130,900

12

-

1,426,568

-

5,099,800

13

233,302,534

248,189,347

233,302,534

248,189,347

14
15

2,950,302
12,567,678
20,861,499
6,064,380
291,846,393
740,710,074

2,918,105
9,246,942
16,378,478
4,077,426
316,367,766
603,017,367

2,950,302
12,567,678
20,861,499
6,064,380
291,846,393
740,710,074

2,918,105
9,246,942
16,378,478
4,077,426
320,040,998
606,690,599

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการ
เบิกถอน
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
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บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

190,522,331

97,710,394

190,522,331

97,710,394

20,332,245

10,867,976

20,332,245

10,867,976

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,765,978

4,294,566

5,765,978

4,294,566

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

216,620,554

112,872,936

216,620,554

112,872,936

8,166,047

7,342,696

8,166,047

7,342,696

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

40,424,296

34,796,680

40,424,296

34,796,680

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

48,590,343

42,139,376

48,590,343

42,139,376

265,210,897

155,012,312

265,210,897

155,012,312

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

18

183,998,784

183,998,784

183,998,784

183,998,784

19

13,750,000

13,750,000

13,750,000

13,750,000

140,250,393

112,756,271

140,250,393

116,429,503

รวมส่วนของเจ้าของ

475,499,177

448,005,055

475,499,177

451,678,287

รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

740,710,074

603,017,367

740,710,074

606,690,599

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

รวมหนีส้ นิ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

18

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
ชาระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกาไร

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

693,174,403
(338,489,212)

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

693,174,403
(338,489,212)

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

กาไรขัน้ ต้น
รายได้อื่นจากการดาเนินงาน
(ขาดทุน) กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ถาวร

354,685,191
5,317,711

252,076,158
3,807,175

354,685,191
5,317,711

252,076,158
3,807,175

(303,754)

997,473

(303,754)

997,473

กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย

359,699,148

256,880,806

359,699,148

256,880,806

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(37,147,988)
(106,529,720)

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

(37,147,988)
(111,349,042)

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

รวมค่าใช้จา่ ย

(143,677,708)

(122,019,239)

(148,497,030)

(122,019,239)

216,021,440
(1,146,090)

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

211,202,118
-

134,861,567
-

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

214,875,350
-

131,188,335
-

211,202,118
-

134,861,567
-

กาไรก่อนภาษีเงินได้

214,875,350

131,188,335

211,202,118

134,861,567

หมาย
เหตุ
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ

กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

7
7

12

ภาษีเงินได้

22

(44,408,156)

(27,253,433)

(44,408,156)

(27,253,433)

กาไรสุทธิสาหรับปี

7

170,467,194

103,934,902

166,793,962

107,608,134
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ :
กาไรจากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์
พนักงานตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย

17

-

4,794,751

-

4,794,751

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

170,467,194

108,729,653

166,793,962

112,402,885

การแบ่งปันกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท
ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

170,467,194

103,934,902

166,793,962

107,608,134

-

-

-

-

170,467,194

103,934,902

166,793,962

107,608,134

170,467,194

108,729,653

166,793,962

112,402,885

-

-

-

-

170,467,194

108,729,653

166,793,962

112,402,885

0.31

0.19

0.30

0.20

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท
ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

23

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวีธสี ว่ นได้เสีย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560
เงินปันผลจ่าย

20

ทุนทีอ่ อก

ส่วนเกิน

- ทุนสารอง

รวมส่วนของ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

ยังไม่ได้จดั สรร

เจ้าของ

บาท

บาท

ตาม
กฎหมาย
บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342
(87,994,940)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

4,794,751

4,794,751

ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

137,500,000

183,998,784

13,750,000

112,756,271

448,005,055

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561

137,500,000

183,998,784

13,750,000

112,756,271

448,005,055

-

-

-

-

-

-

(142,973,072)
170,467,194

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

กาไรสุทธิสาหรับปี

(87,994,940)
103,934,902

103,934,902

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการ
ประมาณการ
โครงการ
ผลประโยชน์
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัย

เงินปันผลจ่าย

17

20

กาไรสุทธิสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4,794,751

4,794,751

(142,973,072)
170,467,194
475,499,177
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมาย
เหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2560
เงินปันผลจ่าย

20

กาไรสุทธิสาหรับปี

ทุนทีอ่ อก

ส่วนเกิน

- ทุนสารอง

รวมส่วนของ

และชาระแล้ว

มูลค่าหุน้

ยังไม่ได้จดั สรร

เจ้าของ

บาท

บาท

ตาม
กฎหมาย
บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(87,994,940)
107,608,134

(87,994,940)
107,608,134

กาไรเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรจากการประมาณการ
โครงการผลประโยชน์
ตามหลัก
17
คณิตศาสตร์
ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปันผลจ่าย

