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วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “เสน่ห์ ของการประมูล”
บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษััทการประมููลที่่�ลููกค้้าเลืือกเป็็นอัันดัับแรก
ด้้วยการสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ลููกค้้า ให้้เหนืือความคาดหมายและสร้้างความผููกพัันที่่�ยั่่�งยืืนระหว่่าง
บริิษััทกัับลููกค้้า โดยการสร้้างประสบการณ์์การประมููลที่่�ราบรื่่�น และประทัับใจอย่่างมีีเอกลัักษณ์์
ได้้ประโยชน์์ทั้้�งในด้้านตััวเงิิน และรสสััมผััสอื่่�นแก่่ลููกค้้าทุุกคนอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยบริิการที่่�ดีีเลิิศและ
สม่ำำ��เสมอ ในทุุกจุุดสััมผััสของการให้้บริิการ

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
●

●

●

●
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ให้้บริิการรัักษาทรััพย์์สิิน ปรัับปรุุงสภาพ เป็็นมากกว่่าการประมููล เรา คืือ ผู้้�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
อย่่างครบวงจร โดยมุ่่�งเน้้นในความซื่่�อสััตย์์ การบริิการที่่�มีีคุุณภาพด้้วยเอกลัักษณ์์ เพื่่�อ
ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณค่่า และความน่่าเชื่่�อถืือสููง รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความประทัับใจและความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
	มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากลเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่องค์์กร
และสร้้างผลตอบแทนจากการลงทุุนที่่�สููงให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
สร้้างความแข็็งแกร่่งในการเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� ตระหนัักถึึงการให้้ความสำำ�คััญแก่่ลููกค้้า
เพื่่�อสร้้างขีีดความสามารถ ทัักษะ และความรัับผิิดชอบ ตลอดจนเพิ่่�มพููนความผููกพัันต่่อองค์์กร
เพื่่�อให้้พนัักงานทำำ�งานอย่่างเต็็มศัักยภาพ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณค่า
การเสนอบริิการที่่�มีีคุุณภาพ เน้้นถึึงการบริิหารงานและการจััดประมููลที่่�โปร่่งใสให้้ข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้องและซื่่�อตรงทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและความสาเร็็จให้้แก่่ ผู้้�ซื้้�อและ
ผู้้�ขายด้้วยความยุุติิธรรมสอดคล้้องกัับคำำ�ขวััญของบริิษััทที่่�ว่่า

“ความสำำ�เร็็จของท่่าน คืือ ความภููมิิใจของเรา”
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“ความรู้้�และประสบการณ์์
ของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถฝ่่าวิิกฤตต่่างๆ
ในปีี 2563”

(รศ.ดร.ไพบููลย์์ เสรีีวิิวััฒนา)
ประธานคณะกรรมการ

ปีี 2563 ถืือเป็็นอีีกหนึ่่ง� ก้้าวสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั สหการประมููล
จำำ�กัดั (มหาชน) ในการต่่อยอดธุุรกิิจ โดยปรัับ กลยุุทธ์์การดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาวะเศรษฐกิิ จ และเทคโนโลยีี ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป แม้้ในปีีที่่�ผ่่านมาจะมีีวิิกฤตจากการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจเกิิดการชะลอตััวอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมีีมาตรการพัักชำำ�ระหนี้้�เพื่่�อช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่ไ� ด้้
รัับผลกระทบจากวิิกฤตดัังกล่่าวของธนาคารแห่่งประเทศไทย
ทำำ�ให้้การยึึดรถเข้้าสู่่�กระบวนการประมููลชะลอตััวตามไปด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม การที่่�บริิษััทได้้พััฒนาระบบการประมููลออนไลน์์
อย่่างต่่อเนื่่�องมาระยะหนึ่่ง� ประกอบกัับความรู้้�และประสบการณ์์
ของผู้้�บริิหารและพนัักงาน ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถฝ่่าวิิกฤตต่่างๆ
ในปีี 2563 ไปได้้อย่่างราบรื่่�น ด้้วยการเดิินหน้้าสู่่�ระบบการประมููล
ออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 และ
พัั ฒ นาบริิ ก ารที่่� ช่่ วย เพิ่่� ม ความพึึงพอใจให้้ กัั บลูู ก ค้้ า มากขึ้้� น
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้รับั การจััดอัันดัับ 200 Best Under a Billion
ประจำำ�ปีี 2563 จาก Forbes ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
สำำ�หรัับปีี 2564 แม้้แนวโน้้มสภาวะเศรษฐกิิจในภาพรวมจะ
ยัังคงชะลอตััวอย่่างต่่อเนื่่�องจากปััจจััยด้้านต่่างๆ บริิษััทมีีความ
มั่่�นใจว่่าภาวะตลาดรถยนต์์มืือสองจะยัังคงน่่าสนใจและเป็็น
ตลาดที่่�มีคี วามแข็็งแกร่่ง ควบคู่่�กัับความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาบริิการ
อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท ซึ่่�งจะส่่งผลให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เติิบโตไปสู่่�เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ได้้ โดยจะสะท้้อนออกมาเป็็นกำำ�ไร
และการจ่่ายเงิินปัันผลไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�น
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่านที่่�ให้้การ
สนัับสนุุนบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา คณะกรรมการบริิษััทให้้คำำ�มั่่�นว่่า
จะกำำ�กัั บดูู แ ลและสนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้ ห ลัั ก
ธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้ธุุรกิิจเติิบโต
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนสืืบไป
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีภาระความรัับผิดิ ชอบตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั
ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม ดููแล การบริิหารความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงจััดหา
เครื่่�องมืือหรืือมาตรการอื่่�นๆ ที่่�ใช้้สำำ�หรัับวััดและประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้มอบหมายให้้คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งเป็็น
ชุุดย่่อยประกอบด้้วยผู้้�บริหิ ารระดัับสูงู จากฝ่่ายงานต่่างๆ มีีหน้้าที่่�หลัักในการติิดตามและกำำ�หนดแนวทางการ
บริิหารความเสี่่�ยงให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม ที่่�ผ่่านมาคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 3 ครั้้�ง
และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประชุุมจำำ�นวน 2 ครั้้�ง สามารถสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดและทบทวนกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทให้้มีีความเหมาะสม สอดคล้้องไปกัับ
แผนกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานของบริิษััทและสภาพแวดล้้อมปััจจุุบััน
2.	กำำ�กับดู
ั แู ลให้้ฝ่า่ ยงานต่่างๆ ของบริิษัทั มีีการติิดตาม การประเมิินผล ทบทวน และให้้ความเห็็นชอบ
แผนบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งครอบคลุุมความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบ
ความเสี่่�ยงด้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น ความเสี่่�ยงด้้านการตลาด ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความเสี่่�ยง
ด้้านเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์ ความเสี่่�ยงด้้านการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค ความเสี่่�ยงด้้านสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม ความ
เสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นไปตาม
แนวทางควบคุุมความเสี่่�ยงและกลยุุทธ์์ของบริิษัทั พร้้อมทั้้�งรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท
3. ทบทวนขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเห็็นว่่าในรอบปีี 2563 บริิษัทั มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่ง� สามารถกำำ�กับั
ดููแลความเสี่่�ยงสำำ�คััญของบริิษััทได้้เพีียงพอและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมทั้้�งมีีการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างต่่อเนื่่�องและสอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลให้้สามารถควบคุุมความเสี่่�ยงสำำ�คััญของ
บริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และมั่่�นใจว่่าจะสามารถบรรลุุเป้้าหมายในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดผลประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

(นายวรััญญูู ศิิลา)
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีการประชุุมจำำ�นวน 3 ครั้้�ง โดยสรุุปสาระ
สำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาสรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม สอดคล้้องกัับองค์์ประกอบและโครงสร้้าง
ของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2563 สำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยพิิจารณาจากการประเมิินผลของ
คณะกรรมการ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและความเหมาะสม รวมถึึงการพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทน
ของบริิษััทอื่่�นที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียงกััน
3.	พิิจารณาแต่่งตั้้�งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
4.	พิิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้้�นเงิินเดืือนและการจ่่ายโบนััสประจำำ�ปีี สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับ
สููงและพนัักงาน
5.	พิิจารณาทบทวน ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี ในการประชุุมครั้้�งที่่� 3/2563 เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงาน
ครบถ้้วนตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย และมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทจดทะเบีียน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตามหน้้าที่่�ความรัับ
ผิิดชอบที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนอย่่างรอบคอบ
โดยยึึดมั่่�นในหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล และมีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

(รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ให้้สามารถ
ดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมพััฒนา
สู่่�การต่่อยอดการขยายธุุรกิิจ เพื่่�อความเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยจะพิิจารณากลั่่�นกรอง และตรวจสอบเรื่่�องที่่�
สำำ�คััญก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารมีีการประชุุมจำำ�นวน 16 ครั้้�ง เพื่่�อพิิจารณา พร้้อมเสนอแนวทางการ
แก้้ปััญหา และข้้อเสนอแนะในเรื่่�องสำำ�คััญต่่างๆ ของบริิษััท ซึ่่�งสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณากำำ�หนดนโยบายและแผนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ คณะกรรมการบริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการ
พิิจารณา และให้้ความเห็็นเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับนโยบาย กลยุุทธ์์ การบริิหารจััดการในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณาความเหมาะสมของแผนธุุรกิิจ งบประมาณประจำำ�ปีี โดยได้้มีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อ
เนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารจััดการของบริิษััท และการ
ดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์ เพื่่�อรองรัับการขยายการเติิบโต และพััฒนาขีีดความสามารถการแข่่งขัันในระยะยาว
2. พิิจารณาตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท คณะกรรมการบริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�
พิิจารณาตรวจสอบ ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของทุุกสายงานเป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนงาน
และตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
3. พิิจารณาและให้้ความเห็็นต่่อการลงทุุนในโครงการต่่างๆ ของบริิษััท คณะกรรมการบริิหารได้้
ทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณา กลั่่�นกรอง และให้้ความเห็็นต่่อการลงทุุนในโครงการต่่างๆ ของบริิษัทั โดยวิิเคราะห์์
โอกาส อุุปสรรค ในการลงทุุน และกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของกิิจกรรมทางการเงิิน หรืือการ
ลงทุุนในโครงการต่่างๆ ของบริิษัทั รวมทั้้�งติิดตามและประเมิินผลก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อสร้้าง
โอกาสในการเลืือกลงทุุนอย่่างมีีศัักยภาพ และให้้ผลตอบแทนอย่่างยั่่�งยืืน
4. พิิจารณาโครงสร้้างบริิษััทอำำ�นาจดำำ�เนิินการ คณะกรรมการบริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการพิิจารณา
เกี่่�ยวกับั โครงสร้้างบริิษััท อำำ�นาจดำำ�เนิินการ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
5. กำำ�กับั ดููแลการบริิหารจััดการของบริิษัทั คณะกรรมการบริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลให้้ฝ่า่ ย
จััดการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย มีีจริยิ ธรรมตามหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อไม่่
ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้ทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด
6. ทบทวน ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ
บริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณา ทบทวน ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ของคณะกรรมการบริิหาร
ประจำำ�ปีี ในการประชุุมครั้้�งที่่� 14/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงาน
ครบถ้้วนตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย และมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์และแนวทางของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
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คณะกรรมการบริิหาร ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั โดยใช้้ความรู้้�ความ
สามารถ ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างรอบคอบ ระมััดระวััง สมเหตุุสมผล เพื่่�อที่่�จะบริิหารจััดการธุุรกิิจให้้บรรลุุ
ตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทได้้อย่่างเต็็มความสามารถ โดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ผู้้�ถือื หุ้้�น และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม ในการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นต่่อการดำำ�เนิินงาน และ
กำำ�กัับดููแลการบริิหารงานของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนต่่อไป

(นายเทพทััย ศิิลา)
ประธานกรรมการบริิหาร

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รศ.ดร.ไพบููลย์์ เสรีีวิิวััฒนา (อายุุ 67 ปีี)

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาเอก การเงิิน University of Mississippi, U.S.A.
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (เกีียรติินิยิ ม) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- DCP: Director Certification Program รุ่่�นที่่� 12/2001
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่่�นที่่� 3/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2555 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
2557 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ / บริิษััท บีีทีี เวลธ์์ อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2555 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการ / บริิษััท ยููเอซีี โกลบอล จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
2562 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ / บริิษััท บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
2561 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ / บริิษััท ชิิค รีีพัับบลิิค จำำ�กััด (มหาชน)
2548 – ปััจจุุบััน
อนุุญาโตตุุลาการ / สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
2531 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / บริิษััท บีี อาร์์ ซีี เอส จำำ�กััด
2527 – 2563
รองศาสตราจารย์์ ระดัับ 9 คณะบริิหารธุุรกิิจ / สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
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รศ.ดร.เสาวณีีย์์ ไทยรุ่่�งโรจน์์ (อายุุ 62 ปีี)

กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
รองประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาเอก เศรษฐศาสตร์์ Washington State University, U.S.A.
- ปริิญญาโท พััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
DCP: Director Certification Program รุ่่�นที่่� 21/2002
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2554 – ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2563 – ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ / บริิษััท ยููเนี่่�ยนพลาสติิก จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง
2563 – ปััจจุบัุ ัน
ที่่�ปรึึกษาประจำำ�ของสภามหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC
2563 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านเศรษฐศาสตร์์ คณะกรรมการการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยไซเบอร์์ /
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
2561 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการ คณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ / สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ
2555 – 2562
อธิิการบดีี / มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์ (อายุุ 64 ปีี)

กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาเอก เศรษฐศาสตร์์ University of Minnesota, U.S.A.
- ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ University of Minnesota, USA
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
DAP: Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 69/2008
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2554 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
2559 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ / บริิษััท ไทยอุุตสาหกรรมพลาสติิก (1994) จำำ�กััด (มหาชน)
2558 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ / บริิษััท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
2557 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริิษััท ทีีวีี ธัันเดอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2555 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ / บริิษััท อีีสต์์โคสท์์เฟอร์์นิิเทค จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2563 – ปััจจุบัุ ัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ / บริิษััท โคลเว่่อร์์ พาวเว่่อร์์ จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
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นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล (อายุุ 61 ปีี)

กรรมการอิิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน/กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2561 (3 ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- DAP: Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 145/2018
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่่�นที่่� 17/2019
- HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่่�นที่่� 27/2020
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2561 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
2557 – 2559
CFO กลุ่่�มธุุรกิิจโมบาย / บริิษััท ทรููคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2562 – ปััจจุบัุ ัน
CFO, กรรมการบริิหาร / บริิษััท บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
2561 – 2562
กรรมการตรวจสอบ / บริิษััท บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2 ครั้ง

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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นายเทพทััย ศิิลา (อายุุ 61 ปีี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริิหาร/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริิญญาตรีี รััฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- DAP: Director Accredited Program รุ่่�นที่่� 100/2013
- RMP: Risk Management Program รุ่่�นที่่� 3/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2534 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2534 – มีี.ค. 2563 กรรมการผู้้�จััดการ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
2553 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการ / บริิษััท แอท 800 จำำ�กััด / บริิษััท บลิิซซ์์ เขาค้้อ จำำ�กััด
2541 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / บริิษััท สหการโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
2536 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / บริิษััท เขาค้้อ ไฮแลนด์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	บิดาของนายวรัญญู ศิลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 14,108,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
16/16 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2 ครั้ง
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นายศราวุุธ จารุุจิินดา (อายุุ 62 ปีี)
กรรมการ/กรรมการบริิหาร/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท บริิหารการเงิิน University of Mississippi U.S.A.
- ปริิญญาตรีี บััญชีี (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- DCP: Director Certification Program รุ่่�นที่่� 31/2003
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่่�นที่่� 19/2015
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2561 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / กรรมการบริิหาร / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2555 – 2560
กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2559 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน / กรรมการอิิสระ
บริิษััท บีีทีี เวลธ์์ อิินดััสตรีีส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
2561 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ, กรรมการอิิสระ, กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง / บริิษััท แอสเซทไวส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2559 – ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ / บริิษััท ชิิค รีีพัับบลิิค จำำ�กััด (มหาชน)
2555 – 2560
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่, ประธานสายสิินเชื่่�อธุุรกิิจ / ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
16/16 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2 ครั้ง

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส (อายุุ 65 ปีี)

กรรมการ/กรรมการบริิหาร/ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 พฤศจิกายน 2556 (7 ปี 1 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริิญญาโท การบริิหารจััดการสื่่�อสารการตลาด มหาวิิทยาลััยราชภััฎสวนดุุสิิต
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- DCP: Director Certification Program รุ่่�นที่่� 109/2014
- RMP: Risk Management Program รุ่่�นที่่� 3/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
มีี.ค. 2563 – ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
2556 – ปััจจุุบััน
กรรมการ / กรรมการบริิหาร
มีี.ค. – ส.ค. 2563
กรรมการผู้้�จััดการ
2556 – ส.ค. 2563 ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2544 – ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการ / บริิษััท ควอลิิตี้้�ซีีนดีีเคท จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 3,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
16/16 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1/1 ครั้ง*
* พ้นจากตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
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นายวรััญญูู ศิิลา (อายุุ 37 ปีี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง/
กรรมการบริิหาร/กรรมการผู้้�จััดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
- ปริิญญาตรีี Communication Arts มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
DCP: Director Certification Program รุ่่�นที่่� 166/2012
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
ส.ค. 2563 – ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ
2555 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการ / กรรมการบริิหาร / ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2562 – ส.ค. 2563 รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกิิจการภายใน
2557 – 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายสำำ�นัักกรรมการและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
2552 – ปััจจุบัุ ัน
กรรมการ / บริิษััท เขาค้้อ ไฮแลนด์์ รีีสอร์์ท จำำ�กััด
2553 – 2561
กรรมการ / บริิษััท สหการโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด / บริิษััท แอท 800 จำำ�กััด / บริิษััท บลิิซซ์์ เขาค้้อ จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	บุตรของนายเทพทัย ศิลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 8,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร
16/16 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2/2 ครั้ง
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นายเวทย์์ นุุชเจริิญ (อายุุ 67 ปีี)
กรรมการบริิหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์เกษตร) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� SEC/2015
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 31/2013
- หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ รุ่่�นที่่� 3/2553 สถาบัันวิิทยาการการค้้า หอการค้้าไทย
- หลัักสููตรโครงการสััมมนาผู้้�บริิหารและสถาบัันการเงิิน รุ่่�นที่่� 14/2549 สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและการเงิินไทย
- หลัักสููตร Credit Skills Assessment คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- หลัักสููตรการบริิหารความมั่่�นคงสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (สวปอ.มส.) รุ่่�นที่่� 9/2560 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
- หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 18/2557 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหาร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง
2561 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการอิิสระ
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2560 - ปััจจุุบััน
- ประธานกรรมการ / บริิษััท สยามราชธานีี จำำ�กััด (มหาชน)
- ที่่�ปรึึกษา / บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริิษััท ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - 2562
กรรมการ / บริิษััทเงิินทุุน ศรีีสวััสดิ์์� จำำ�กััด (มหาชน)
2560 - 2562
กรรมการ / บริิษััท ไรมอนแลนด์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2558 - 2560
กรรมการ / บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 7 แห่ง
2563 - ปััจจุุบััน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ศููนย์์ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน (บสย. F.A. Center)
2561 - ปััจจุุบััน
- กรรมการ / บริิษััท พีี-ทรััพย์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
- ประธานกรรมการ / บริิษััท ฮิินซิิซึึ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
- ประธานกรรมการกำำ�หนดแนวทางการจััดหารายได้้ / สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปััจจุุบััน
- ประธานกรรมการ / บริิษััท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ, กรรมการบริิษัทั
บริิษััท สยามเทคนิิคคอนกรีีต จำำ�กััด (มหาชน)
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2558 - ปััจจุุบััน
2558 - 2562
2559 - 2561

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ, ที่่�ปรึึกษา / ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
กรรมการ / บริิษััท ศรีีสวััสดิ์์�พาวเวอร์์ จำำ�กััด
- กรรมการ / องค์์การประปาส่่วนภููมิิภาค
- กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ / ตลาดหลัักทรััพย์์เอ็็ม เอ ไอ
2558 - 2561
กรรมการ
- องค์์การสวนสััตว์์แห่่งประเทศไทย
- องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้
2558 - 2560
กรรมการ / มููลนิิธิิสััมมาชีีพ
2558 - 2559
กรรมการ / บริิษััท เหมราช คลีีนวอเตอร์์ จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริหาร
10/12 ครั้ง
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นางอััญชลีี พรรคกลิิน (อายุุ 64 ปีี)

กรรมการบริิหาร/รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบััญชีีและการเงิิน
คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ประกาศนีียบัตั รชั้้�นสููง วิิชาการสอบบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ปริิญญาตรีี บััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
-	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต (3256)
การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
DAP: Director Accredited Program รุ่่�นที่่� 124/2016
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
มีี.ค. 2563 – ปััจจุุบััน กรรมการบริิหาร
2562 – ปััจจุุบััน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานบััญชีีและการเงิิน
2560 – 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
2558 – 2559
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิิน
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :
คณะกรรมการบริหาร
12/12 ครั้ง
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นายสุุธีี สมาธิิ (อายุุ 59 ปีี)

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
- ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2562 – ปััจจุุบััน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด
2561 – 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด
2558 – 2561
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
2540 – 2559
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายอาวุุโสฝ่่ายสิินเชื่่�อธุุรกิิจฟลอร์์แพลน / บริิษััท ธนาคารเกีียรติินาคิิน จำำ�กััด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 160,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03
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นายเกรีียงศัักดิ์์� ธรรมรัักษา (อายุุ 49 ปีี)

รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานพััฒนาระบบไอทีี

คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์ บริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
- ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์ (สถิิติิศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ (ประสานมิิตร)
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2562 – ปััจจุุบััน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานพััฒนาระบบไอทีี
2558 – 2562
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2557
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
2560 – 2561
กรรมการ / บริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 59,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
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นางสาวพููนศิิลป์์ แก้้วจำำ�นงค์์ (อายุุ 55 ปีี)
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงาน
สำำ�นัักกรรมการและส่่งเสริิมคุุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริิญญาตรีีบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
ประสบการณ์การทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง :
บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน) :
2562 – ปััจจุุบััน
รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานสำำ�นัักกรรมการและส่่งเสริิมคุุณภาพ
2546 – ปััจจุุบััน
เลขานุุการกรรมการผู้้�จััดการ
2559 – 2562
รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายสำำ�นัักกรรมการ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีทผ่่ี านมา :
ก.
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
ไม่เป็น
ข.
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
ค.
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญอันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ไม่มี
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริิษัทั มีีการเปลี่่�ยนแปลง
เพื่่� อ พัั ฒ นาให้้ บริิ ษัั ท เติิ บ โต
แบบยั่่� ง ยืื น และเน้้ น การให้้
บริิการด้้านคุุณภาพ โดยยก
ระดัั บ การดำำ� เนิิ น งานและ
บริิ ห ารองค์์ ก รเป็็ น มืื อ อาชีี พ
และเข้้าสู่่�ระดัับสากล ซึ่่�งรวม
ถึึงการประมููลสิินค้้าทุุกชนิิดที่่�
มิิ ใช่่ เ พีี ย ง สิิ น ค้้ า ป ร ะ เ ภ ท
รถยนต์์ แ ละรถจัั กรยานยนต์์
เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ครอบคลุุมทุุกประเภททรััพย์์สินิ ในด้้านการประมููล โดย
มีีนโยบายการเสนอบริิการที่่�มีีคุุณภาพ เน้้นถึึงการบริิหารงานและการจััดประมููลที่่�โปร่่งใส ให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
และซื่่�อตรงทุุกขั้้น� ตอน เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นให้้แก่่ผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขายในด้้านความยุุติธิ รรม โดยมีีการพััฒนาระบบ
การจััดการการประมููลแบบ Web Base ที่่�มีกี ารเชื่่อ� มโยงระบบงานสาขาและสำำ�นักั งานและคลัังสิินค้้า สามารถ
ดููแลตรวจสอบในเรื่่อ� งสภาพสิินทรััพย์์อย่่างมีีระบบและได้้มาตรฐานแบบ Real Time มีีการประเมิินราคากลาง
หรืือราคาเปิิดอย่่างเหมาะสม และได้้รัับการยอมรัับจากเจ้้าของสิินทรััพย์์ ดัังนั้้�น ผู้้�เข้้าร่่วมประมููลจะได้้ซื้้�อ
สิินทรััพย์์ในราคาที่่�เหมาะสมกัับสภาพ คุุณภาพการใช้้งาน เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและความสำำ�เร็็จต่่อทั้้�งคู่่�ค้้าและลููกค้้า
สอดคล้้องกัับคำ�ำ ขวััญของ บริิษััทที่่�ว่่า
“Your Success is our Pride”
ความสำ�เร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา
ทั้้�งนี้้� บริิษััทวางแนวนโยบายในการเพิ่่�มรายได้้และผลกำำ�ไรในอนาคตโดย
1.
2.
3.
4.
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ขยายฐานเจ้้าของทรััพย์์สิินในส่่วนของรถยนต์์ โดยเพิ่่�มรถยนต์์ส่่วนบุุคคลจากผู้้�ใช้้งานโดยตรง
ขยายฐานผู้้�เข้้าร่่วมการประมููล
เพิ่่�มประเภททรััพย์์สิินและบริิการในการประมููลให้้มีีความหลากหลาย
ปรัับปรุุงช่่องทางการประมููลออนไลน์์ ให้้สะดวกและมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำ�คัญ

บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) จดทะเบีียนจััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2534
ในนามบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 3 ล้้านบาท โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้านการประมููลสิินค้้าประเภทรถยนต์์ ภายใต้้การบริิหารงานเริ่่�มแรกของ นายเทพทััย ศิิลา ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ก่่อตั้้�งและบุุกเบิิกธุุรกิิจมาตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น
เดิิมผู้้�ก่่อตั้้�งประกอบธุุรกิิจค้้ารถยนต์์มืือสองต่่อมาในปีี 2534 ผู้้�ก่่อตั้้�งได้้จััดตั้้�งบริิษััทขึ้้�น เนื่่�องจากได้้
เล็็งเห็็นโอกาสในการประกอบธุุรกิิจให้้บริกิ ารประมููลรถยนต์์ ซึ่่ง� ในขณะนั้้�นประเทศไทยยัังไม่่มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ดัังกล่่าวอย่่างจริิงจััง จึึงได้้เริ่่�มทำำ�การศึึกษาถึึงความต้้องการของลููกค้้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุุรกิิจ
การประมููลสิินค้้าประเภทรถยนต์์จากหลายประเทศ อาทิิเช่่น ประเทศสหรััฐอเมริิกา ประเทศญี่่�ปุ่่�น ประเทศ
ออสเตรเลีีย และประเทศนิิวซีีแลนด์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งของผู้้�บริิโภคคนไทยในการซื้้�อ/
ขายรถยนต์์ ด้้วยราคายุุติิธรรมและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย โดยบริิษััทถืือเป็็นบริิษััท
แห่่งแรกในประเทศไทยที่่�เปิิดดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการประมููลรถยนต์์ในรููปแบบเปิิด (Open Auction) ซึ่่�งเป็็น
รููปแบบของการประมููลซึ่่ง� ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการเป็็นเจ้้าของทรััพย์์สินิ ใดๆ จะต้้องแสดงเจตจำำ�นง ด้้วยการเสนอราคาต่่อ
สาธารณะ หรืือกลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมประมููล โดยผู้้�ที่่�เสนอราคาสุุดท้้ายสููงที่่�สุุดจะเป็็นผู้้�ที่่�ชนะการประมููล
นอกจากบริิษัทั ให้้บริกิ ารประมููลรถยนต์์เป็็นหลัักแล้้ว บริิษัทั ยัังจััดให้้มีกี ารบริิการประมููลรถจัักรยานยนต์์
ตลอดจนสิินค้้าประเภทอื่่�นๆ ตามความต้้องการของลููกค้้า เช่่น บ้้านและที่่�ดินิ หุ้้�น เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
และสิินค้้าเบ็็ดเตล็็ดมีียี่่�ห้้อ เช่่น กระเป๋๋า นาฬิิกา (“สิินค้้าแบรนด์์เนม”) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย ซึ่่�งไม่่จำำ�กััดแต่่เพีียงรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์เท่่านั้้�น
บริิษััทมีีสำำ�นัักงานใหญ่่ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งสำำ�หรัับใช้้เป็็นสถานที่่�ประมููลแห่่งแรกตั้้�งอยู่่�ริิมถนนลาดพร้้าว
ระหว่่างซอย 85 - ซอย 87 ต่่อมาในปีี 2535 บริิษัทั ได้้ย้า้ ยสำำ�นักั งานใหญ่่มาตั้้ง� อยู่่�ที่่� 518/28 ซอยรามคำำ�แหง
39 (เทพลีีลา 1) แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร 10310 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ
การคมนาคมสะดวก และมีีพื้้น� ที่่�เพีียงพอที่่�จะรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจการให้้บริกิ ารประมููลในอนาคต ทั้้�งนี้้�
สถานที่่�ตั้้�งดัังกล่่าวถููกใช้้เป็็นสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทมาจนถึึงปััจจุบัุ ัน
ด้้วยระบบการประมููลที่่�โปร่่งใสได้้มาตรฐานประกอบกัับประสบการณ์์อันั ยาวนาน ทำำ�ให้้บริษัิ ทั ได้้รัับการ
ยอมรัับและไว้้วางใจจากสถาบัันการเงิินต่่างๆ บริิษัทั เอกชน และองค์์กรของภาครััฐ เช่่น องค์์กรเพื่่�อการปฏิิรูปู
ระบบสถาบัันการเงิิน (ปรส.) ให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการบริิหารงานประมููลขายทอดตลาดทรััพย์์สิินทุุกประเภท
เช่่น รถยนต์์ อสัังหาริิมทรััพย์์ ทรััพย์์สิินทั่่�วไปมาโดยตลอด
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บริิษััทจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรกมููลค่่า 3 ล้้านบาท
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจการประมููลรถยนต์์ จากนั้้�นจึึงเพิ่่�มทุุนจด
ทะเบีียนและชำำ�ระแล้้วเป็็น 13 ล้้านบาท และ 25 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อใช้้เป็็น
เงิินลงทุุนในการขยายกิิจการและเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน รวมทั้้�งได้้เริ่่ม� จััดการประมููล
รถจัักรยานยนต์์เพื่่�อขยายฐานลููกค้้า
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากองค์์การเพื่่�อการปฏิิรููปสถาบัันการเงิิน (ปรส.) เพื่่�อทำำ�การ
ประมููลรถยนต์์และทรััพย์์สิินของสถาบัันการเงิินที่่�ปิิดกิิจการ
บริิษััทเป็็นบริิษััทแห่่งแรกรายเดีียวในประเทศไทย และเป็็นแห่่งที่่� 2 ของเอเชีีย
ถััดจากประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิก National Auto Auction
Association (NAAA) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรผู้้�ประกอบธุุรกิิจการประมููลระดัับสากลที่่�ไม่่
หวัังผลกำำ�ไร ตั้้�งอยู่่�ในประเทศสหรััฐอเมริิกามีีสมาชิิกในประเทศต่่างๆ 270 แห่่ง
มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อยกระดัับมาตรฐานการประมููลรถยนต์์ โดยปกป้้องผลประโยชน์์
ของผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและยุุติิธรรม
เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนและชำำ�ระแล้้วเป็็น 110 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินลงทุุนในการ
ขยายกิิจการและได้้เริ่่�มรัับจััดประมููลสิินค้้าประเภทอื่่�นๆ เช่่น บ้้านและที่่�ดิิน หุ้้�น
เฟอร์์นิเิ จอร์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขาย
ซึ่่�งไม่่จำำ�กััดแต่่เพีียงรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์เท่่านั้้�น
เริ่่�มจััดการประมููลสััญจรในต่่างจัังหวััดเป็็นครั้้�งแรก และเปิิดพื้้�นที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิิน
ในส่่วนของรถยนต์์ทั้้�งสิ้้�น 17 จัังหวััด ได้้แก่่ พิิษณุุโลก เชีียงใหม่่ นครสวรรค์์
สกลนคร ร้้อยเอ็็ด อยุุธยา ชลบุุรีี นครปฐม สระบุุรีี อุุบลราชธานีี นครราชสีีมา
อุุดรธานีี ขอนแก่่น สงขลา สุุราษฎร์์ธานีี ตรััง และภููเก็็ต เพื่่�อให้้ครอบคลุุมการ
ประมููลทั่่�วภูมิู ภิ าค ตลอดจนอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่เจ้้าของทรััพย์์สินิ และจััดตั้้�ง
สาขาที่่�รัังสิิต – คลอง 8 เพื่่�อเป็็นการขยายฐานลููกค้้าในเขตปริิมณฑล
เพิ่่�มพื้้�นที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิินในส่่วนรถยนต์์จำ�ำ นวน 3 จัังหวััด ได้้แก่่ ประจวบคีีรีีขัันธ์์
นครศรีีธรรมราช และระยอง เพื่่�อเป็็นการขยายฐานลููกค้้าให้้ครอบคลุุมภาคใต้้และ
ภาคตะวัันออก
บริิษััทร่่วมมืือกัับไปรษณีีย์์ไทยสาขาแจ้้งวััฒนะเพื่่�อใช้้สถานที่่�ในการประมููล โดย
พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวผู้้�เข้้าร่่วมประมููลสามารถทดลองขัับรถยนต์์ก่่อนเข้้าร่่วมการประมููล
ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ทางการตลาดเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้า และร่่วมมืือกัับบริิษััท
โตชิิบ้า้ ไทยแลนด์์ จำำ�กัดั จััดการประมููลเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าที่่�สาขารัังสิิต – คลอง 8 เพื่่�อ
ขยายขอบเขตธุุรกิิจการประมููล
บริิษััทแปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััดเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด และเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
หุ้้�นสามััญที่่�ตราไว้้จากหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นหุ้้�นละ 0.50 บาท พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มทุุนจด
ทะเบีียนจาก 110 ล้้านบาท เป็็น 145 ล้้านบาท
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ในเดืือนมีีนาคมบริิษัทั มีีการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นสามััญที่่�ตราไว้้ของบริิษัทั จากเดิิม
หุ้้�นละ 0.50 บาท เป็็นหุ้้�นละ 0.25 บาท พร้้อมลดทุุนจดทะเบีียนเหลืือ 137.50
ล้้านบาท โดยเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป 110 ล้้านหุ้้�น
คิิดเป็็นทุุนจดทะเบีียนเพิ่่�มทุุนทั้้�งสิ้้�น 27.50 ล้้านบาท
ขยายพื้้�นที่่�สำำ�นักั งานใหญ่่ประมาณ 14 ไร่่ โดยปรัับความสููงพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่�อใช้้เป็็น
Safety zone ป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม และยกเลิิกการประมููลที่่�แจ้้งวััฒนะ
หุ้้�นของบริิษััทเริ่่�มซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ เป็็นวัันแรกเมื่่�อวัันที่่� 9
สิิงหาคม 2556
เปิิดสถานที่่�ประมููลแห่่งใหม่่ที่่�พุุทธมณฑลสาย 2
เพิ่่�มพื้้�นที่่�จัดั เก็็บทรััพย์์สินิ จำำ�นวน 3 จัังหวััด คืือ เชีียงใหม่่ นครราชสีีมา และสุุรินิ ทร์์
เพิ่่�มวัันประมููลเป็็น ประมููลทุุกวััน โดยสลัับกัันไปในแต่่ละสาขา
เพิ่่�มสถานที่่�และสาขาการประมููล ได้้แก่่ อุุบลราชธานีี อุุดรธานีี สุุราษฎร์์ธานีี และ
สงขลา
เพิ่่�มทรััพย์์สิินในการประมููล เช่่น สิินค้้าแบรนด์์เนม อสัังหาริิมทรััพย์์ เป็็นต้้น
รัั บดำำ� เนิิ น การจัั ด การประมูู ล ให้้ แ ก่่ ห น่่ วย งานราชการ เช่่ น กรมศุุ ล กากร
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด (ป.ป.ส.) สำำ�นัักงานป้้องกัันและ
ปราบปรามการฟอกเงิิน (ปปง.)
บริิษัทั ได้้รับั ความไว้้วางใจให้้ดำำ�เนิินการจััดการประมููล ใบอนุุญาตคลื่่�นความถี่่� 1800
Mhz. และ 900 Mhz. รองรัับ 4G ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.)
เพิ่่�มสาขาการประมููลที่่�จัังหวััดพิิษณุุโลก
บริิษััทได้้รัับวางใจจากกรมศุุลกากรให้้จััดการประมููลรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์
และสำำ�นัักงาน กสทช. ให้้ดำำ�เนิินการประมููลหมายเลขโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ที่่�เป็็น
หมายเลขสวย จำำ�นวน 16 หมายเลข
เพิ่่�มสิินทรััพย์์ในการประมููล ได้้แก่่ อสัังหาริิมทรััพย์์ เฟอร์์นิิเจอร์์หรูู เป็็นต้้น
บริิษััทร่่วมทุุนกัับบริิษััท ทีีเอสเอฟ เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด (ซึ่่�งต่่อมาได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
บริิษััท ทีีเอสเอฟ เอ็็กซ์์ตร้้า จำำ�กััด) จััดตั้้�งบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด
ด้้วยทุนุ จดทะเบีียน 10 ล้้านบาท โดยบริิษัทั ถืือหุ้้�นร้้อยละ 51 และบริิษัทั ทีีเอสเอฟ
เอนเนอร์์จีี จำำ�กััด ถืือหุ้้�นร้้อยละ 24 เพื่่�อประกอบการธุุรกิิจให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับการประมููลทรััพย์์สิิน รถยนต์์ และรถจัักรยานยนต์์เป็็นหลััก ได้้แก่่ โครงการ
เพื่่�อนประมููล ให้้บริิการครบวงจร เช่่น บริิการให้้คำำ�แนะนำำ�การซื้้�อขายรถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์ บริิการประเมิินราคา บริิการทำำ�ความสะอาด ปรัับปรุุงสภาพ
บริิการขนย้้าย บริิการแนะนำำ�สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อ พ.ร.บ.ประกัันภััย และธุุรกรรมด้้าน
ทะเบีียนรถ
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จััดการประมููลรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ให้้กรมศุุลกากร
จััดการประมููลทรััพย์์ของกลางที่่�ยึึดได้้ให้้กัับสำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปราม
ยาเสพติิด (ป.ป.ส.)
ยกเลิิกสาขาพุุทธมณฑลสาย 2 และเพิ่่�มสถานที่่�จััดเก็็บที่่�สมุุทรสาครเพื่่�อรองรัับ
ปริิมาณสิินค้้าบริิเวณพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานครฝั่่�งตะวัันตกและจัังหวััดใกล้้เคีียง
E-Onsite มีีการพััฒนาระบบการประมููลในรููปแบบของ E-Auction ที่่�ลานประมููล
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าที่่�ไม่่ประสงค์์ที่่�จะแสดงสถานะ ณ จุุดการ
ประมููล
เพิ่่�มการบริิการและให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการประมููลโดยเฉพาะลููกค้้าที่่�มาประมููล
กัับเราเป็็นครั้้�งแรกและลููกค้้าที่่�สนใจที่่�จะมาประมููลสิินค้้ากัับสหการประมููลใน
รููปแบบ One stop service
บริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากผู้้�นำำ�ตลาดรถบรรทุุกของประเทศไทยให้้จััดการ
ประมููลรถบรรทุุก เพื่่�อการขยายโอกาสให้้กัับผู้้�บริิโภคได้้เข้้าถึึงตััวสิินค้้าประเภท
ดัังกล่่าวได้้มากขึ้้�น
Rebranding: เป็็นการพััฒนาภาพลัักษณ์์ และคุุณภาพการบริิการของบริิษััทให้้มีี
ความทัันสมััยและประทัับใจลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
พััฒนาคลัังสิินค้้าจัังหวััดราชบุุรีี เป็็นสาขาเพื่่�อการประมููล รองรัับการขยายตััวใน
ภาคกลาง
เปิิดคลัังสิินค้้าจัังหวััดสระแก้้ว เพื่่�อรองรัับปริิมาณรถในฝั่่�งภาคตะวัันออกที่่�เชื่่�อม
ต่่อกัับภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ยุุติิการดำำ�เนิินงานและปิิดบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด เนื่่�องจากผลการ
ดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
เปิิดคลัังสิินค้้าจัังหวััดเชีียงราย เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของปริิมาณธุุรกิิจที่่ป� ริิมาณ
รถจะมีีเพิ่่�มมากขึ้้�นในภาคเหนืือ
เปิิดคลัังสิินค้้าใหม่่ 3 จัังหวััด เพื่่�อรองรัับการขยายตััวของธุุรกิิจที่่ทุ� กุ ภาคทั่่�วประเทศ
ได้้แก่่ ลำำ�ปาง ศรีีสะเกษ และพัังงา
พััฒนาพื้้�นที่่�เช่่าใหม่่ในจัังหวััดอุุดรธานีี และจัังหวััดขอนแก่่น ซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่กว่่า
พื้้�นที่่�เดิิม และใช้้เป็็นสาขาแทนพื้้�นที่่�เดิิม เพื่่�อรองรัับปริิมาณรถที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ต่่ออายุุสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่เป็็นสััญญาระยะยาวอีีก 25 ปีี เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอนาคต
พััฒนาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่โดยการยกระดัับพื้้�นที่่�ให้้สููงขึ้้�น ปรัับปรุุงระบบ
ระบายน้ำำ��ใหม่่ และเทพื้้�นคอนกรีีตทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่� เพื่่�อป้้องกัันปััญหาเรื่่�องน้ำำ��ท่่วม
ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจในการให้้บริิษััทเป็็นผู้้�ดููแล
ทรััพย์์สิินรอการขาย
ได้้รัับการจััดอัันดัับ 200 Best Under a Billion ประจำำ�ปีี 2563 จาก Forbes