20

กาไรสุทธิสาหรับปี

4,794,751

4,794,751

4,794,751

4,794,751

-

-

-

137,500,000

183,998,784

13,750,000

116,429,503

451,678,287

137,500,000

183,998,784

13,750,000

116,429,503

451,678,287

-

-

-

-

-

-

(142,973,072)
166,793,962

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

(142,973,072)
166,793,962

ยอดคงเหลือสิน้ ปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
475,499,177
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

หมายเหตุ

งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

214,875,350

131,188,335

211,202,118

134,861,567

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง:
ค่าเสื่อมราคา

13

44,060,981

40,316,762

44,060,981

40,316,762

ค่าตัดจาหน่าย

14

349,803

306,121

349,803

306,121

303,754

(997,473)

303,754

(997,473)

ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรตัดจาหน่าย

13

229,121

447,635

229,121

447,635

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

12

280,478

-

5,099,800

-

ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

17

823,351

1,507,080

823,351

1,507,080

178,220

-

178,220

-

(3,137,319)

(2,827,401)

(3,137,319)

(2,827,401)

1,146,090

3,673,232

-

-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

12
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(56,075,232)

(842,370)

(56,075,232)

(842,370)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

116,332

242,411

116,332

242,411

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

(4,483,021)

868,787

(4,483,021)

868,787

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(1,986,954)

794,359

(1,986,954)

794,359

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

92,811,937

3,789,814

92,811,937

3,789,814

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,471,412

(406,561)

1,471,412

(406,561)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,627,616

3,329,693

5,627,616

3,329,693

296,591,919

181,390,424

296,591,919

181,390,424

2,982,523

2,970,352

2,982,523

2,970,352

(38,264,624)

(31,296,162)

(38,264,624)

(31,296,162)

261,309,818

153,064,614

261,309,818

153,064,614

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

18,030,900

(1,270,001)

18,030,900

(1,270,001)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนชั่วคราว

9

(130,200,194)

(146,658,459)

(130,200,194)

(146,658,459)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

9

90,954,440

122,773,645

90,954,440

122,773,645

-

(5,099,800)

-

(5,099,800)

(30,455,298)

(40,264,505)

(30,455,298)

(40,264,505)

748,256

1,324,438

748,256

1,324,438

(382,000)

(478,000)

(382,000)

(478,000)

(51,303,896)

(69,672,682)

(51,303,896)

(69,672,682)

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

14
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

20

(142,973,072)

(87,994,940)

(142,973,072)

(87,994,940)

(142,973,072)

(87,994,940)

(142,973,072)

(87,994,940)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

67,032,850

(4,603,008)

67,032,850

(4,603,008)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

44,118,783

48,721,791

44,118,783

48,721,791

111,151,633

44,118,783

111,151,633

44,118,783

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1

ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
บริษัทดาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริษัทมีที่ทาการสาขาทั้งหมด 8 แห่ง มีที่อยู่ดังต่อไปนี้
- สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 325/2 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- สาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าทองใหม่ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
- สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี
- สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
- สาขาที่ 7 ตั้งอยู่เลขที่ 142/4 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- สาขาที่ 8 ตั้งอยู่เลขที่ 788/9 หมู่ที่ 7 ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนมีดังต่อ ไปนี้
2.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทา
และนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า
ขององค์ประกอบงบการเงิน
2.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของบริษัท
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ไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมี
การตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
บริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง
2560)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่ เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่
ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสาหรับภาษี
เงิน ได้ร อตัดบัญชีก รณีมีสิน ทรัพ ย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามูลค่า ฐานภาษีของ
สินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
-

กรณีสิน ทรัพ ย์ที่วัดด้วยมูลค่า ยุติธ รรมมีมูล ค่า ต่ากว่า ฐานภาษีข องสิน ทรัพ ย์นั้น ณ วัน สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น

-

ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต
สินทรัพย์
ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้

-

ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็น
ประเภทเดียวกันเท่านั้น

-

ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับ
บริษัท (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผย
ตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อบริษัท ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มกี ารประกาศ
แล้ว
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 บริษัทไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกีย่ วกับบริการโฆษณา

(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้อ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เมื่อการควบคุมในสินค้าหรือ
บริการได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้นามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ใช้
อยู่เดิม
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มกี ารประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่
ทากับลูกค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 บริษัทไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
การรับรู้รายได้ต้องปฏิบัติตามหลักการสาคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า
ระบุแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัตใิ นสัญญา
กาหนดราคาของรายการในสัญญา
ปันส่วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระที่ต้องปฏิบัติ และ
รับรู้รายได้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่
•
•

•
•
•

สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันแต่นามาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และการให้
ส่ วนลดหรื อการให้ ส่ วนลดภายหลั ง จากราคาตามสั ญญาจะต้ อ งถู ก ปั น ส่ วนไปยั ง แต่ ล ะ
องค์ประกอบของแต่ละสินค้าหรือบริการ
รายได้อาจจะต้องถูกรับรู้เร็วขึ้นกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบัน หากสิ่ง ตอบแทนมี
ความผันแปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนียมที่
กาหนดจากผลการปฏิบัติงาน ค่าสิทธิ ความสาเร็จของผลงาน เป็นต้น) - จานวนเงินขั้นต่า
ของสิ่งตอบแทนผัน แปรจะต้องถูกรับรู้ร ายได้หากไม่ไ ด้มีความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่จะกลับ
รายการ
จุดที่รับรู้รายได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที่ในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นสุดสัญญาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรือใน
กรณีตรงกันข้าม
มีข้อกาหนดใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียม
เริ่มแรกที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
เนื่องจากเป็นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุงย้อนหลัง
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาดโดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับกาไรสะสม ณ
วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบ
กับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็นครั้งแรก
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่เกีย่ วข้องกับบริษัท ซึ่งบริษัทไม่ได้นามา
ถือปฏิบัติก่อน
วันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม
กองทรัสต์ และกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สามารถเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยกิจการต้องเลือกวิธีการนี้ในแต่
ละบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
2.2.2.3กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบั งคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม นี้
สามารถน ามาใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ฉบับที่ 16

ในหน่วยงานต่างประเทศ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฉบับที่ 19
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีก ารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมี ผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม นี้
สามารถน ามาใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั งวั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะนามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการ
บัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104

เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105

เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106

เรื่อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน กาหนดหลักการเกี่ยวกับ
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย์
ทางการเงินกับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้กับ การจัดประเภทเครื่องมือ ทาง
การเงินในมุมของผู้ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และ
ตราสารทุ น รวมถึ งการจั ดประเภทดอกเบี้ ย เงิ น ปั น ผล ผลก าไรและขาดทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
สถานการณ์ที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม นี้
สามารถน ามาใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
กาหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนัยสาคัญ
ของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินของกิจการ และลักษณะและระดับ
ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่กิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภท
รายการการวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การคานวณการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่ง
ออกเป็นสามประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการ
จัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น

-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ประเภทตราสารทุน ต้อง
วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น โดยกิ จ การสามารถเลื อ กรั บ รู้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
โดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัด มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้น
หนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน หรือกิจการ
เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนด

-

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ มนี้
สามารถน ามาใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภท
รายการการวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การคานวณการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
-

ข้อกาหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า และ
สินทรัพย์
ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้าประกันทางการเงิน โดยไม่จาเป็นต้องรอให้
เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิต
ของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่า
และการคานวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป โดยมีข้อยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้าหรือ
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่
15
ที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่าง
ง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า

-

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน
ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรม การบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน (หรือกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของ
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

116

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศ
แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม นี้
สามารถน ามาใช้ ก่ อ นวั น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ รอบระยะเวลาที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการป้องกันความ
เสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการ
ป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายใน
บริษัทมิใช่เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการ
ใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังกาไรหรือขาดทุนสาหรับทั้งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตรา
สารทุนให้ข้อกาหนดทางบัญชีสาหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชาระหนี้สินทาง
การเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเป็นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สิน
ทางการเงิน) ที่ชาระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็นครั้งแรก
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมการงาน
การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดาเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระ
ผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย บริษัทได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณาว่าเป็นการ
ร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
(1) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อบริษัทมีสิทธิ์ในสินทรัพย์สุ ทธิของการร่วมการงานนั้นเงินลงทุน
ในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับการลงทุน
ตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วน
ได้เสียของบริษัทในการร่วมค้านั้น(ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
ลงทุนสุทธิของบริษัทในการร่วมค้านั้ น) บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการ
ร่วมค้านั้น นอกจากว่าบริษัทมีภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว
ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในการร่วมค้านั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการที่เคยรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากาไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่
ลดลง กาไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้าจะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรหรือขาดทุน และ
ส่วนแบ่งในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วน
แบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้านั้น ซึ่ง
รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทในการร่วมค้านั้น
บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของการร่วมค้าหรือรับว่ าจะจ่ายหนี้
แทนการร่วมค้า
บริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้
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รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในกาไรหรือขาดทุน
รายการกาไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างบริษัทกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า
นั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ไ ด้เกิดขึ้น จริงก็จะตัดบัญชีใ นทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลัก ฐานว่า
สิ น ทรั พ ย์ ที่ โ อนระหว่ า งกัน เกิด การด้ อ ยค่ า การร่ ว มค้ า จะเปลี่ ย นนโยบายการบั ญ ชี เท่ า ที่จ าเป็ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ)
(1) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะ
มีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาด
ว่าต้องจ่ายโดยรับรู้เป็นต้ นทุนของเงินลงทุน ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงิน
ลงทุนนี้

2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัท
ดาเนิน งานอยู่ (สกุลเงิน ที่ใช้ในการดาเนินงาน) งบการเงิน แสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็น สกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของบริษัท
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายชาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง
เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู้กาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนด้วย
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพ
คล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี จะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกถอน

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่า ง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น
จะรับรู้ไว้ในกาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในบริหาร

2.7

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลั งจะรวมอยู่ในมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสินทรั พย์ หนึ่ งตามความ
เหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถ
วัดมูลค่า ได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและ
บารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่า เสื่อมราคาของสิน ทรัพ ย์คานวณโดยใช้วิธีเส้น ตรงเพื่อลดราคาทุน แต่ละชนิดตลอดอายุก ารให้ประโยชน์ที่
ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

ตามอายุสัญญาเช่า

อาคาร

ตามอายุสัญญาเช่า

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ตามอายุสัญญาเช่า

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่ง

5 ปี

อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

โดยเฉลี่ยอายุสัญญาเช่าที่ดินอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 30 ปี
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้
เหมาะสม
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิใน
กาไรหรือขาดทุน
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดาเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

2.9

การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตาม
บัญชีอาจต่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบ
กับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

2.10 สัญญาเช่า
กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจาก
ผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่า เช่น สัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ถือเป็น สัญญาเช่า การเงิน ซึ่งจะบัน ทึก เป็น รายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า ยุติธ รรมของสิน ทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า

จานวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบัน ทึกเป็น
หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละ
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งวดเป็นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทคานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ใน
กรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลาดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทต้องดาเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี
ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมาย
ภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ชาระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่า งไรก็ต ามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงิน ได้ร อการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่ม แรกของรายการสินทรัพย์หรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วัน ที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไร
ทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่
มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า อัตรา
ภาษีดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชาระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ป ระโยชน์ บริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าเว้นแต่บริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการ
ผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้ นภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ได้ในอนาคต

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน โดย
122

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะ
จ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 ผลประโยชน์พนักงาน
2.12.1 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2.12.1.1 โครงการสมทบเงิน
สาหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไป
แล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรับการให้บริการจาก
พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
พ.ศ.2530เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับ
เงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบ
กาหนดจ่าย
2.12.1.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
สาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน
ซึ่งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน
หนี้สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันทีส่ ิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพันนี้คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุล
เงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่าย
ภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชาระภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ก าไรและขาดทุน จากการวัด มูล ค่า ใหม่ที่ เ กิ ดขึ้น จากการปรั บ ปรุ ง จากประสบการณ์ห รือ การ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่
เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกาไรหรือขาดทุน

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทาไว้ อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้อง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
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ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกาหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูก พันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมี
ระดับต่า
บริษัทจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระภาระ
ผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะ
รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.14 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้ อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษี(ถ้ามี)จะถูกแสดงใน
ส่วนของเจ้าของ โดยนาไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.15 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของ
บริษัท รายได้จะแสดงด้วยจานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจากรายได้
ค่ า ด าเนิ น การจากการจั ด ประมู ล ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ขายทอดตลาด โดยเฉพาะสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์
รายได้ค่าดาเนินการรับรู้เมื่อให้บริการจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็จสิ้น รายได้ ค่านายหน้ารับรู้เมือ่ สามารถ
จัดให้มีผู้ซื้อจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้สาเร็จตามเงื่อนไขในสัญญา
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสาคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้ารายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
2.16 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท จะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่
ประชุม ผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้อ นุมัติก ารจ่า ยเงิน ปัน ผล เงิน ปัน ผลระหว่า งกาลจะรับ รู้เ มื่อได้รับ การอนุมั ติ จ าก
คณะกรรมการ
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยง
ด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวน
ของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้เสียหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
3.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้ และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทส่วน
ใหญ่ไ ม่ขึ้นกับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากภายนอก ดังนั้น
บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

3.2

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย
บริษัทมีนโยบายที่ทาให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม ฝ่าย
บริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึ่งลูกหนี้การค้าที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นลูกหนี้ที่
เกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้วันสิ้นงวดบัญชี ปัญหาในการชาระหนี้ค่อนข้างต่า เนื่องจากลูกหนี้การค้า
ดังกล่าวจะต้องชาระหนี้ให้กับบริษัททันทีเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเชื่อจะค่อนข้างสั้น
โดยอยู่ระหว่าง 4 วัน ถึง 90 วัน

3.3

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงให้เห็นได้จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมีวงเงินอานวย
ความสะดวกจากวงเงินให้สินเชื่อที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทได้ตั้งเป้าหมาย
ว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่อ งจาก
ลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของบริษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

4

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมินอยู่บนพื้ นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่
ผู้บริหารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
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4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้อสมมติฐาน
บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็น
สาระสาคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มี
ดังนี้
ก)