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจให้้บริกิ ารในการดำำ�เนิินการจััดการประมููลทรััพย์์สินิ ทุุกประเภท ครอบคลุุมการบริิการ
ด้้านอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประมููล เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่เจ้้าของทรััพย์์สิินและผู้้�ร่่วมประมููล เช่่น
การบริิการเคลื่่อ� นย้้ายทรััพย์์สินิ เพื่่�อประมููล จััดหาแหล่่งเงิินทุุนให้้กับผู้้�
ั สนใจและเข้้าร่่วมประมููลโดยการประสาน
งานกัับสถาบัันการเงิิน เป็็นต้้น
การให้บริการประมูลทรัพย์สิน

รายได้้ส่่วนใหญ่่ของบริิษััทมาจากค่่าธรรมเนีียมในการให้้บริิการดำำ�เนิินการประมููลทรััพย์์สิิน โดยค่่า
ธรรมเนีียมบริิการเก็็บจากผู้้�ประมููลซื้้�อเป็็นหลััก และเก็็บค่่าธรรมเนีียมบริิการหรืือคอมมิิชชั่่�นจากเจ้้าของ
ทรััพย์์สิินตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกััน
ทั้้�งนี้้� ปััจจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ในการประกอบธุุรกิิจ คืือ ต้้องโปร่่งใส เป็็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง 2 กลุ่่�มได้้สููงสุุด โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจประมููลนั้้�น ผู้้�เกี่่�ยวข้้องจะประกอบด้้วยผู้้�ประมููลซื้้�อ
และเจ้้าของทรััพย์์สิินที่่�นำำ�มาประมููล ซึ่่�งมีีความต้้องการที่่�แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ
ผู้้�ประมููลซื้้�อ : 	ต้้องการความหลากหลายของทรััพย์์สินิ และปริิมาณที่่�เพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถเลืือกและ
ได้้ทรััพย์์สิินที่่�ตรงตามความต้้องการ ด้้วยราคาที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของตน
เจ้้าของทรััพย์สิ์ ิน : 	ต้้องการให้้จำ�ำ หน่่ายทรััพย์์สิินได้้ในราคาที่่�เหมาะสมสููงสุุด โดยเจ้้าของทรััพย์์สิินจะเลืือก
บริิษััทผู้้�จััดการประมููลที่่�มีีผู้้�สนใจและเข้้าร่่วมประมููลเป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสให้้
สิินค้้าสามารถจำำ�หน่่ายได้้ รวมทั้้�งมีีการแข่่งขัันอย่่างสมบููรณ์์ ส่่งผลต่่อราคาจำำ�หน่่าย
ทรััพย์์สิิน
จากความต้้องการที่่�แตกต่่างดัังกล่่าวข้้างต้้น การประสบความสำำ�เร็็จในการประกอบธุุรกิิจประมููลนั้้�น
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการจััดหาทรััพย์์สิินในการประมููลให้้มีีความหลากหลายและมีีปริิมาณที่่�เพีียงพอ เพื่่�อ
กระตุ้้�นให้้มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมการประมููลเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการให้้ความสำำ�คััญในการให้้บริิการทั้้�งผู้้�ประมููลซื้้�อและ
เจ้้าของทรััพย์์สิิน ให้้ได้้รัับความสะดวกรวดเร็็วและความพึึงพอใจสููงสุุด ซึ่่�งส่่งผลต่่อโอกาสที่่�การประมููล
ทรััพย์์สิินจะสำำ�เร็็จเพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งมีีความเป็็นธรรมของราคาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการแข่่งขัันที่่�สมบููรณ์์
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ทรัพย์สินที่บริษัทดำ�เนินการจัดการประมูล สามารถจำ�แนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก
ดังนี้
1) รถยนต์

การให้้บริกิ ารประมููลรถยนต์์ถือื เป็็นรายได้้หลัักของบริิษัทั โดยมีีสัดั ส่่วนประมาณร้้อยละ 70 - 80 ของ
รายได้้รวมของบริิษััทตลอดช่่วงเวลาที่่�ผ่่านมา บริิษััทให้้บริิการประมููลรถยนต์์ทุุกประเภท ทุุกยี่่�ห้้อ ทุุกรุ่่�น
ทั้้�งรถยนต์์ที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนได้้ รถยนต์์ที่่�ขัับเคลื่่�อนไม่่ได้้ หรืือซากรถจากอุุบััติิเหตุุ โดยเจ้้าของทรััพย์์สิิน
รถยนต์์ที่่�นำำ�มาประมููล ประกอบด้้วย 2 กลุ่่�มหลััก คืือ
กลุ่่�มนิิติิบุุคคล เช่่น สถาบัันการเงิิน บริิษััทเช่่าซื้้�อรถ ที่่�มีีการยึึดรถจากการปล่่อยสิินเชื่่�อรถยนต์์
บริิษััทรถเช่่าที่่�รถยนต์์ครบกำำ�หนดอายุุใช้้งาน บริิษััททั่่�วไปที่่�มีีรถยนต์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร หรืือรถยนต์์ส่่วนกลาง
ของพนัักงาน หรืือรถที่่�ใช้้งานขนส่่งสิินค้้าในกิิจการของบริิษััท เป็็นต้้น
●

กลุ่่�มลููกค้า้ บุุคคล เช่่น บุุคคลทั่่�วไปที่่�เป็็นเจ้้าของรถยนต์์ ผู้้�ค้้ารถยนต์์มือื สอง (เต็็นท์์รถ) ซึ่่ง� ต้้องการ
นำำ�รถยนต์์ของตนเองมาจำำ�หน่่ายเพื่่�อการหมุุนเวีียน เป็็นต้้น
●

สำำ�หรัับผู้้�เข้้าประมููลรถยนต์์นั้้�น มีีหลากหลายทั้้�งผู้้�ค้้ารถยนต์์มืือสองและลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไป โดยส่่วน
ใหญ่่จะเป็็นผู้้�ค้้ารถยนต์์มืือสองซึ่่�งจะทำำ�การประมููลรถยนต์์เพื่่�อนำำ�ไปจำำ�หน่่ายต่่อแก่่ลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไปอีีก
ทอดหนึ่่�ง
ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล
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รถยนต์์นั่่�งส่่วนบุุคคล

รถยนต์์เพื่่�อการพาณิิชย์์

รถยนต์์เอนกประสงค์์

ซากรถยนต์์

2) รถจักรยานยนต์

บริิษััทมีีสััดส่่วนรายได้้จากการให้้บริิการประมููลรถจัักรยานยนต์์ ประมาณร้้อยละ 5 – 10 ของรายได้้
รวมของบริิษัทั ตลอดช่่วงเวลาที่่�ผ่า่ นมา บริิษัทั ให้้บริกิ ารประมููลรถจัักรยานยนต์์ทุกุ ประเภท ทุุกยี่่�ห้อ้ และทุุกรุ่่�น
โดยเจ้้าของทรััพย์์สินิ ที่่�นำำ�มาประมููลส่่วนใหญ่่จะเป็็นสถาบัันการเงิินที่่�ทำำ�การยึึดรถจัักรยานยนต์์จากการปล่่อย
สิินเชื่่อ� และผู้้�เข้้าประมููลส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ค้้ารถจัักรยานยนต์์มือื สอง ร้้านค้้าจัักรยานยนต์์ที่่จำ� ำ�หน่่ายทั้้�งรถใหม่่
และรถมืือสอง รวมถึึงลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไปที่่�ซื้้�อไปใช้้งาน ซึ่่�งแนวโน้้มลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�มีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปีีที่่�
ผ่่านมาและเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�บริิษััท ให้้ความสนใจและมีีทิิศทางที่่�ต้้องการขยายกลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลให้้มากขึ้้�น
ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล

3) ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ

การให้้บริกิ ารประมููลทรััพย์์สินิ อื่่�นๆ ตามความต้้องการของลููกค้้านั้้�น มีีสัดั ส่่วนรายได้้ประมาณร้้อยละ
1 - 15 ของรายได้้รวม โดยวััตถุุประสงค์์หลัักของการประมููลทรััพย์์สิินอื่่�นนั้้�น เพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเสริิม
ภาพลัักษณ์์ของบริิษััทให้้สอดคล้้องกัับคำำ�ว่่า “สหการประมููล” คืือ มีีความหลากหลายของทรััพย์์สิินที่่�นำำ�มา
ประมููล ตลอดจนเป็็นการขยายฐานกลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมประมููลให้้มีีวงกว้้างเพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างโอกาสทาง
ธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
การประมููลทรััพย์์สิินอื่่�นของบริิษััท เช่่น
1.	จััดการประมููลคลื่่�นความถี่่� 5G หรืือจััดการประมููลเลขหมายโทรศััพท์์สำำ�หรัับบริิการโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่� ที่่�เป็็นหมายเลขสวยให้้กัับสำำ�นัักงาน กสทช.
2. งานประมูู ล สิ่่� ง ของเลิิ ก ใช้้ ง าน ชำำ�รุุ ด เสีี ย หายที่่� อ ยู่่�ในความครอบครองของการรถไฟ
แห่่งประเทศไทย
3. งานประมููลสิินค้้าแบรนด์์เนม
4. งานประมููลทรััพย์์สิิน เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าซิิงเกอร์์
5. งานประมููลของรัักของนัักกอล์์ฟในงานกอล์์ฟ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019
6. ประมููลอสัังหาริิมทรััพย์์
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การพัฒนาระบบการจัดการประมูล

บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาระบบซอฟต์์แวร์์เพื่่�อรองรัับการประมููลรููปแบบใหม่่ๆ และการพััฒนาระบบงานของบริิษัทั
ด้้วยเทคโนโลยีีด้้านสารสนเทศที่่�ทัันสมััยเพื่่�อรองรัับงานด้้านการบริิการข้้อมููลสำำ�หรัับทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย
●

ระบบการประมููลด้้วยแอปพลิิเคชััน

บริิษััทได้้พััฒนารููปแบบการประมููลใหม่่ๆ เพื่่�อรองรัับความต้้องการของผู้้�เข้้าร่่วมประมููลและเพิ่่�ม
ความโปร่่งใสเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย โดยมุ่่�งเน้้นการนำำ�เทคโนโลยีีด้้านซอฟต์์แวร์์เข้้ามา
เปลี่่�ยนวิิธีีการประมููลจากรููปแบบการใช้้ป้้ายเสนอราคาเพีียงอย่่างเดีียว เป็็นการเสนอราคาผ่่านระบบ
แอปพลิิเคชัันมากขึ้้�น
ระบบ E-Auction ในชื่่� อ ระบบ
“AUCT Live” เป็็นระบบที่่�บริิษััทมีีการพััฒนา
ปรัับปรุุง และใช้้งานมาตลอด 6 ปีีที่่ผ่� า่ นมาเพื่่�อ
รองรัั บผู้้� เข้้ า ร่่ ว มประมูู ล ที่่� ต้้ อ งการเข้้ า ร่่ ว ม
ประมููลผ่่านแอปพลิิเคชัันพร้้อมแสดงภาพและ
เสีียงบรรยากาศการประมููล ณ ลานประมููลจริิง
จากที่่�ใดก็็ได้้ที่่�มีีสััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตรองรัับ
จากการที่่�บริิษััทเคยเช่่าใช้้ซอฟต์์แวร์์จากต่่าง
ประเทศซึ่่ง� มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยสููงมาตลอด กลางปีี 2559
บริิษััทได้้เริ่่�มใช้้งานระบบ AUCT Live ที่่�บริิษััท
พัั ฒ นาขึ้้� น เอง เพื่่� อ ผลัั ก ดัั น ให้้ รูู ป แบบการ
ประมููลในอนาคตเป็็นระบบดิิจิทัิ ลั ทั้้�งระบบ โดย
ระบบจะมีีการเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมการเสนอ
ราคาของผู้้�เข้้าร่่วมการประมููลทุุกขั้้น� ตอนทำำ�ให้้
เพิ่่�มความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ตลอดเวลา
ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี โดยมีีการ
พััฒนาระบบอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบััน
ตั้้� ง แต่่ ปีี 2561 บริิ ษัั ท ได้้ เ ปิิ ด ตัั ว
Mobile Application ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ เพื่่�อน
ประมููล “AUCT Friend” บริิษัทั ได้้ทำำ�การพััฒนา
ระบบเพื่่�อสนัับสนุุน Thailand 4.0 ด้้วย Mobile
Application ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
ราคากลาง ทราบตารางการประมููลทั่่�วประเทศ
ของบริิษัทั ตลอดจนค้้นหารถประมููลและระบบ
แจ้้งเตืือนเมื่่�อรถที่่�ตรงตามความต้้องการได้้ถููกนำำ�เข้้าประมููล ซึ่่�งเพิ่่�มความสะดวกแก่่ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
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●

ระบบการประมููลคลื่่�นความถี่่�แบบ Multi bands เพื่่�อรองรัับระบบการประมููล 5G

บริิษััทได้้พััฒนาระบบการประมููลที่่�สามารถรองรัับกัับกฎการประมููลของสำำ�นัักงาน กสทช. ตาม
ประกาศหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่�สำ�ำ หรัับกิิจการโทรคมนาคมเคลื่่�อนที่่�สากล ย่่าน 700
MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz ซึ่่�งระบบการประมููลต้้องรองรัับวิิธีีการประมููลคลื่่�นความถี่่�แบบ
Simultaneous Ascending Clock Auction ประกอบด้้วยสองขั้้�นตอน ได้้แก่่ ขั้้�นตอนการจััดสรรชุุดคลื่่�นความถี่่�
(Allocation Stage) และขั้้�นตอนการกำำ�หนดย่่านความถี่่� (Assignment Stage) กล่่าวคืือระบบการประมููลต้้อง
สามารถดำำ�เนิินการประมููลหลายย่่านคลื่่�นความถี่่�ในเวลาเดีียวกัันอย่่างน้้อย 4 ย่่านคลื่่�นความถี่่� รองรัับ
หลัักเกณฑ์์การเสนอราคาภายใต้้กฎการประมููลของสำำ�นัักงาน กสทช. และสามารถรองรัับการควบคุุมการ
กำำ�หนดช่่วงคลื่่น� ความถี่่ที่่� ต้� อ้ งการสำำ�หรัับผู้้�ชนะการประมููลภายใต้้ระเบีียบการกำำ�หนดเพดานการเลืือกช่่วงคลื่่�น
ความถี่่�ของแต่่ละย่่านตามที่่�สำำ�นัักงาน กสทช. กำำ�หนด
●

ระบบการประมููลด้้วย Mobile Application สำำ�หรัับการรถไฟแห่่งประเทศไทย

บริิษััทได้้พััฒนาระบบการระบบการประมููลด้้วย Mobile Application สำำ�หรัับงานประมููลสิ่่�งของ
เลิิกใช้้ ตััดบััญชีี ชำำ�รุดุ เสีียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่่งประเทศไทย โดยระบบได้้พัฒ
ั นาระบบการ
ประมููลด้้วย Mobile Application ภายใต้้ระเบีียบการประมููลและการแข่่งขัันเสนอราคาของการรถไฟแห่่ง
ประเทศไทย โดยการรถไฟแห่่งประเทศไทยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินการขายทอดตลาดสิ่่ง� ของที่่�ชำำ�รุดุ เสีียหาย
เลิิกใช้้งาน ที่่�เป็็นภาระในการจััดเก็็บ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ หลัักเกณฑ์์ และกฎหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ตามระเบีียบ
กระทรวงการคลัังว่่าด้้วยการจััดซื้้อ� จััดจ้้างและการบริิหารพััสดุุภาครััฐ พ.ศ. 2560 จะทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
แก่่การรถไฟแห่่งประเทศไทย การแข่่งขัันเสนอราคาด้้วยอุุปกรณ์์มืือถืือผ่่าน Mobile Application ซึ่่�งระบบจะ
แสดงผลหมายเลขผู้้�เสนอราคาและราคาที่่�เสนอทุุกครั้้ง� ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมการประมููลทราบผลทั้้�งในระหว่่างการแข่่งขััน
เสนอราคาและเมื่่�อผู้้�ดำำ�เนิินการประมููลประกาศหมายเลขผู้้�ชนะการประมููล โดยผู้้�เสนอราคาไม่่ได้้แสดงตััวตน
ทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประมููลสามารถแข่่งขัันเสนอราคาได้้ตามต้้องการไม่่มีีความกดดััน เพิ่่�มความโปร่่งใสในการ
ประมููลและป้้องกัันการสมยอมราคา
●

ระบบการประมููลบน Mobile Application พร้้อมภาพเสีียงจากสถานที่่�ประมููลจริิง

บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการพััฒนาระบบการประมููลแบบ E-Auction ในชื่่�อระบบ “AUCT Live” ซึ่่�งรองรัับ
การประมููลผ่่าน Online โดยแสดงภาพและเสีียงจากสถานที่่�ประมููลจริิงแบบเรีียลไทม์์ ซึ่่�งระบบยัังมีีข้้อจำำ�กััด
ในการแสดงผลภาพและเสีียงได้้เฉพาะบนคอมพิิวเตอร์์และโน้้ตบุ๊๊ก� บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาระบบเพื่่�อเพิ่่�มความสามารถ
ให้้รองรัับการประมููลผ่่านระบบ AUCT Live พร้้อมภาพเสีียงได้้สำำ�หรัับทุกุ อุุปกรณ์์ ทุุกแพลตฟอร์์ม (Windows,
IOS และ Android) โดยได้้เริ่่ม� ใช้้งานจริิงในปีี 2563 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้บริษัิ ทั เป็็นรายแรกของบริิษัทั ประมููลในประเทศไทย
ที่่�มีีระบบประมููลผ่่าน Online บนมืือถืือและแท็็บเล็็ตที่่�มีีภาพและสีียงแบบเรีียลไทม์์
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การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
1) การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ

บริิษััทมีีการให้้บริิการเคลื่่�อนย้้ายรถ โดยส่่วนใหญ่่จะเรีียกเก็็บค่่าใช้้จ่่ายในการเคลื่่�อนย้้ายรถจาก
ผู้้�ที่่ช� นะการประมููล ซึ่่ง� บริิษัทั จะแสดงอััตราค่่าเคลื่่�อนย้้ายเพื่่�อเปิิดเผยให้้ผู้้�ประมููลซื้้อ� ทราบในใบรายการประมููล
รถของแต่่ละครั้้�งก่่อนเข้้าร่่วมประมููล
ในการกำำ�หนดค่่าบริิการขนย้้ายจะพิิจารณาจากต้้นทุุนค่่าเคลื่่�อนย้้ายที่่�บริษัิ ทั จ่่าย และ/หรืือ ค่่าจ้้าง
ที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�รัับจ้้างเคลื่่�อนย้้ายตั้้�งแต่่จุุดที่่�บริิษััทรัับรถจากผู้้�ขายไปสิ้้�นสุุด ณ จุุดที่่�ทำำ�การประมููล โดยบริิษััทจะ
นำำ�ต้้นทุุนดัังกล่่าวมาเฉลี่่�ยเป็็นต้้นทุุนค่่าเคลื่่�อนย้้ายรถแต่่ละคััน
2) การให้บริการประเมินราคา

บริิษััทมีีการให้้บริิการประเมิินราคาทรััพย์์สิินต่่างๆ ซึ่่�งบริิษััทจะคิิดค่่าบริิการในกรณีีที่่�การประเมิิน
ราคาทรััพย์์สิินดัังกล่่าวไม่่ได้้มีีการประมููลราคาผ่่านบริิษััท
โครงสร้้างรายได้้รวมของบริิษัทั  สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 - 2563 สามารถแสดงได้้ดังั นี้้�
2561
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้้

รายได้้จากประมููลรถยนต์์
รายได้้จากประมููลรถจัักรยานยนต์์
รายได้้ค่่าขนย้้าย
รายได้้จากการประมููลอื่่�น
รายได้้จากการให้้บริิการรวม
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม

2562
ล้านบาท ร้อยละ

2563
ล้านบาท ร้อยละ

531.82 76.14 636.72 78.36 656.42 75.53
63.88
9.15 66.59
8.19 77.55
8.92
76.25 10.92 86.24 10.61 99.58 11.46
21.22
3.04 13.87
1.71 30.79
3.54
693.17 99.24 803.42 98.87 864.34 99.45
5.32
0.76
9.16
1.13
4.75
0.55
698.49 100.00 812.58 100.00 869.09 100.00

สถานที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิินเพื่่�อรอประมููลของบริิษััทรวม 32 แห่่ง ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� 31 จัังหวััด มีีดัังนี้้�
ภาคกลาง

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคใต้้

ภาคตะวันออก

1. ระยอง
1. นครราชสีีมา 1.	สุุราษฎร์์ธานีี
2. ชลบุุรีี: พััทยา
2.	อุุบลราชธานีี 2. สงขลา
3. ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 3. ชลบุุรีี: บ้้านบึึง
3.	อุุดรธานีี
4. สระแก้้ว
4.	ชุุมพร
4. ขอนแก่่น
5. นครศรีีธรรมราช
5.	สุุริินทร์์
6.	ภููเก็็ต
6.	ร้้อยเอ็็ด
7.	ตรััง
7. สกลนคร
8.	พัังงา
8. ศรีีสะเกษ
ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั มีีความสามารถในการจััดเก็็บทรััพย์์สินิ ในพื้้น� ที่่� 31 จัังหวััดข้้างต้้น รวมจำำ�นวนกว่่า 40,000 คััน

1. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานใหญ่่
2. ปทุุมธานีี: สาขารัังสิิต
3. สระบุุรีี
4. อยุุธยา
5. สมุุทรสาคร
6. ราชบุุรีี
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1. เชีียงใหม่่
2.	พิิษณุุโลก
3. นครสวรรค์์
4. เพชรบููรณ์์
5. เชีียงราย
6.	ลำำ�ปาง

การขยายสาขาครอบคลุุมพื้้น� ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ทั่่�วประเทศ  
บริิษััทมีีสถานที่่�ประมููลจำำ�นวน 13 แห่่ง ใน 13 จัังหวััด ดัังนี้้�
ภาคกลาง

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคเหนืือ

กรุุงเทพมหานคร (1) เชีียงใหม่่ (1)
พิิษณุโุ ลก (1)
ปทุุมธานีี (1)
ราชบุุรีี (1)

นครราชสีีมา (1)
อุุบลราชธานีี (1)
อุุดรธานีี (1)
ขอนแก่่น (1)

ภาคใต้้

สุุราษฎร์์ธานีี (1)
สงขลา (1)

ภาคตะวัันออก

ระยอง (1)
ชลบุุรีี (1)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
●

สถานที่ประมูล

	บริิษััทมีีจุุดประมููลรถทั่่�วประเทศไทยทั้้�งสิ้้�น 13 แห่่ง ซึ่่�งครอบคลุุมทั่่�วภููมิิภาคของประเทศ เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าในภููมิิภาคต่่างๆ สามารถซื้้�อขายได้้สะดวก โดยสถานที่่�ในการประมููลของบริิษััท
สามารถจำำ�แนกใน 2 ลัักษณะ คืือ สถานที่่�จััดประมููลประจำำ� และศููนย์์ประมููลสััญจร
ตารางการประมูลที่สำ�นักงานใหญ่และสาขา

สถานที่่�ประมููล

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สำำ�นัักงานใหญ่่
สาขารัังสิิตคลอง 8
จ.เชีียงใหม่่
จ.นครราชสีีมา
จ.อุุบลราชธานีี
จ.อุุดรธานีี
จ.สุุราษฎร์์ธานีี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่่)
จ.พิิษณุุโลก
จ.ราชบุุรีี
จ.ขอนแก่่น
ศูนย์ประมูลสัญจร

	บริิษััทมีีการจััดประมููลสััญจรตามภููมิิภาคต่่างๆ โดยเน้้นพื้้�นที่่�ซึ่่�งเป็็นจัังหวััดหลัักของแต่่ละภููมิิภาค
ซึ่่�งบริิษััทมีีพื้้�นที่่�จััดเก็็บรถอยู่่� เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการเคลื่่�อนย้้ายรถ โดยจะมีีการกำำ�หนดแผนการ
ประมููลล่่วงหน้้าประมาณ 1-2 สััปดาห์์ เพื่่�อเผยแพร่่และประชาสััมพัันธ์์ให้้ผู้้�ต้อ้ งการเข้้าประมููลรัับทราบ ปััจจุบัุ นั
บริิษััทมีีศููนย์์ประมููลสััญจรในภาคตะวัันออก ได้้แก่่ จัังหวััดชลบุุรีี และจัังหวััดระยอง
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นอกจากนี้้� ในบางกรณีีบริิษััทมีีการจััดประมููลสิินค้้าพิิเศษตามความต้้องการของเจ้้าของทรััพย์์สิิน
ในสถานที่่�ต่่างๆ เช่่น สิินค้้าแบรนด์์เนม รถบรรทุุก HINO การบิินไทย กรมศุุลกากร เป็็นต้้น
กระบวนการจัดการประมูล

	บริิษััทได้้มีีการจััดระบบการตรวจรัับรถและแจงสภาพรถ ดัังนี้้�

1.	รัับรถ ถ่่ายภาพรถภายนอก/ภายใน และบัันทึึกข้้อมููลเข้้าระบบ
2.	ทำำ�ความสะอาดภายนอกและห้้องเครื่่�อง
3.	ดููดฝุ่่�นทำำ�ความสะอาดภายใน
4.	ล้้างภายนอกและห้้องเครื่่�อง
5.	ถ่่ายรููปขึ้้�นเว็็บไซต์์ รอการขาย พร้้อมทั้้�งสามารถตรวจสอบรถผ่่านคลัังสิินค้้าแบบออนไลน์์
6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่่อนเข้้าประมููล
ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ

1. ระบบงานพััฒนาเป็็นระบบ Web Base มีีการเชื่่อ� มโยงระบบงานสาขาสำำ�นักั งานและคลัังสิินค้้า
แบบออนไลน์์
2.	ข้้อมููลการรัับรถ รููปรถ และคลัังสิินค้้ารถ สามารถตรวจสอบได้้ทัันทีีแบบ Real Time
3.	ข้้อมููลการขายสามารถตรวจสอบได้้ทัันทีีและติิดตามผลได้้ในขณะกำำ�ลัังประมููล และข้้อมููลมีี
ความถููกต้้อง รวดเร็็ว และตรวจสอบได้้
4. ระบบการจััดการสาขามีีการพััฒนาเป็็นระบบบริิหารแบบกระจายด้้วยมาตรฐานที่่�ไม่่ขึ้้�นกัับ
สำำ�นัักงานใหญ่่
5. ระบบออนไลน์์ทำำ�ให้้ลดภาระงานในการส่่งข้้อมููลระหว่่างสาขาและเจ้้าของรถ ทำำ�ให้้การทำำ�งาน
รวดเร็็ว
6. ระบบสารสนเทศมีีการพััฒนาและรองรัับการพััฒนาระบบงานสนัับสนุุนการทำำ�งานของเจ้้าของ
รถเพิ่่�มเติิมได้้ในอนาคต
●

วิธีการประมูล

ผู้้�ประมููลสามารถทำำ�การประมููลได้้ใน 2 ลัักษณะ คืือ การยกป้้ายประมููลในสถานที่่�ประมููล และการ
ประมููลออนไลน์์
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1.

การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล

เป็็นรููปแบบการประมููลพื้้�นฐาน โดยผู้้�เข้้าร่่วมประมููลจะยกป้้ายหมายเลขประมููลของตนเอง
ต่่อสาธารณะในการสู้้�ราคาที่่�ผู้้�ดำำ�เนิินการประมููลแจ้้งการปรัับราคาแต่่ละครั้้�ง ผู้้�ที่่�เสนอราคาสููงสุุดเป็็นผู้้�ชนะ
การประมููล
2.

การประมูลออนไลน์ด้วยระบบ AUCT Live

บริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารพัั ฒ นาโปรแกรมการประมูู ล เพื่่� อ ใช้้ ป ระมูู ล ผ่่ า นทางเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท
www.auct.co.th ในแบบ Real Time พร้้อมการประมููลในสถานที่่�จริิง ซึ่่�งเป็็นระบบการประมููลออนไลน์์แห่่ง
แรกของประเทศไทย ที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประมููลสามารถเห็็นทั้้�งภาพและเสีียงของบรรยากาศการประมููลสดในสถานที่่�
ประมููล และสามารถแสดงความจำำ�นงในการสู้้�ราคาที่่�ผู้้�ดำำ�เนิินการประมููลแจ้้งการปรัับราคาแต่่ละครั้้�งได้้ผ่่าน
ทางอิินเตอร์์เน็็ต
ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมประมููลสามารถสมััครร่่วมการประมููลออนไลน์์ พร้้อมแนบเอกสารสำำ�คััญเพื่่�อ
ให้้บริษัิ ทั ตรวจสอบข้้อมููล จากนั้้�นบริิษัทั จะส่่งหมายเลขสมาชิิก (Member Number) พร้้อมรหััสผ่่าน (Password)
ให้้แก่่ผู้้�สมััคร ให้้ผู้้�สมััครวางเงิินหลัักประกัันตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนด เพื่่�อใช้้บริิการประมููลผ่่านทางหน้้าเว็็บไซต์์
หรืือผ่่านทางแอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� ซึ่่�งปััจจุุบัันการประมููลด้้วยระบบ AUCT Live ลููกค้้าที่่�ต้้องการ
ประมููล จะได้้วงเงิินและเงื่่�อนไขเดีียวกัันกัับการยกป้้ายประมููลในสถานที่่�ประมููล
●

การลงทะเบียน

ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมประมููลต้้องลงทะเบีียนกัับบริิษััทและชำำ�ระเงิินค่่ามััดจำำ�ป้้ายประมููล จึึงจะมีีสิิทธิิ
ประมููลทรััพย์์สินิ ได้้ และค่่ามััดจำำ�ดังั กล่่าว จะคืืนให้้แก่่ผู้้�เข้้าประมููลภายหลัังจากผู้้�เข้้าร่่วมประมููลคืืนป้้ายประมููล
โดยไม่่มีค่ี ่าใช้้จ่่ายใดๆ ซึ่่�งอััตราค่่ามััดจำำ�ป้้ายประมููลสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไปในการประมููลทรััพย์์สิินมีีดัังนี้้�
1)	ป้้ายละ 20,000 บาท	สำำ�หรัับการประมููลรถยนต์์ รถการเกษตร และรถบรรทุุก
2)	ป้้ายละ 5,000 บาท	สำำ�หรัับการประมููลรถจัักรยานยนต์์
●

ผู้เข้าร่วมประมูล

ผู้้�เข้้าร่่วมประมููล หรืือผู้้�ซื้้�อรถยนต์์ และ/หรืือ รถจัักรยานยนต์์ส่่วนใหญ่่ ได้้แก่่ ผู้้�ค้้ารถซึ่่�งมีีทั้้�งในรููป
นิิติิบุุคคลและบุุคคลซึ่่�งต้้องการนำำ�รถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์ที่่�ประมููลได้้ไปปรัับปรุุงให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้
และทำำ�การขายต่่อ นอกจากนี้้� ยัังมีีบุุคคลทั่่�วไปซึ่่�งนำำ�รถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์ไปใช้้เอง ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประมููลซื้้�อ
รถยนต์์ และ/หรืือ รถจัักรยานยนต์์จากบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่�มพ่่อค้้ารถยนต์์มืือสอง และพ่่อค้้าคนกลางที่่�
ประมููลรถยนต์์เพื่่�อขายต่่อไปยัังลููกค้้าผู้้�ใช้้รถยนต์์ทั่่�วไปอีีกทอดหนึ่่�ง
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●

การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า

เพื่่�อเป็็นการรัักษาฐานผู้้�เข้้าร่่วมประมููลเดิิมและกระตุ้้�นให้้มีีการเข้้าร่่วมประมููลกัับบริิษััทอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ บริิษัทั มีีนโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการให้้สิทิ ธิิประโยชน์์เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับลูกู ค้้าที่่�ประมููลทรััพย์์สินิ กัับ
บริิษััทมาเป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง โดยพิิจารณาจากจำำ�นวนทรััพย์์สิินและจำำ�นวนยอดสะสมที่่�ประมููลได้้ รวมถึึง
พิิจารณาประวััติิการชำำ�ระค่่าทรััพย์์สิินที่่�ประมููลได้้ว่่ามิิได้้มีีการผิิดนััดชำำ�ระค่่าทรััพย์์สิินที่่�ประมููลได้้ สิิทธิิพิิเศษ
ที่่�ลููกค้้าได้้รัับ มีีดัังนี้้�
1.	สิิทธิิพิิเศษเรื่่�องการวางเงิินมััดจำำ�ป้้ายประมููล และการชำำ�ระเงิินมััดจำำ�ขั้้�นต่ำำ��ร้้อยละ 10 จนถึึง
ไม่่ต้้องวางเงิินมััดจำำ�ป้้ายประมููล และไม่่ต้้องชำำ�ระเงิินขั้้�นต่ำำ�� 10%
2.	สิิทธิิพิเิ ศษเรื่่อ� งการชำำ�ระเงิินเพื่่�อนำำ�รถออกก่่อนครบกำำ�หนดจ่่าย หรืือนำำ�รถออกก่่อนชำำ�ระเงิิน
หรืือชำำ�ระเต็็มเป็็นเงิินสดหรืือเช็็ค ก่่อนนำำ�รถออก ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าว
●

การดำ�เนินการประมูล

ผู้้�ดำำ�เนิินรายการจะประกาศให้้ประมููลทรััพย์์สินิ ทีีละรายการ ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการประมููลซื้้อ� ทรััพย์์สินิ จะต้้อง
แสดงเจตจำำ�นงด้้วยวิิธีี “ยกมืือ” (ยกป้้ายหมายเลขประมููล) ต่่อสาธารณะหรืือกลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมประมููล ซึ่่�งอยู่่�ใน
สถานะสัักขีีพยานการประมููลโดยปริิยาย โดยเริ่่�มประมููลจากราคาเปิิดขั้้�นต่ำำ�� ซึ่่�งหากมีีผู้้�เข้้าร่่วมประมููลเสนอ
ซื้้�อมากกว่่า 1 ราย ผู้้�เสนอซื้้�อในราคาสููงสุุดจะเป็็นผู้้�ชนะการประมููล โดยผู้้�ดำำ�เนิินรายการจะประกาศปรัับขึ้้�น
ขั้้�นราคาของการประมููลดัังนี้้�
รถยนต์์:

ราคาเปิิดต่ำำ�� กว่่า 1 ล้้านบาท ปรัับราคาขึ้้�นครั้้�งละ 2,000 บาท
ราคาเปิิดตั้้�งแต่่ 1 ล้้านบาทขึ้้�นไป ปรัับราคาขึ้้�นครั้้�งละ 10,000 บาท

รถจัักรยานยนต์์: ปรัับราคาขึ้้�นครั้้�งละ 1,000 บาท
การสู้้�ราคาจะสิ้้น� สุุดลงเมื่่�อมีีผู้้�ที่่ย� กมืือให้้ราคาสููงสุุดเป็็นคนสุุดท้้ายและมีีการนัับขายถึึงสาม พร้้อม
เสีียงค้้อนเคาะขายจากผู้้�ดำำ�เนิินรายการ ทั้้�งนี้้� การประมููลทรััพย์์สิินแต่่ละรายการจะใช้้เวลาเฉลี่่�ยประมาณ 45
วิินาทีีต่่อรายการ โดยการประมููลทุุกครั้้�งจะถููกบัันทึึกเทป เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานและยืืนยัันการขาย เพื่่�อความ
โปร่่งใส และสามารถสอบทานได้้
ทั้้�งนี้้� การประมููลทรััพย์์สิินนั้้�น นอกจากการประมููลโดยวิิธีียกป้้ายประมููลแล้้ว ยัังมีีการเปิิดให้้ผู้้�เข้้า
ประมููลร่่วมประมููลพร้้อมกัันแบบ Real time ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตได้้ในระบบ AUCT Live ซึ่่ง� จะช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการ
ประมููล และทำำ�ให้้การประมููลของบริิษััทมีีการแข่่งขัันและความโปร่่งใสมากขึ้้�น โดยภายหลัังการประมููลบริิษััท
จะให้้ผู้้�ชนะการประมููลลงลายมืือชื่่�อในเอกสารหลัักฐานการประมููล โดยทั่่�วไปบริิษััทจะจััดเจ้้าหน้้าที่่�ติิดต่่อ
ผู้้�ประมููลทรััพย์์สิินได้้ให้้ชำำ�ระเงิินมััดจำำ�ในอััตราร้้อยละ 10 ของราคาประมููลได้้ แต่่ไม่่น้้อยกว่่า 5,000 บาท
(สำำ�หรัับลูกู ค้้าทั่่�วไป เว้้นแต่่ลูกู ค้้าที่่�ได้้รับสิ
ั ทิ ธิิพิเิ ศษ) พร้้อมชำำ�ระค่่าดำำ�เนิินการในการประมููลและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่�นๆ
(ถ้้ามีี) ให้้ครบถ้้วน
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●

กระบวนการภายหลังการประมูล

การรัับชำำ�ระเงิินค่่าทรััพย์์สิินในการประมููล
การชำำ�ระเงิินค่่าทรััพย์์สิินในการประมููล โดยทั่่�วไปจะแบ่่งการชำำ�ระเป็็น 2 ครั้้�ง คืือ การชำำ�ระเงิินค่่า
ทรััพย์์สิินในวัันประมููลในอััตราร้้อยละ 10 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินแต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 5,000 บาท และการชำำ�ระ
เงิินค่่าทรััพย์์สิินภายหลัังจากการประมููลภายใน 4 วััน เว้้นแต่่เป็็นลููกค้้าที่่�ได้้รัับสิิทธิิพิิเศษตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ ทั้้�งนี้้�
สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ประมููลผ่่านระบบ AUCT Live จะชำำ�ระมููลค่่าทรััพย์์สิิน ตามเงื่่�อนไขการวางหลัักประกัันของ
แต่่ละราย แต่่จะต้้องชำำ�ระให้้ครบทั้้�งจำำ�นวนภายใน 4 วัันทำำ�การนัับจากวัันประมููล
การส่่งมอบทรััพย์์สิินสำำ�หรัับลููกค้้าทั่่�วไป จะทำำ�การส่่งมอบเมื่่�อได้้รัับชำำ�ระเงิินค่่าทรััพย์์สิินครบ
ทั้้�งจำำ�นวนแล้้วเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะทำำ�การส่่งมอบทะเบีียนและชุุดโอนให้้ภายหลัังจากที่่�ทำำ�การส่่งมอบ
ทรััพย์์สิิน ประมาณ 7 – 30 วััน โดยผู้้�ซื้้�อสามารถตรวจสอบเล่่มทะเบีียนได้้ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในกรณีี
ทรััพย์์สิินที่่�นำ�ำ มาประมููลไม่่มีีผู้้�ซื้้�อ ผู้้�นำำ�ทรััพย์์สิินมาประมููลสามารถรัับทรััพย์์สิินคืืนได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
การส่่งมอบเงิินค่่าทรััพย์์สิิน
ภายหลัังจากการประมููล บริิษััทจะจััดส่่งรายงานการขายทรััพย์์สิินให้้แก่่เจ้้าของทรััพย์์สิินทราบ
ภายในวัันทำำ�การถััดไป และนำำ�ส่ง่ มอบเงิินค่่าทรััพย์์สินิ ให้้แก่่ผู้้�ขายทรััพย์์สินิ ภายใต้้เงื่่อ� นไข และระยะเวลาที่่�ได้้
ตกลงกัันไว้้กับั เจ้้าของทรััพย์์สินิ แต่่และราย โดยผู้้�ขายทรััพย์์สินิ มีีหน้้าที่่�นำำ�หลัักฐานการโอน (เช่่น เล่่มทะเบีียน
และชุุดโอน) มาให้้บริิษััทเพื่่�อส่่งมอบให้้กัับผู้้�ประมููลได้้ต่่อไป
จากกระบวนการให้้บริกิ ารประมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นสามารถสรุุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลา
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดัังนี้้�
กระบวนการประมูล

นิติบุคคล

เจ้ าของทรัพย์ สิน

ฝากจอดรถที่ยดึ มา

บุคคลธรรมดา
ลงทะเบียนรถเข้ าประมูล

รับคําสั่ งเคลื่อนย้ าย
จากเจ้ าของทรัพย์

จัดเก็บ/บันทึกข้ อมูล

ตรวจสอบสภาพรถ

ประมูล

ชําระเงินให้ กบั
เจ้ าของทรัพย์ สิน

ส่ งมอบเล่ มทะเบียน
ผู้ซื้อ

ผู้ซื้อ

ลงทะเบียน
จ่ ายเงินมัดจําค่าป้ ายประมูล
และรับหมายเลขผู้ประมูล

ชําระเงินค่ ารถ/
ค่ าดําเนินการ

โอนกรรมสิ ทธิ์

จ่ ายเงินมัดจํา 10%
และค่ าดําเนินการและค่ าบริการอื่น
ส่ วนที่เหลือภายใน 4 วันทําการ

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง
รถยนต์ /จักรยานยนต์ บุคคลธรรมดา

รถยนต์ /จักรยานยนต์ นิติบุคคล
15 - 45 วัน

ยึดทรัพย์ และรอเข้ าสู่ การประมูล

ลงทะเบียนรถเข้ าประมูล

เคลื่อนย้ ายทรัพย์
7 วัน

ตรวจสภาพ/ทําความสะอาด
จัดการประมูล

มัดจํา 10% ในวันประมูล และ
ส่ วนที่เหลือภายใน 4 วันทําการ

บริษัทโอนเงินให้ เจ้ าของทรัพย์

ส่ งมอบทรัพย์ สิน
ส่ งมอบเล่ มทะเบียน

จัดการประมูล

1 - 2 วัน
ภายใน 7 วันหลังวันประมูล

ผู้ประมูลชําระ
ค่ าทรัพย์ สิน/ค่ าดําเนินการ

ทันทีเมื่อชําระครบถ้วน
ไม่เกิน 15 - 30 วัน

1 - 2 วันก่อน
หรื อวันประมูล

มัดจํา 10% ในวันประมูล และ
ส่ วนที่เหลือภายใน 4 วันทําการ

ภายใน 7 วันหลังวันประมูล

ผู้ประมูลชําระ
ค่ าทรัพย์ สิน/ค่ าดําเนินการ

ทันทีเมื่อชําระครบถ้วน
ภายใน 7 วัน

บริษัทโอนเงินให้ เจ้ าของทรัพย์

ส่ งมอบทรัพย์ สิน
ส่ งมอบเล่ มทะเบียน

กลยุทธ์ทางการตลาด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทที่่�ผ่่านมา ได้้สร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าทั้้�งทางด้้าน
คุุณภาพการบริิการ ความซื่่�อสััตย์์และความเป็็นธรรม จึึงทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้าเสมอมา
โดยบริิษััทมีีกลยุุทธ์์ในการแข่่งขัันดัังต่่อไปนี้้�
1. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริิษััทกำำ�หนดราคาค่่าบริิการตามภาวะของอุุปสงค์์และอุุปทานในตลาด ซึ่่�งฝ่่ายบริิหาร จะมีีการ
ทบทวนกลยุุทธ์์การกำำ�หนดราคา โดยคำำ�นึึงถึึงการแข่่งขััน การกำำ�หนดค่่าบริิการของคู่่�แข่่ง และสภาวะตลาด
เป็็นหลััก ในด้้านผู้้�ซื้้�อบริิษััทคงอััตราค่่าบริิการมานานกว่่า 6 ปีี จึึงได้้พิิจารณาเรื่่�องการปรัับอััตราค่่าบริิการขึ้้�น
เพื่่�อความเหมาะสมกัับสภาวะตลาด อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ไม่่มีนี โยบายในการแข่่งขัันด้้านราคาโดยตััดราคาแข่่ง
กัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น หากแต่่จะเน้้นการพััฒนาปรัับปรุุงคุุณภาพด้้านการบริิการเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