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริษัทประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระหนี้ และกรณีของการ
ผิดชาระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สาหรับส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มีตัว ตนของบริษัท โดยฝ่ า ยบริ ห ารจะทบทวนค่ า เสื่ อมราคาเมื่อ อายุก ารให้
ประโยชน์ แ ละมู ล ค่ า คงเหลื อ มี ค วามแตกต่ า งไปจากประมาณการในงวดก่ อ น หรื อ มี ก ารตั ด จ าหน่ า ย
สินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคานวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การ
เปลี่ ย นแปลงของข้ อ สมมติ ฐ านเหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า ของภาระผู ก พั น ผลประ โยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุ
บริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปีซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่ง
เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและมีอายุครบกาหนดใกล้เคียง
กับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอายุ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน
หมายเหตุ 17

5

การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนัน้ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น
และเพื่อดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขาย
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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6

การจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอข้อมูลในปี
ปัจจุบัน
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิเพิ่มขึ้น

2,662,409

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิลดลง

7

(18,905,887)

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

16,378,478

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง

(135,000)

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ของบริษัทสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายได้ประมูล

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ประมูล

รายได้

รายได้

รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์

ค่าขนย้าย

บริการอืน่

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

531,817,312

63,877,380

76,253,100

21,226,611 693,174,403

ต้นทุนการให้บริการ

(338,489,21
2)

กาไรขัน้ ต้น

354,685,191

กาไรจากการดาเนินงาน

216,021,440

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า

(1,146,090)

ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 22)

(44,408,156)

กาไรสุทธิสาหรับปี

170,467,194
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7

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ของบริษัทสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายได้ประมูล

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ประมูล

รายได้

รายได้

รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์

ค่าขนย้าย

บริการอืน่

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

434,162,585

57,185,556

60,213,255

7,934,535 559,495,931

ต้นทุนการให้บริการ

(307,419,77
3)

กาไรขัน้ ต้น

252,076,158

กาไรจากการดาเนินงาน

134,861,567

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า

8

(3,673,232)

ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 22)

(27,253,433)

กาไรสุทธิสาหรับปี

103,934,902

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นครบกาหนดภายใน 3 เดือน
รวม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

360,000

360,000

6,116,116

13,021,100

104,643,794

30,660,498

31,723

77,185

111,151,633

44,118,783
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อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่างร้อยละ 0.37 - 1.05 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.38 - 1.05
ต่อปี)

9

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย เงินฝากประจาที่มีระยะเวลาครบกาหนดระหว่าง 3 - 12 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
0.90 - 1.30 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.80 - 1.30 ต่อปี)
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นมีดังนี้
รวม
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

163,131,336

การซื้อเพิม่ ขึ้น

146,658,459
(122,773,645)

การจาหน่ายออกไป

10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

187,016,150

การซื้อเพิม่ ขึ้น

130,200,194

การจาหน่ายออกไป

(90,954,440)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

226,261,904

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

83,692,138

31,813,464

(405,000)

(405,000)

83,287,138

31,408,464

เงินทดรองจ่าย

3,852,792

3,205,224

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(178,220)

-

ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
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เงินทดรองจ่าย - สุทธิ

3,674,572

3,205,224

ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการอื่น

4,688,943

3,400,527

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

15,214,437

13,906,018

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

2,842,398

1,975,337

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ

383,986

298,892

ดอกเบี้ยค้างรับ

476,743

321,947

110,568,217

54,516,409

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

ภายในกาหนด

63,519,698

29,511,624

เกินกาหนดต่ากว่า 3 เดือน

19,767,440

1,896,840

เกินกาหนด 3 - 6 เดือน

-

-

เกินกาหนด 6 - 12 เดือน

-

-

405,000

405,000

83,692,138

31,813,464

(405,000)

(405,000)

83,287,138

31,408,464

รวม

10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้

เกินกาหนด 12 เดือน

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทาการ
11

เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกถอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประจาจานวน 16.10 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 :
34.13 ล้านบาท) ได้นาไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้า
130

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

และการปฏิบัติตามสัญญาให้ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 0.10 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 25.2) และใช้ในการค้า
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง จานวน 16.00 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 25.3)

12

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
บริษัทมีเงินลงทุนในการร่วมค้าดังนี้

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ร้อยละ
31
ธันวาคม 31 ธันวาคม

ลักษณะ
การร่วมค้า
บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น
จากัด

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์

ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ
ขาย

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ถือหุ้นโดยตรง

50.998

50.998

รถและทรัพย์สินอื่น ๆ
12

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ)
การร่วมค้าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม

วิธสี ว่ นได้เสีย

วิธรี าคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

280,478

1,426,568

5,099,800

5,099,800

(280,478)

-

(5,099,800)

-

-

1,426,568

-

5,099,800

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้ามีดังนี้
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งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตาม

วิธสี ว่ นได้เสีย

วิธรี าคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

1,426,568

-

5,099,800

-

-

5,099,800

-

5,099,800

(1,146,090)