บริิษััทมีีนโยบายหลัักในการให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรฐานการบริิการเพื่่�อให้้การบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่
ลููกค้้า ทั้้�งในช่่วงก่่อนประมููล ระหว่่างประมููล และหลัังการประมููล โดยจุุดเด่่นทางด้้านบริิการที่่�มีีเหนืือบริิษััท
คู่่�แข่่ง มีีดัังต่่อไปนี้้�
-	จััดเตรีียมพื้้�นที่่�จอดรถเพื่่�อเข้้ารัับการประมููลที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่เพิ่่�มขึ้้�น มากกว่่า 38 ไร่่ และ
สาขารัังสิิต 100 ไร่่ เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ ตลอดจนจััดการประมููลสััญจรในต่่างจัังหวััดทั่่�วภููมิิภาค
บนทำำ�เลที่่�สะดวกต่่อการเดิินทางของผู้้�ที่่�เข้้าทำำ�การประมููล ซึ่่�งสามารถรองรัับรถที่่�เข้้าทำำ�การประมููลได้้ครั้้�งละ
กว่่า 2,000 คััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของลููกค้้า
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-	มีีเจ้้าหน้้าที่่�และทีีมงานมืืออาชีีพที่่�ชำำ�นาญงานกว่่า 29 ปีี คอยให้้บริกิ ารประเมิินราคารถยนต์์
อย่่างยุุติิธรรม พร้้อมดำำ�เนิินการประมููลขายให้้ลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
-	มีีจำำ�นวนผู้้�ซื้้�อรถทั้้�งกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อไปขายและกลุ่่�มผู้้�ซื้้�อไปใช้้ จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันกััน
ในการเสนอราคาประมููล เป็็นผลทำำ�ให้้ได้้ราคาขายที่่�พึึงพอใจทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย
-	จััดทำำ�ประกัันอััคคีีภััยและวิินาศภััยกับบริ
ั ิษัทั ประกัันภััย และมีีเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย
ในพื้้�นที่่�ตลอด 24 ชั่่�วโมง พร้้อมทั้้�งการบัันทึึกด้้วยกล้้องวงจรปิิดตลอด 24 ชั่่�วโมง รวมถึึงมีีทีีมงานตรวจสอบ
ระบบการทำำ�งานโดยตลอด
-	มีีเจ้้าหน้้าที่่�โดยเฉพาะให้้บริิการ แนะนำำ�เรื่่�องการสมััครออนไลน์์ รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีี
การสมััครออนไลน์์ เพื่่�อให้้ลููกค้้าสมััครง่่ายและสะดวกมากขึ้้�น เพื่่�อรองรัับการประมููลออนไลน์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวม
ถึึงการเพิ่่�มความสะดวก การชำำ�ระเงิินโดยการโอนเงิินแทนการใช้้เงิินสดและรวมถึึงสามารถคืืนเงิินมััดจำำ�ป้้าย
ประมููลภายในวัันทำำ�การถััดไป เป็็นผลทำำ�ให้้จำ�ำ นวนลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการออนไลน์์มีีสััดส่่วนกว่่าร้้อยละ 50 ซึ่่�งจาก
เดิิมร้้อยละ 10
3. กลยุทธ์ด้านการจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย (Place)

บริิษัทั กำำ�หนดสถานที่่�การประมููลให้้ครอบคลุุมทั่่�วทั้้ง� ภููมิภิ าคของประเทศไทย ปััจจุบัุ นั บริิษัทั มีีสถาน
ที่่�ทำำ�การประมููล 13 แห่่ง ซึ่่ง� การกระจายสถานที่่�การประมููลไปยัังพื้้�นที่่�ต่า่ งๆ นั้้�น นอกจากจะเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ลููกค้้า และเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์ให้้บุุคคลในแต่่ละภููมิิภาครู้้�จัักบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�น ยัังเป็็นการลดค่่าใช้้
จ่่ายในการเคลื่่อ� นย้้ายทรััพย์์สินิ อีีกด้้วย โดยบริิษัทั จะจััดสถานที่่�การประมููลในสถานที่่�ใกล้้เคีียงกัับพื้้น� ที่่�จัดั เก็็บ
ทรััพย์์สิินเป็็นจุุดประมููลเป็็นหลััก โดยทำำ�การประมููลใน 2 ลัักษณะ คืือ การยกป้้ายในสถานที่่�ประมููล และการ
ประมููลในระบบ AUCT Live ซึ่่�งได้้รับั การตอบรัับที่่�ดีีจากลููกค้้าที่่�สนใจและนิิยมใช้้เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ช่่วยในการ
ซื้้อ� ขายรถยนต์์มากขึ้้น� เป็็นการเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่าย และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�เข้้าร่่วมประมููล ตลอด
จนเป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์และการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการของบริิษััทให้้รองรัับกัับการพััฒนาประเทศตาม
นโยบายไทยแลนด์์ 4.0
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย

บริิษัทั กำำ�หนดนโยบายทางการตลาดโดยคำำ�นึึงถึึงความสััมพัันธ์์อันั ดีีกับลู
ั กู ค้้าในระยะยาวเป็็นสำำ�คัญ
ั
เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมให้้คงอยู่่�กัับบริิษััทและพยายามเพิ่่�มฐานลููกค้้าใหม่่เพื่่�อขยายส่่วนแบ่่งทางการตลาด
โดยใช้้กลยุุทธ์์ในการรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมด้้วยคุุณภาพและการบริิการที่่�ประทัับใจ ในขณะที่่�การตลาดในเชิิงรุุก
จะเน้้นการแสวงหาลููกค้้านัักลงทุุนรายใหม่่ด้วย
้ วิิธีกี ารต่่าง ๆ ซึ่่ง� รายละเอีียดในส่่วนการตลาดและส่่งเสริิมการ
ขายจะแบ่่งเป็็น 2 ส่่วนสำำ�คััญ คืือ
1)

การรักษาฐานลูกค้าเดิม

	จากการประกอบธุุรกิิจมากว่่า 29 ปีี ทำำ�ให้้บริษัิ ทั มีีฐานข้้อมููลลููกค้้าอยู่่�จำำ�นวนมาก ซึ่่ง� เป็็นฐาน
ลููกค้้าเฉพาะกลุ่่�มที่่�บริิษััทสามารถนำำ�เสนอรููปแบบบริิการ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการซื้้�อขายหรืือความต้้องการใน
การใช้้บริิการด้้านอื่่�นได้้ บริิษััทจึึงเน้้นการตลาดโดยจััดโปรแกรมการให้้บริิการ เช่่น การให้้ข้้อมููลผ่่านสื่่�อ
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โซเซีียลมีีเดีีย เช่่น Line, SMS, Facebook, Instagram, YouTube และ Website ของบริิษััท และจััดส่่งทางอีีเมล์์
การสะสมยอดซื้้�อรถยนต์์เพื่่�อรัับสิิทธิิพิิเศษ เป็็นต้้น รวมถึึงการแก้้ปััญหาเบื้้�องต้้นให้้แก่่ลููกค้้า และสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นในบริิการให้้แก่่ลููกค้้า
2)

การเพิ่มและแสวงหาลูกค้าใหม่

การตั้้�งเป้้าหมายยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมีีผลให้้ต้้องการฐานลููกค้้าที่่�กว้้างขึ้้�น ทั้้�งในแง่่คุุณภาพและ
ปริิมาณให้้สอดคล้้องตามเป้้าหมายลููกค้้าที่่�กำำ�หนดไว้้ ลููกค้้ากลุ่่�มนี้้�ได้้มาจากการจััดกิิจกรรมทางการตลาด ทั้้�ง
จากการหาลููกค้้าโดยตรงด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�การตลาดของบริิษััท หรืือทางอ้้อมโดยการให้้ลููกค้้ากลุ่่�มเดิิมแนะนำำ�
สมาชิิกเพิ่่�มขึ้้น� นอกจากนั้้�น บริิษัทั ได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บั สมาคมผู้้�ประกอบการรถยนต์์ใช้้แล้้ว และสมาชิิก
ชมรมรถยนต์์ใช้้แล้้วต่่าง ๆ ทั้้�งในเขตกรุุงเทพ และต่่างจัังหวััดอีีกจำำ�นวนมาก เพื่่�อขยายฐานลููกค้้าผู้้�ซื้้�อรถที่่�มีี
ศัักยภาพให้้กว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงบริิษััทยัังมีีลููกค้้าที่่�ได้้จากการที่่�ลููกค้้าติิดต่่อโดยตรงมายัังบริิษััท อัันเนื่่�อง
มาจากการจััดทำำ�สื่่�อการตลาด การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์ ซึ่่�งจะเน้้นในด้้านการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางโซเซีียล
มีีเดีีย เช่่น Facebook, Line, Instagram, Website, YouTube เป็็นต้้น
5. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ

เนื่่�องจากสิินค้้าส่่วนใหญ่่ที่่�เข้้าร่่วมประมููลเป็็นสิินค้้ามืือสอง จึึงเป็็นการยากที่่�ผู้้�บริิโภคจะแยกแยะ
ความแตกต่่างของสิินค้้าที่่�เข้้าร่่วมประมููล เนื่่�องจากอาจขาดความเชื่่อ� มั่่�นในคุุณภาพของสิินค้้าและไม่่สามารถ
ทราบถึึงลัักษณะที่่�แท้้จริิงของสิินค้้า ดัังนั้้�น ความไว้้วางใจและความน่่าเชื่่�อถืือของระบบการตรวจสอบสิินค้้า
ที่่�เข้้าประมููลจะถููกนำำ�มาเป็็นปััจจัยั ในการเลืือกพิิจารณา เพื่่�อลดความเสี่่ย� งจากการเข้้าร่่วมประมููล ดัังนั้้�น บริิษัทั
จึึงพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานเพื่่�อให้้บริกิ ารประเมิินราคาและตรวจสอบสภาพรถยนต์์ทุกุ คัันโดยไม่่คิดิ ค่่าใช้้
จ่่ายแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมประมููลก่่อนเข้้าร่่วมประมููลที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขารัังสิิต โดยจะมีีการให้้บริิการตรวจสอบ
ทั้้�งสภาพภายนอก อุุปกรณ์์ติดิ รถยนต์์ ลัักษณะพิิเศษ สภาพเครื่่อ� งยนต์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประมููลสิินค้้าเกิิดความ
มั่่�นใจในคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการของบริิษััท และกำำ�ลัังมีีนโยบายที่่�จะขายบริิการดัังกล่่าวออกไปยัังทุุก
สาขาทั่่�วประเทศ นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้มีกี ารจััดอบรมพนัักงานให้้บริกิ ารผู้้�ซื้้อ� และผู้้�ขายอย่่างเต็็มที่่�และเต็็มใจ
ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�ในการเลืือกซื้้�อและการพิิจารณาอย่่างตรงไปตรงมา และมีีการติิดตามผลและดููแลการ
ให้้บริิการ
6. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ

เนื่่�องจากปััจจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจของบริิษัทั คืือ การหาอุุปทานรถยนต์์มือื สอง
เข้้าสู่่�ตลาดการประมููล ดัังนั้้�น บริิษัทั จึึงดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่ดี� กัี บั กลุ่่�มสถาบัันการเงิิน และ
กลุ่่�มผู้้�ค้้ารถยนต์์ ซึ่่�งถืือเป็็นพัันธมิิตรหลัักทางธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท อาทิิ
เช่่น การแนะนำำ�ลููกค้้า การร่่วมกัันจััดกิิจกรรมการส่่งเสริิมการขาย เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษััทได้้พััฒนาการจััด
ระบบงานภายในเพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�ขายสามารถรัับเงิินค่่าขายสิินค้้าตามกำำ�หนดเวลา เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้กับั
สถาบัันการเงิิน และผู้้�ค้้ารถยนต์์ ให้้ได้้รับั เงิินตรงตามกรอบระยะเวลา ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความประทัับใจในการ
ให้้บริิการ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สำำ�หรัับปีี 2563 ถืือเป็็นปีีที่่อุ� ตุ สาหกรรมยานยนต์์มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงในทิิศทางที่่�ลดลง ผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้มีีมาตรการล็็อคดาวน์์ประเทศ เศรษฐกิิจหยุุดชะงััก ส่่งผลให้้ภาพรวม
ในครึ่่�งปีีแรก ยอดขายรถยนต์์ใหม่่ลดลงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 37 ขณะที่่�เริ่่�มมีีมาตรการผ่่อนคลายครึ่่�งปีีหลััง และมีี
มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่ไ� ด้้รับผ
ั ลกระทบจากการแพร่่ระบาดเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ประกอบกัับการปรัับตัวั ของ
ทุุกภาคส่่วน ทำำ�ให้้ยอดขายรถยนต์์ครึ่่�งปีีหลัังเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 41 จากครึ่่�งปีีแรก แต่่ยัังคงลดลงร้้อยละ 21.4
เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมาในช่่วงระยะเวลาเดีียวกััน
ในปีี 2564 ถืือเป็็นปีีที่่ท้� า้ ทายอีีกปีีหนึ่่ง� สำำ�หรัับตลาดรถยนต์์ เนื่่�องจากหลายปััจจัยั ทั้้�งจากสภาพเศรษฐกิิจ
ที่่�ซบเซา สถาบัันการเงิินยัังคงเข้้มงวดจากการอนุุมัติั สิิ นิ เชื่่อ� ภาวะความเชื่่อ� มั่่�นของผู้้�บริิโภคต่่อสภาวะเศรษฐกิิจ
โลกที่่�ไม่่แน่่นอน รวมไปถึึงการเพิ่่�มขึ้้�นของหนี้้�ครััวเรืือน และความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ระลอกใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีปัจจั
ั ยบว
ั กจากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่ท� างภาครััฐออกมาตรการ
ต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงมาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่ไ� ด้้รับผ
ั ลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19
ความต้้องการใช้้รถของผู้้�บริิโภคยัังมีีอยู่่� รวมทั้้�งเพื่่�อการพาณิิชย์์ ทำำ�ให้้คาดว่่าตลาดรถยนต์์ปีี 2564 มีีแนวโน้้ม
เติิบโตจากปีี 2563
ด้้านการผลิิตในปีี 2564 คาดการณ์์ว่่า การผลิิตรถยนต์์มีีแนวโน้้มขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 5.12
โดยแบ่่งสััดส่่วนเป็็นการผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายในประเทศประมาณ 750,000 คััน และเป็็นการผลิิตเพื่่�อการ
ส่่งออก 750,000 คััน
ด้้านตลาดการผลิิตรถจัักรยานยนต์์ คาดการณ์์ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 15.15 โดยคิิดเป็็นการผลิิต
เพื่่�อจำำ�หน่่ายในประเทศประมาณร้้อยละ 83.9 และการผลิิตเพื่่�อการส่่งออกร้้อยละ 16.1
นอกจากนี้้� คาดว่่ารถยนต์์มืือสองจะมีีทิิศทางที่่�ยัังมีีการขยายตััวที่่�น่่าจะดีีกว่่าทิิศทางของรถยนต์์ใหม่่
ด้้วยสภาวะทางเศรษฐกิิจ มีีการขยายตััวในอััตราที่่�ไม่่สููง เนื่่�องจากความไม่่ค่่อยเชื่่�อมั่่�นทางเศรษฐกิิจ การใช้้
จ่่ายการอุุปโภคบริิโภค ของประชาชนยัังคงค่่อนข้้างระมััดระวัังในการใช้้จ่า่ ย ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจในการเลืือก
ซื้้�อรถมืือสองมากกว่่าการเลืือกซื้้�อรถใหม่่ ประกอบกัับในปีี 2564 คาดว่่าอััตราหนี้้�ด้้อยคุุณภาพของสิินเชื่่�อ
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รถยนต์์จะมีีอัตั ราสููงขึ้้น� ส่่งผลให้้มีปี ริิมาณรถยนต์์มือื สองออกมาสู่่�ตลาดมากขึ้้น� ทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภคมีีโอกาสในการ
เลืือกซื้้�อรถได้้หลากหลายขึ้้�นด้้วย รวมถึึงการแข่่งขัันของสถาบัันการเงิินต่่างๆ ยัังคงมีีการแข่่งขัันการปล่่อย
สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อกัันอยู่่�มาก อัันจะส่่งผลให้้การซื้้�อขายรถยนต์์มืือสองมีีทิิศทางที่่�ดีีกว่่ารถยนต์์ใหม่่
ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์