(3,673,232)

-

-

(280,478)

-

(5,099,800)

-

-

1,426,568

-

5,099,800

เงินลงทุนในการร่วมค้า
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทลงทุนในบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด (“A&A”) จานวน 50,998 หุ้น
บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.998 ของทุนจดทะเบียน เงินลงทุนในบริษัท A&A ดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้าของ
บริษัท เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมด้วยจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม

จากการพิจารณาผลการดาเนินการของบริษัท A&A นับแต่เริ่มดาเนินการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการ
หารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท A&A จึงมีมติพิจารณาให้ยุตกิ ารดาเนินงานและบริษัท A&A ได้
จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเต็มจานวน
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13

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคารและ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้

อุปกรณ์

งานระหว่าง

สานักงาน

ยานพาหนะ

ก่อสร้าง

รวม

ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

อาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณ์
ตกแต่ง

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

การซื้อเพิม่

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)

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)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

542,310

14,305,869

5,963,531

248,189,347

สาหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ

การโอนเข้า (ออก)

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน

276,852,663

48,337,183

50,290,742

48,327,086

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

(106,672,109)

(19,302,377)

(36,917,206)

(33,538,345)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

2,682,861

35,934,620

5,963,531

468,388,686

(2,140,551) (21,628,751)

-

(220,199,339)

5,963,531

248,189,347

542,310

14,305,869
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ส่วนปรับปรุงอาคารและ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้

อุปกรณ์

งานระหว่าง

สานักงาน

ยานพาหนะ

ก่อสร้าง

รวม

บาท

บาท

ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ

อาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

และอุปกรณ์
ตกแต่ง

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

542,310

14,305,869

1,082,479

-

969,568

6,627,317

259,832

1,910,789

19,605,313

30,455,298

(88,410)

(98,755)

(149,939)

(83,439)

(989)

(630,477)

-

(1,052,009)

(4,440)

(48,866)

(171,653)

(4,162)

-

-

-

(229,121)

15,291,207

3,536,810

2,433,549

1,561,194

-

- (22,822,760)

-

ค่าเสื่อมราคา

(24,823,935)

(3,149,024)

(4,961,975)

(6,262,626)

(206,133)

(4,657,288)

- (44,060,981)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

161,637,455

29,274,971

11,493,086

16,627,025

595,020

10,928,893

2,746,084 233,302,534

สาหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่
การจาหน่ายออกไป
การตัดจาหน่าย - สุทธิ
การโอนเข้า (ออก)

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

5,963,531 248,189,347
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ราคาทุน

284,991,246

51,009,792

43,366,789

54,021,336

(123,353,791)

(21,734,821)

(31,873,703)

(37,394,311)

161,637,455

29,274,971

11,493,086

16,627,025

2,619,841

36,893,109

2,746,084 475,648,197

(2,024,821) (25,964,216)

- (242,345,663
)

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

595,020

10,928,893

2,746,084 233,302,534
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14

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

โปรแกรม

งานระหว่าง

คอมพิวเตอร์

ติดตั้ง

รวม

บาท

บาท

บาท

3,322,145

112,000

3,434,145

(687,918)

-

(687,918)

2,634,227

112,000

2,746,227

2,634,227

112,000

2,746,227

394,000

84,000

478,000

(1)

-

(1)

การโอนเข้า (ออก)

196,000

(196,000)

-

หัก ค่าตัดจาหน่าย

(306,121)

-

(306,121)

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

2,918,105

-

2,918,105

3,727,227

-

3,727,227

(809,122)

-

(809,122)

2,918,105

-

2,918,105

2,918,105

-

2,918,105

97,000

285,000

382,000

(349,803)

-

(349,803)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่
การตัดจาหน่าย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่
หัก ค่าตัดจาหน่าย
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ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

2,665,302

285,000

2,950,302

3,824,227

285,000

4,109,227

(1,158,925)

-

(1,158,925)

2,665,302

285,000

2,950,302

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
15

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ
20)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งจานวนเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์หรือจ่ายชาระเกิน
กว่า 12 เดือน

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

วันที่ 1 มกราคม

9,246,942

6,968,222

เพิ่มในกาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22)

3,320,736

2,278,720

12,567,678

9,246,942

วันที่ 31 ธันวาคม
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปีมีดังนี้

เพิม่ (ลด)ใน
วันที่ 1 มกราคม

งบกาไรขาดทุน

วันที่ 31
ธันวาคม

พ.ศ. 2561

เบ็ดเสร็จ

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,468,538

164,672

1,633,210

ค่าเช่าที่ดิน

3,652,627

656,311

4,308,938

ค่าเสื่อมราคา

3,981,558

2,539,753

6,521,311

144,219

(40,000)

104,219

9,246,942

3,320,736

12,567,678

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
เพิม่ (ลด)ใน
วันที่ 1 มกราคม

งบกาไรขาดทุน

วันที่ 31
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

-

144,219

144,219

6,968,222

2,278,720

9,246,942

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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16