สถิิติิยอดขายรถยนต์์ภายในประเทศ ปีี 2556 – 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
ปีี 2556	ยอดรวม
1,330,668	คััน (ลดลง 105,667 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 7.3)
ปีี 2557	ยอดรวม
881,832 	คััน (ลดลง 448,836 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 33.7)
ปีี 2558	ยอดรวม
799,594	คััน (ลดลง 82,238 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 9.3)
ปีี 2559	ยอดรวม
768,788	คััน (ลดลง 30,806 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 3.9)
ปีี 2560	ยอดรวม
871,647	คััน (เพิ่่�มขึ้้�น 102,859 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 13.4)
ปีี 2561	ยอดรวม
1,041,739	คััน (เพิ่่�มขึ้้�น 170,092 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 19.5)
ปีี 2562	ยอดรวม
1,007,552	คััน (ลดลง 34,187 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 3.3)
ปีี 2563	ยอดรวม
792,110	คััน (ลดลง 215,442 คััน คิิดเป็็นร้้อยละ 21.4)
ยอดขายจำำ�นวนรถยนต์์รวมในประเทศไทยปีี 2563 มีีอััตราลดลงร้้อยละ 21.4 จากปีี 2562 โดยมีียอด
ขายจำำ�นวนรถยนต์์รวมอยู่่�ที่่� 792,110 คััน อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจำำ�นวนรถยนต์์ขายในปีี 2563 จะลดลงอย่่าง
เห็็นได้้ชััดในช่่วงครึ่่�งปีีแรก แต่่ยัังสามารถปรัับเพิ่่�มขึ้้�นมาได้้ที่่�ร้้อยละ 41 ในครึ่่�งปีีหลัังเทีียบกัับครึ่่�งปีีแรก
ตลาดรถยนต์์ในปีี 2564 ถืือเป็็นปีีที่่�ท้้าทายอีีกปีีหนึ่่�งสำำ�หรัับตลาดรถยนต์์ เนื่่�องจากหลายปััจจััย ทั้้�งจาก
สภาพเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว มาตรการคุุมเข้้มการให้้สิินเชื่่�อของสถาบัันการเงิิน ประกอบกัับปััจจััยเสี่่�ยงจาก
สงครามการค้้าระหว่่างประเทศ ความเสี่่ย� งจากค่่าเงิินบาทแข็็งค่่า ปััจจัยั เสี่่ย� งจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของหนี้้�ครััวเรืือน
ทั้้�งนี้้� ประเภทรถที่่�คาดว่่าน่่าจะเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนในปีี 2564 คืือ รถกะบะ ส่่วนรถยนต์์นั่่�งไม่่น่่าจะเติิบโต
ในส่่วนของผู้้�ประกอบการค่่ายรถยนต์์และธุุรกิิจที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ ง เช่่น ดีีลเลอร์์รถยนต์์ มีีการปรัับกลยุุทธ์์ทางการ
ตลาดและบริิการหลัังการขายต่่างๆ เพื่่�อให้้เหมาะสมต่่อความต้้องการของตลาดในแต่่ละประเภทรถ และ
ภููมิิภาค เพื่่�อเป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี และความน่่าเชื่่�อถืือให้้เกิิดขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
นอกจากนี้้� จากการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ที่่�ส่ง่ ผลกระทบรุุนแรงต่่อการท่่องเที่่�ยว
อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นปััจจัยั ลบ แต่่การค้้นพบวััคซีีนช่่วงปลายปีี 2563 เป็็นความหวัังสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับภาคท่่องเที่่�ยว
และเป็็นปััจจััยบวกหรืือตััวแปรสำำ�คััญในการกำำ�หนดทิิศทางการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในปีี 2564 โดยธนาคาร
แห่่งประเทศไทยประมาณการ GDP จะขยายตััวร้้อยละ 3.2
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบริิหารความเสี่่ย� ง และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยนำำ�แนวทางมาตรฐานสากล
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้้เป็็นมาตรฐาน
อ้้างอิิง เป้้าหมายหลัักของการบริิหารความเสี่่�ยงคืือการมุ่่�งมั่่�นจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์
องค์์กร เพื่่�อลดโอกาสที่่�ความเสี่่�ยงจะเกิิดขึ้้�นหรืือลดความเสีียหายกรณีีความเสี่่�ยงเกิิดขึ้้�น และ/หรืือ ให้้ได้้มา
ซึ่่�งโอกาสทางธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� โครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับองค์์กร ระดัับสายงาน/
หน่่วยธุุรกิิจ และระดัับปฏิิบััติิการ โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee:
RMC) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งให้้มาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบาย กรอบการดำำ�เนิิน
งานด้้านการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั รวมทั้้�งติิดตาม กลั่่น� กรอง ให้้ข้อ้ คิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ งานด้้านบริิหาร
ความเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ปีี 2562 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงขึ้้�นมา
ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทจากสายงานต่่างๆ เพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านบริิหารความ
เสี่่�ยงอย่่างใกล้้ชิิด
ปััจจััยความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการ
เงิินของบริิษัทั ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุุนในบริิษัทั ของผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั สามารถสรุุปได้้ดังั นี้้�
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภัย

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและตระหนัักถึึงปััญหาจากอััคคีีภััย จึึงจััดทำำ�แผนในการจััดการปััญหาดัังกล่่าว
โดยมีีมาตรการในการรัับมือื และป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้น� ด้้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่่� และระบบไฟฟ้้า
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยมีีการอบรมการป้้องกััน การระงัับอััคคีีภััยและการซ้้อมการหนีีไฟแก่่พนัักงาน ตรวจสอบ
กล้้องวงจรปิิดให้้ใช้้งานได้้ตลอดเวลา ทำำ�แผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้้าและอุุปกรณ์์ทั้้�งหมดที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
ตรวจสอบความปลอดภััยของการเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง จััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบ พร้้อมทั้้�งจััดเตรีียมและติิดตั้้�ง
อุุปกรณ์์ดัับเพลิิงให้้เพีียงพอ และครอบคลุุมพื้้�นที่่� เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอััคคีีภััยให้้ลดน้้อยลงที่่�สุุด
ทั้้�งนี้้� ทางบริิษััทได้้จััดเตรีียมแผนรัับมืือในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุสุุดวิิสััย ด้้วยการทำำ�ประกัันอััคคีีภััยเพื่่�อรองรัับปััญหา
ความเสี่่�ยงที่่�คาดไม่่ถึึง โดยรายละเอีียดการคุ้้�มครองครอบคลุุมเรื่่�องทรััพย์์สิินของลููกค้้า และทุุนประกััน
อััคคีีภัยมี
ั มูี ลู ค่่าไม่่น้อ้ ยกว่่ามููลค่่าตััวทรััพย์์สินิ เพื่่�อสร้้างความมั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ได้้เตรีียมแผนรัับมือื กัับความเสี่่ย� ง
จากอััคคีีภัยั อย่่างเต็็มกำำ�ลังั อย่่างไรก็็ดีี ในอดีีตที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ไม่่เคยมีีประวััติเิ กิิดอััคคีีภัยที่่
ั ร้� า้ ยแรงแต่่อย่่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริิษัทั มีีมาตรการในการรัับมือื กัับปัญ
ั หาอุุทกภััยอย่่างรอบด้้าน โดยมีีการจััดเตรีียมพื้้�นที่่�ซึ่ง่� มีีระดัับความ
สููงพ้้นระดัับน้ำำ��ท่ว่ มในหลายพื้้�นที่่� ตลอดจนจััดหาพื้้�นที่่�เพื่่�อจััดเก็็บสต็็อกรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ 32 แห่่ง
กระจายอยู่่�ทั่่�วภููมิิภาค ซึ่่�งนอกจากเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่เจ้้าของทรััพย์์แล้้ว บริิษััทยัังสามารถใช้้เป็็น
พื้้�นที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิินในกรณีีที่่�บางพื้้�นที่่�เกิิดอุุทกภััยในอนาคต สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ในเขตสำำ�นัักงานใหญ่่ บริิษััทมีี
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มาตรการในการป้้องกัันอุุทกภััยโดยจััดเตรีียมแผน Safety Zone เพื่่�อใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน โดยการจััดทำำ�แนวดิิน
เพื่่�อป้้องกัันทรััพย์์สินิ และรถยนต์์ในเขตพื้้�นที่่�ของสำำ�นักั งานใหญ่่ ซึ่่ง� ในปีี 2554 บริิษัทั ได้้สร้้างแนวพื้้�นที่่�ปลอดภััย
(“Safety Zone”) สููงระดัับ 2 เมตร ในเนื้้�อที่่� 3 ไร่่ และแนวสููงระดัับ 0.5 เมตร ในเนื้้�อที่่� 6 ไร่่ ในเขตสำำ�นัักงาน
ใหญ่่ ในปีี 2556 บริิษัทั ได้้ขยายพื้้�นที่่� Safety Zone สููงระดัับ 3 เมตร ในเนื้้�อที่่�ประมาณ 14 ไร่่เพิ่่�มเติิม ในปีี 2560
บริิษััทได้้ทำำ�การยกระดัับพื้้�นโรงรัับรถ โรงทำำ�ความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมููลจำำ�นวน 6 โรง
พร้้อมแนวถนนด้้านในบริิษัทั ทำำ�เป็็นแนวป้้องกัันน้ำำ��ท่ว่ ม มีีการติิดตั้้�งเครื่่อ� งสููบน้ำำ��ขนาดใหญ่่ และปรัับปรุุงทาง
ระบายน้ำำ�� ให้้ดีขึ้้ี �น ในปีี 2562 - 2563 บริิษััทได้้ทำำ�การยกระดัับพื้้�นโรงรัับรถเพิ่่�มเติิม พร้้อมถมปรัับพื้้�นที่่�บ่่อน้ำำ��
บางส่่วนเป็็นพื้้�นที่่�รัับรถด้้วยหิินคลุุก ทำำ�ทางระบายน้ำำ��และเทพื้้�นคอนกรีีต เต็็มพื้้�นที่่�รวม 12 ไร่่ ตลอดจนทำำ�
ประกัันภััยสิ่่�งปลููกสร้้าง รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ รวมถึึงเฟอร์์นิิเจอร์์ในเขตพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่และ
สถานที่่�ในการดููแลทรััพย์์สิินของบริิษััททั่่�วประเทศ 32 แห่่ง นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการจััดทำำ�แผนการป้้องกััน
น้ำำ��ท่่วมเป็็นขั้้�นตอน โดยเริ่่�มจากการตรวจสอบความพร้้อมของอุุปกรณ์์ เจ้้าหน้้าที่่� และการรายงานเหตุุการณ์์
ต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาเพื่่�อสั่่�งการ บริิษััทจึึงประเมิินว่่าสามารถบริิหารความเสี่่�ยงนี้้�ได้้ในเกณฑ์์ดีี
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน

ณ วัันที่่� 31 มกราคม 2563 บริิษัทั มีีกลุ่่�มครอบครััวศิลิ า เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นใหญ่่ที่่ถื� อื หุ้้�นในบริิษัทั จำำ�นวน 288.90
ล้้านหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 52.53 ของทุุนจดทะเบีียนและเรีียกชำำ�ระแล้้ว 550 ล้้านหุ้้�น (มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 0.25 บาท) ซึ่่�งมากกว่่าร้้อยละ 50 ของทุุนจดทะเบีียนและเรีียกชำำ�ระแล้้ว การถืือหุ้้�นจำำ�นวนดัังกล่่าว
อาจทำำ�ให้้กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มนี้้�มีีอำำ�นาจในการควบคุุมและมีีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงการควบคุุมมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิได้้ แต่่ไม่่สามารถควบคุุมมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นกรณีีสำำ�คััญ
ที่่�ต้้องได้้รัับเสีียง 3 ใน 4 จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการถ่่วงดุุลอำำ�นาจ จึึงมีีมาตรการควบคุุมไม่่ให้้กลุ่่�มบุุคคล
ดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจโดยไม่่จำำ�กััด ดัังจะเห็็นได้้จากการจััดให้้มีีกรรมการที่่�ไม่่ได้้มาจากกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่หรืือกลุ่่�ม
ผู้้�บริิหาร โดยเป็็นกรรมการอิิสระ 3 ท่่าน ซึ่่�งกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่านดัังกล่่าวคิิดเป็็นร้้อยละ 37.50 ของ
กรรมการทั้้�งคณะ ซึ่่�งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทำำ�งานตลอดจนถ่่วงดุุลอำำ�นาจในฐานะตััวแทน
ของผู้้�ถือื หุ้้�นรายย่่อยได้้ในระดัับหนึ่่ง� รวมทั้้�ง ช่่วยในการกลั่่น� กรองเรื่่อ� งต่่าง ๆ ในการนำำ�เสนอเรื่่อ� งต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นอีีกด้้วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนำ�ทรัพย์สิน
		 มาทำ�การประมูล

ทรััพย์์สิินหลัักที่่�บริิษััทให้้บริิการในการประมููล ได้้แก่่ รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ ซึ่่�งมีีสััดส่่วนรายได้้
ประมาณร้้อยละ 96 ของรายได้้รวม ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทมีีการจััดหาจำำ�นวนรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์
ส่่วนใหญ่่ผ่า่ นเจ้้าของทรััพย์์สินิ ที่่�เป็็นนิิติบุิ คุ คล ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่เจ้้าของทรััพย์์สินิ เป็็นสถาบัันการเงิินที่่�มีกี ารปล่่อย
สิินเชื่่อ� เช่่าซื้้อ� รถยนต์์และนำำ�รถยึึดจากลููกค้้ามาทำำ�การประมููล โดยจำำ�นวนรถยนต์์ของเจ้้าของทรััพย์์สินิ ที่่�นำำ�มา
ประมููล 3 รายแรก มีีสัดั ส่่วนประมาณร้้อยละ 64 ของทรััพย์์สินิ ที่่�ประมููลจบของบริิษัทั โดยการพึ่่ง� พิิงผู้้�ประกอบ
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การทั้้�ง 3 รายดัังกล่่าวนั้้�น มีีสาเหตุุมาจากทั้้�ง 3 รายถืือเป็็นผู้้�ประกอบการรายใหญ่่ของธุุรกิิจเช่่าซื้้�อรถยนต์์
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทอาจมีีความเสี่่�ยงในกรณีีที่่�เจ้้าของทรััพย์์สิินเข้้ามาดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการประมููลด้้วยตนเอง
หรืือนำำ�ทรััพย์์สิินไปทำำ�การประมููลที่่�บริิษััทอื่่�น ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทได้้
ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ได้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงดัังกล่่าวแล้้วเชื่่อ� ว่่าโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์ดังั กล่่าว
อาจมีีไม่่สููงมากนััก เนื่่�องจากสถาบัันการเงิินที่่�เป็็นลููกค้้าหลัักของบริิษััทนั้้�น มีีนโยบายมุ่่�งเน้้นในการประกอบ
ธุุรกิิจหลัักของตนเอง และต้้องการความโปร่่งใสในการทำำ�การประมููล โดยหากสถาบัันการเงิินดัังกล่่าวหัันมา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจประมููลรถภายหลัังจากยึึดรถแล้้ว จะมีีสถานะเป็็นผู้้�ยึึดรถและผู้้�ประมููลขายพร้้อมกััน ดัังนั้้�น อาจ
ก่่อให้้เกิิดข้้อพิิพาทจากการฟ้้องร้้องของลููกค้้าที่่�ถูกู ยึึดรถ เนื่่�องจากลููกค้้าที่่�ถูกู ยึึดรถจำำ�นวนหนึ่่ง� ต้้องการความ
โปร่่งใสจากการขายทอดตลาด สำำ�หรัับความเสี่่�ยงในการที่่�สถาบัันการเงิินดัังกล่่าวจะนำำ�ทรััพย์์สิินไปทำำ�การ
ประมููลที่่�บริิษััทอื่่�นนั้้�น บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าความได้้เปรีียบจากประสบการณ์์ด้้านการจััดการประมููลของบริิษััทที่่�
สั่่�งสมมากว่่า 29 ปีี การให้้บริกิ ารที่่�ดีี ทำำ�ให้้บริษัิ ทั มีีฐานลููกค้้าที่่�ให้้ความไว้้วางใจและใช้้บริกิ ารกัับบริษัิ ทั มาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจำำ�นวนมาก รวมถึึงการให้้บริิการโดยเน้้นคุุณภาพและสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ อาทิิ เช่่น การมีีพื้้�นที่่�จััด
เก็็บทรััพย์์สิินกระจายกว่่า 32 จุุดทั่่�วทุุกภููมิิภาคในประเทศ การให้้บริิการตรวจสภาพรถยนต์์โดยหน่่วยงานที่่�มีี
ความชำำ�นาญก่่อนเข้้าทำำ�การประมููลที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขารัังสิิต พร้้อมจััดเกรดรถให้้เป็็นมาตรฐาน จึึง
ก่่อให้้เกิิดความเชื่่อ� ถืือในระบบการบริิหารจััดการของบริิษัทั ซึ่่ง� จะเป็็นอุุปสรรคต่่อการเข้้ามาของคู่่�แข่่งรายใหม่่
ที่่�ต้้องอาศััยระยะเวลาในการพััฒนาเพื่่�อให้้เกิิดความทััดเทีียมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบ
การรายเดิิม
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีนโยบายในการลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยมีีการพััฒนาระบบสารสนเทศให้้มีี
ประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น สามารถทราบผลยอดรถที่่�ประมููลได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ทราบจำำ�นวนรถที่่�อยู่่�ในคลัังสิินค้้า
จำำ�นวนรถคงค้้าง ระยะเวลาที่่�ค้้าง เพื่่�อสามารถวางแผนในการประมููลในรอบต่่อไป เน้้นเรื่่�องการบริิการที่่�ดีี
ลููกค้้าสามารถประมููลผ่่านระบบ E-Auction Mobile Auction, E-Onsite และบริิษััทจะพััฒนาระบบการบริิการ
ต่่างๆ ต่่อไป เพื่่�อเพิ่่�มความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าและเจ้้าของทรััพย์์สิิน เพิ่่�มสััดส่่วนการจััดหารถยนต์์และ
รถจัักรยานยนต์์จากแหล่่งอื่่�นๆ ทั้้�งจากบริิษัทั เอกชนอื่่�น รวมทั้้�งจากบุุคคลรายย่่อยผ่่านช่่องทางการตลาด การ
ส่่งเสริิมการขาย อาทิิเช่่น การให้้ส่่วนลดค่่าธรรมเนีียมในการนำำ�รถเข้้าประมููล และการจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�มีี
ความชำำ�นาญให้้คำำ�แนะนำำ�ในการประเมิินราคารถยนต์์ก่่อนเข้้าทำำ�การประมููล เป็็นต้้น และให้้ความสำำ�คััญใน
การดููแลทรััพย์์สิินของเจ้้าของทรััพย์์สิินที่่�ทำำ�การประมููลไม่่ให้้สููญหายหรืือเกิิดความเสีียหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน
		 ระหว่างทีอ
่ ยู่ในความครอบครองของบริษัท