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์

142,602,520

62,434,063

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

42,245,946

30,819,518

5,673,865

4,456,813

190,522,331

97,710,394

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์ประกอบด้วยสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์
เจ้าหนี้ค่ารถยนต์อยู่ระหว่าง 5 - 7 วันทาการ

โดยปกติระยะเวลาการชาระเงินคืนแก่

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพ
รถ เป็นต้น

17

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย
ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สาหรับ
พนักงานเมื่อเกษียณ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ
จานวนที่ตั้งสารองเงินผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามอัตราที่ได้รับคาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
จานวนเงินที่รับรูใ้ น
งบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

7,342,696
638,684
184,667
8,166,047

10,805,657
1,244,331
262,749
(4,794,751)
(175,290)
7,342,696

บริษัทได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทาการประเมินมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผ ลประโยชน์พนักงานหลังการ
เลิกจ้างวันต้นปีและสิ้นปี ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ข้อสมมติฐานในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน
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ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ก าไรจากการปรั บ ปรุ ง ข้ อ สมมติ ฐ านจ านวน
4,794,751 บาท ได้ถูกบันทึกไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับแต่ละรายการมีดังนี้
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

638,684
184,667
823,351

1,244,331
262,749
(4,794,751)
(3,287,671)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

ร้อยละ

อัตราคิดลด

2.65

2.65

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

6.00

6.00

11.46 - 34.38

11.46 - 34.38

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

17

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี่ าหนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ

อัตราคิดลด

การเพิม่ ขึน้ ของข้อสมมติ
พ.ศ. 2561

การลดลงของข้อสมมติ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ2.76

ลดลง ร้อยละ3.09

ร้อยละ 1.0

ร้อยละ 1.0

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.79

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.52

พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น ร้อยละ2.95

พ.ศ. 2560

เพิ่มขึ้น ร้อยละ3.30

อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน

ลดลง ร้อยละ 6.09

ลดลง ร้อยละ 5.86
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อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0

ลดลง ร้อยละ 15.42

ลดลง ร้อยละ 14.86 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.28 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.31

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้า งต้น นี้อ้า งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อ สมมติ ขณะที่ใ ห้ข้อสมมติอื่น คงที่ ในทางปฏิบั ติ
สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่า
ปัจจุบันของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) ณวัน สิ้น รอบระยะเวลารายงาน)ในการคานวณหนี้สิน บาเหน็จบานาญที่รับ รู้ใ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
18

ทุนเรือนหุ้น
ทุนทีจ่ ดทะเบียน

ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกิน

หุน้ สามัญ
หุน้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หุน้ สามัญ
บาท

หุน้

มูลค่าหุน้
บาท

บาท

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
-

-

-

-

-

550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 550,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท (พ.ศ. 2560 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
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19

สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่ าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองดังนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
20

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

13,750,000
13,750,000

13,750,000
13,750,000

เงินปันผล
พ.ศ. 2561
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทงวดตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจานวน 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 55 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงิน
ปันผลวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
กาไรสะสมของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น จานวน 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 88 ล้านบาท
บริษัทจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุ มัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทงวดตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2560 ให้กับผู้ถือหุ้นจานวน 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 22 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปัน
ผลวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
กาไรสะสมของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นจานวน 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 66 ล้านบาท
บริษัทจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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21

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

130,951,865

120,256,627

97,090,248

75,766,595

1,220,366

3,910,326

57,735,755

59,759,165

23,052,837

19,871,276

21,108,177

20,930,484

44,060,981

40,316,762

349,803

306,121

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

47,728,892

29,532,153

ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 15)

(3,320,736)

(2,278,720)

รวมค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

44,408,156

27,253,433

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ
ค่านายหน้า
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าบริการอื่นสาหรับการประมูล
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 13)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 14)
22

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
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ภาษีเงินได้สาหรับกาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจานวนเงินที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

211,202,118

134,861,567

42,240,424

26,972,313

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี

2,368,975

309,287

รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึน้ จากรายจ่ายที่จ่ายจริง

(201,243)

(28,167)

44,408,156

27,253,433

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :

ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเป็นร้อยละ 21 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 22)
23

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของจานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้วและออกจาหน่ายในระหว่างปี

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน

งบการเงินทีแ่ สดงเงิน

ตามวิธสี ว่ นได้เสีย

ลงทุนตามวิธรี าคาทุน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

170,467,194

103,934,902

166,793,692

107,608,134

550,000,000

550,000,000

550,000,000

550,000,000

0.31

0.19

0.30

0.20

กาไรสุทธิสาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

24

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่วา่
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ลาดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญเหนือ
กิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้ น
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ
24.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

30,081,868

24,472,440

635,731

415,782

30,717,599

24,888,222

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผู้บริหารและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
25

ภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ เป็นระยะเวลา 1
ถึง 30 ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

59,294,851

48,734,658

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

196,448,169

190,006,794

เกินกว่า 5 ปี

122,898,299

114,682,462

378,641,319

353,423,914

ภายใน 1 ปี
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25.2 หนังสือค้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้ในการค้า
ประกันการใช้ไฟฟ้าและค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ดาเนินการประมูลขายทอดตลาด เป็นจานวน 8.20 ล้านบาท
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 8.63 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากธนาคารเป็นจานวน 0.10
ล้านบาท (หมายเหตุ 11)
25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับการอนุมัตวิ งเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 42.00 ล้านบาท และวงเงิน
หนังสือ
ค้าประกัน 47.60 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 35.00 ล้านบาท และ 38.23 ล้านบาท ตามลาดับ)
จากสถาบันการเงิน 4 แห่งเพื่อใช้ในการดาเนินงานของกิจการ วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร
เป็นจานวนเงิน 16.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 11)
25.4 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับ
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 200 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่า
นายหน้าเป็นต้น
26

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจาปี
พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ให้กับผู้ถือหุ้น จานวน 550 ล้านหุน้ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และจะทาการจ่ายเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2562 แล้ว
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ข้ อ มู ล กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2555 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2545 – 2558
2544 – 2558
2531 – ปัจจุบัน
2527 – ปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /
ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561
หมายเหตุ /1 รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น

64
ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่
3/2014
ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับบลิค
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชั่น
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับบลิค
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1.31/1
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2556 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

63
ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล
กรรมการผู้จัดการ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท
ไม่มี
กรรมการผู้จัดการ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท
ไม่มี

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.66
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2534 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2536 – ปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561
หมายเหตุ
/1 รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น

59
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
ไม่มี
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
ไม่มี

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
บิดา นายวรัญญู ศิลา
5.11/1
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

150

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2553 – 2561

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน
ประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ
(เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาด
ของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

35
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Communication Arts
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DCP: Director Certification Program รุ่น
166/2012

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
ไม่มี
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
ไม่มี

เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
บุตร นายเทพทัย ศิลา
1.47
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายศราวุธ จารุจนิ ดา

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2561 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2555 – 2560
2559 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2555 – 2560
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / บริการ / การยืม
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

61
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
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. แอสเซท
ไวส์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับบลิค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับบลิค
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บจก. แอสเซทไวส์
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง *

หมายเหตุ : นายศราวุธ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ
แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
* นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2554 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

60
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, USA
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้าตาล
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

153

รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2554 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2556 – 2560
2555 – 2556
2554 – 2558
2552 – 2556

62
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวีธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือ ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นางวิไลวรรณ ศรีสารวล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2561 – ปัจจุบัน

2557 – 2559
2554 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ง. เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
จ. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ฉ. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

60
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น
DCFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสารวล
เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นางอัญชลี พรรคกลิน

รองกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2560 – ปัจจุบัน
2558 – 2559
2548 – 2558
2532 – 2548
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

62
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)
DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุ่ม
กรรมการ / ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
บจก. ดันล้อปพิลโล่ ไทยแลนด์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายสุธี สมาธิ

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายผูจ้ ัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
พ.ย.2561 – ปัจจุบัน
2558 – 2561
2540-2559

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

57
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง
-

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.02
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายทนงศักดิ์ วรรณจักร

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2561 – ปัจจุบัน
2549 – 2559
2544 – 2547
2530 – 2543
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการอืน่
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

56
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัตกิ าร
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ผู้จัดการการบริการต่างประเทศ
บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม /
หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ไม่เป็น
ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
ไม่มี
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
/ การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)
ไม่มี
หมายเหตุ : นายทนงศักดิ์ วรรณจักร ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบตั ิการ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2558 – ปัจจุบัน
2557
2560 – 2561
2547 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

47
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จากัด
ไม่มี
กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.026
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นางสาวจิตรา จันทะคุย้

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2559 – ปัจจุบัน
2557 – 2559
2547 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

47
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ทนายความ บริษัท อินทรรักษ์ คอนซัลแตนท์ จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นายนิธิศ โสภณ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
อายุ (ปี)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2558 – ปัจจุบัน
2537-2557
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

47
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบตั ิการ
บมจ. สหการประมูล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิ้ง จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.006
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รายงานประจาปี 2561
บริษัทสหการประมูล จากัด (มหาชน)

นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์

รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายสานักกรรมการ
อายุ (ปี)

53

คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2559 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษทั ร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ข. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

-

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสานักกรรมการ
บมจ. สหการประมูล
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.0018
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นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์
เลขานุการบริษทั

อายุ (ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปียอ้ นหลัง
2561 – ปัจจุบัน
2559 – 2560
2556 – 2558
2552 – 2554
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ช. เป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ซ. เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ฌ. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

58

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขานุการบริษัท (CSP 94/2018)

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพับบลิค จากัด
เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจตาแบค จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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