จากการที่่�ทรััพย์์สินิ ส่่วนใหญ่่ที่่ทำ� ำ�การประมููลนั้้�น เป็็นรถยนต์์หรืือรถจัักรยานยนต์์ ซึ่่ง� ยึึดจากผู้้�ครอบครอง
ซึ่่�งผิิดนััดชำำ�ระหนี้้� โดยตามสััญญาเช่่าซื้้�อนั้้�นผู้้�ครอบครองจะมีีระยะเวลาหนึ่่�งในการดำำ�เนิินการไถ่่ถอน ทำำ�ให้้
ทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�มาทำำ�การประมููลได้้โดยทัันทีี และตามเงื่่อ� นไขสััญญาระหว่่างบริิษัทั กัับสถาบััน
การเงิินนั้้�น บริิษััทจะต้้องทำำ�การรัับฝากรถยนต์์ และรถจัักรยานยนต์์ที่่�ถููกยึึดเพื่่�อรอการประมููล ทำำ�ให้้รถยนต์์
ดัังกล่่าวจะถููกจััดเก็็บไว้้ในพื้้�นที่่�และความดููแลของบริิษััทโดยมีีระยะเวลาจััดเก็็บทรััพย์์สิินก่่อนการประมููล
เฉลี่่�ย 1 - 45 วััน สำำ�หรัับรถยนต์์ และ 1 - 15 วััน สำำ�หรัับรถจัักรยานยนต์์ รวมทั้้�งบริิษััทยัังเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบใน
บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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การขนย้้ายทรััพย์์สินิ ดัังกล่่าวจากสถานที่่�จัดั เก็็บทรััพย์์สินิ ไปยัังสถานที่่�ประมููล ทำำ�ให้้บริษัิ ทั อาจมีีความเสี่่�ยงใน
การรัับผิิดชอบต่่อค่่าเสีียหายในกรณีีทรััพย์์สิินอาจสููญหายหรืือเสีียหายในระหว่่างที่่�อยู่่�ภายใต้้การดููแลของ
บริิษััทได้้
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีมาตรการในการป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในกรณีีที่่�รถเกิิดอุุบััติิเหตุุหรืือความ
เสีียหายในระหว่่างที่่�รถอยู่่�ในความครอบครองของบริิษัทั โดยการติิดตั้้�งกล้้องวงจรปิิดในพื้้�นที่่�จัดั เก็็บทรััพย์์สินิ
การควบคุุมการเข้้าออกในพื้้�นที่่� การว่่าจ้้างเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยจากภายนอกเพื่่�อรัักษาการตลอด
24 ชั่่�วโมง ในทุุกพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีการจััดเก็็บรถ โดยตามสััญญาระบุุให้้บริิษััทรัักษาความปลอดภััยชดใช้้ค่่าเสีียหาย
ที่่�เกิิดต่่อทรััพย์์สิินแก่่บริิษััท ในกรณีีที่่�ความเสีียหายเกิิดจากการกระทำำ�หรืืองดเว้้นการกระทำำ� หรืือความ
บกพร่่องจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบริิษััทรัักษาความปลอดภััย รวมทั้้�งมีีการทำำ�ประกัันภััยทรััพย์์สิินในวงเงิิน
รวม 3,768 ล้้านบาท สำำ�หรัับพื้้�นที่่�จััดเก็็บ/ทรััพย์์สิินที่่�จััดเก็็บทั่่�วประเทศ และในวงเงิินรวม 313 ล้้านบาท
สำำ�หรัับทรััพย์์สิินที่่�จััดเก็็บของกลุ่่�มบริิษััทในเครืือของสถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่�ง นอกจากนี้้� ในส่่วนของการ
ขนย้้ายทรััพย์์สิิน บริิษััทได้้ให้้ผู้้�ว่่าจ้้างทำำ�การขนย้้ายทรััพย์์สิินทำำ�ประกัันภััยจากความเสีียหายระหว่่างขนย้้าย
ทรััพย์์สิินซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความผิิดทั้้�งปวงของผู้้�รัับจ้้างรวมทั้้�งผู้้�รัับจ้้างช่่วง ซึ่่�งบริิษััทเชื่่�อว่่าการดำำ�เนิินการตาม
ที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วข้า้ งต้้น สามารถลดทอนความเสี่่�ยงในการที่่�ทรััพย์์สินิ จะเกิิดการสููญหายหรืือเสีียหายระหว่่าง
การดูู แ ลของบริิ ษัั ท ได้้ ใ นระดัั บ หนึ่่� ง โดยในระยะเวลา 3 ปีี ที่่� ผ่่ า นมา บริิ ษัั ท ไม่่ เ คยมีี ก รณีี ร ถยนต์์ ห รืื อ
รถจัักรยานยนต์์สููญหายจากพื้้�นที่่�จััดเก็็บทรััพย์์สิินของบริิษััท
6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า

จากการที่่�บริษัิ ทั มีีการส่่งเสริิมการประมููล โดยให้้สิทิ ธิิพิเิ ศษแก่่ลูกู ค้้า โดยนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 กรกฎาคม 2557
บริิษัทั มีีการจััดการส่่งเสริิมการขายโดยให้้สิทิ ธิิพิเิ ศษ (VIP) ให้้แก่่ลูกู ค้้าผู้้�เข้้าประมููลที่่�มีกี ารติิดต่่อกัับบริษัิ ทั เพื่่�อ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการประมููลเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2557, 30 เมษายน 2559 และ 18 พฤษภาคม 2563
บริิษััทมีีการปรัับปรุุงสิิทธิิพิิเศษใหม่่ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการผิิดนััดชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้าที่่�สามารถนำำ�รถยนต์์
ออกจากพื้้�นที่่�ได้้ก่่อนการชำำ�ระเงิินค่่าทรััพย์์สิินดัังนี้้�
วางมััดจำำ�
ป้้าย

เงิินมััดจำำ�
ขั้้�นต่ำำ�� 10%

ป้้ายกลุ่่�ม เลข 8

ไม่่ต้้อง

ไม่่ต้้อง

ไม่่ต้้อง

ป้้ายกลุ่่�ม เลข 7

ไม่่ต้้อง

ไม่่ต้้อง

ป้้ายกลุ่่�ม เลข 6

ไม่่ต้้อง

ไม่่ต้้อง

ป้้ายกลุ่่�ม เลข 3
และเงื่่�อนไขพิิเศษอื่่�นๆ

ไม่่ต้้อง

ไม่่ต้้อง

ต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวน เป็็นเงิินสด เงิินโอน
บััตรเครดิิต แคชเชีียร์์เช็็ค หรืือตั๋๋�วแลกเงิิน
ต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวน (โดยสั่่�งจ่่ายเช็็คภายใน 3 วััน
หลัังวัันประมููล หรืือภายใน 2 วััน กรณีีประมููล
ต่่างจัังหวััด)
ไม่่ต้้อง หรืือ ชำำ�ระเต็็มจำำ�นวนตามระยะเวลาไม่่
เกิิน 30 - 90 วััน ตามที่่�ตกลง เป็็นเงิินสด เงิินโอน
บััตรเครดิิต แคชเชีียร์์เช็็ค หรืือเช็็คบริิษััท

หลัักเกณฑ์์
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หลัักเกณฑ์์

ป้้ายกลุ่่�ม เลข 1
(ลููกค้้าที่่�เคยมาประมููลรถ)
ป้้ายกลุ่่�ม เลข 9
(ลููกค้้าที่่�เข้้าประมููลครั้้�งแรก
ประมููลได้้ 1 คัันต่่อป้้าย)

วางมััดจำำ�
ป้้าย

ต้้องชำำ�ระ
ต้้องชำำ�ระ

เงิินมััดจำำ�
ขั้้�นต่ำำ�� 10%

การชำำ�ระเงิินเพื่่�อรัับรถออก

ต้้องชำำ�ระ ต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวนเป็็น เงิินสด เงิินโอน
บััตรเครดิิต แคชเชีียร์์เช็็คตั๋๋�วแลกเงิิน
ต้้องชำำ�ระ ต้้องชำำ�ระเต็็มจำำ�นวนเป็็นเงิินสด เงิินโอน
บััตรเครดิิต แคชเชีียร์์เช็็คตั๋๋�วแลกเงิิน

หมายเหตุุ:
1. การประมููล ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขารัังสิิต ต้้องชำำ�ระภายใน 4 วัันทำำ�การหลัังวัันประมููล
2. การประมููลสััญจร และสาขาต่่างจัังหวััด ต้้องชำำ�ระภายใน 3 วัันทำำ�การหลัังวัันประมููล

บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงนี้้�เป็็นอย่่างดีีและได้้พยายามป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าว โดยในการ
พิิจารณาให้้สิิทธิิพิิเศษแก่่ผู้้�ประมููล บริิษััทได้้เก็็บสถิิติิผู้้�ประมููลซื้้�อรถย้้อนหลัังของทุุกๆ ปีี เพื่่�อพิิจารณาการให้้
เครดิิตลููกค้้าเพื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ ทั้้�งในด้้านของปริิมาณการซื้้�อขาย ลัักษณะผู้้�ซื้้�อ การติิดต่่ออย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เป็็นต้้น รวมทั้้�งเป็็นผู้้�ประมููลที่่�ไม่่เคยมีีประวััติผิิ ิดนััดชำำ�ระเงิินมาก่่อน นอกจากนี้้� ภายหลัังชนะประมููล บริิษััท
ยัังเป็็นผู้้�เก็็บรัักษาเล่่มทะเบีียนรถทุุกคัันและจะส่่งมอบให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อภายหลัังจากที่่�ผู้้�ซื้้�อรถทำำ�การชำำ�ระเงิินครบ
ทั้้�งจำำ�นวน ซึ่่�งเป็็นการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการนำำ�รถดัังกล่่าวไปขาย จำำ�หน่่ายหรืือโอนต่่อ อีีกทั้้�งบางส่่วน
ของผู้้�ซื้้อ� รถดัังกล่่าวเป็็นลููกค้้าซึ่่ง� นำำ�รถมาประมููลขายกัับบริษัิ ทั จึึงเปรีียบเสมืือนบริิษัทั มีีทรััพย์์สินิ ของลููกค้้าเป็็น
หลัักประกัันเช่่นกััน ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีมาตรการในการทบทวนการจััดประเภทลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง หากลููกค้้าใดที่่�
ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด หรืือมีีพฤติิกรรมที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย บริิษัทั จะทำำ�การยุุติสิิ ทิ ธิิพิเิ ศษในทัันทีี
ด้้วยแนวทางการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าจะป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าวได้้
ปััจจุุบัันบริิษััทได้้พิิจารณาทบทวนการให้้เครดิิตลููกค้้าสิิทธิิพิิเศษรายเดิิมทุุกปีี โดยมีีการพิิจารณาปรัับ
เครดิิตลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ในปีี 2563 เกิิดเหตุุการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ Covid-19 ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจด้้านจำำ�นวนรถเข้้า
ประมููล จำำ�นวนลููกค้้าเข้้าพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�การประมููล เป็็นความเสี่่�ยงด้้านรายได้้และชื่่�อเสีียง บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการ
รัับมืือกัับเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว โดยปฏิิบััติิตามประกาศของทางราชการอย่่างเคร่่งครััด ได้้แก่่ การตรวจคััดกรอง
อุุณหภููมิร่ิ า่ งกายของพนัักงานและผู้้�มาติิดต่่อ การกำำ�หนดให้้ทุกุ คนสวมหน้้ากากอนามััยก่อ่ นเข้้าพื้้�นที่่� จััดบริิการ
จุุดล้้างมืือไว้้ตามจุุดต่่างๆ อย่่างเพีียงพอ และประชาสััมพัันธ์์ให้้มีีการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม ทั้้�งนี้้� บริิษััท
สามารถขยายฐานลููกค้้าประมููลจากช่่องทางการประมููลหน้้าลานไปสู่่�ช่่องทางการประมููล E-Auction ได้้เพิ่่�ม
ขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก ลููกค้้าสามารถลงทะเบีียนและประมููลผ่่านระบบ E-Auction โดยไม่่ต้้องมาที่่�หน้้าลาน
ประมููล
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื่่อ� บริิษัทั ที่่�ออกหลัักทรััพย์์
:	บริิษัทั สหการประมููล จำำ�กัดั (มหาชน)
ชื่่อ� ย่่อหลัักทรััพย์์
:
AUCT
เลขทะเบีียนบริิษัทั
:
0107555000341
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ	
:	บริิการจััดการประมููลสิินค้้า
ทุุนจดทะเบีียนหุ้้�นสามััญ
:
550,000,000 หุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว	
:
137,500,000 บาท
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้
:
0.25 บาท
ที่่�ตั้้ง� สำำ�นักั งานใหญ่่
:
518/28 ซอยรามคำำ�แหง 39 (เทพลีีลา 1) แขวงวัังทองหลาง
		
เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เว็็บไซต์์
:
www.auct.co.th
โทรศััพท์์
:
0 2033 6555
โทรสาร
:
0 2935 6202
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
:
0 2033 6555 ต่่อ 148
บุุคคลอ้้างอิิง
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
:	บริิษัทั ศููนย์์รับฝ
ั ากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
		
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ข้้างสถานฑููตจีนี )
		
ทาวเวอร์์ เอ ชั้้น� 14 เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก
		
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
		
โทร. 0 2009 9000
ผู้้�สอบบััญชีี
:	บริิษัทั สำำ�นักั งาน อีีวาย จำำ�กัดั
		
193/136-137 อาคารเลครััชดา ออฟฟิิศ คอมเพล็็กซ์์
		ชั้้�น 33 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
		
กรุุงเทพมหานคร 10110
		
โทร. 0 2264 0777
ข้อมูลสำ�คัญอื่น

- ไม่่มีี -

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษัทั ที่่แ� สดง
ไว้้ในเว็็บไซต์์ www.sec.or.th และ www.set.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 10 รายแรก ดัังนี้้�
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา
นางธิดารัตน์ สีตภวังค์
นายเทพทัย ศิลา
นายวรัญญู ศิลา
นางวิภา ศิลา
นางพรรณี ศิลา

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

288,895,500
137,499,000
123,938,300
14,108,200
8,100,000
5,000,000
250,000

52.53
25.00
22.53
2.57
1.47
0.91
0.05

2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED

36,317,300

6.60

3. กลุ่มเสรีวิวัฒนา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
นางวราณี เสรีวิวัฒนา
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

30,424,100
13,550,000
9,674,100
6,700,000
500,000

5.53
2.46
1.76
1.22
0.09

4. STATE STREET EUROPE LIMITED

28,510,737

5.18

5. THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LIMITED

22,108,000

4.02

6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

17,602,369

3.20

7. กลุ่มยอดจรัส
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส

6,066,200
3,616,200
1,550,000
900,000

1.10
0.66
0.28
0.16

8. นายสินธุ เวศย์วรุตม์

3,000,000

0.55

9. กองทุนเปิด เอไอเอ ไทยอิควิตี้

2,776,900

0.50

10. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ

2,307,400

0.42

111,991,494

20.36

550,000,000

100.00

	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริิษัทั มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะของบริิษัทั หลััง
หัักภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คุ คล เงิินสำำ�รองตามกฎหมาย และเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทั้้�งหมด อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั อาจกำำ�หนด
ให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราน้้อยกว่่าอััตราที่่�กำำ�หนดข้้างต้้นได้้ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นในการใช้้เงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินงาน การขยายธุุรกิิจ และปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� มติิของคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�อนุุมัติั ใิ ห้้จ่า่ ยเงิินปัันผลจะต้้องถููกนำำ�เสนอเพื่่�อขออนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายปัันผลระหว่่างกาลซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างกาลได้้ และจะดำำ�เนิินการรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบในการประชุุมต่่อไป
ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง
2560

2561

2562

2563*

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

0.19

0.31

0.43

0.22

อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)

0.20

0.30

0.40

0.18

105.84

96.74

93.92

80.69

อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)

* จ่่ายจากผลการดำำ�เนิินงานวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 30 มิิถุุนายน 2563
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััท ประกอบด้้วยคณะกรรมการจำำ�นวน 5 คณะ ได้้แก่่
1. คณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
5. คณะกรรมการบริิหาร
โครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

กรรมการ
ผูจัดการ
สำนักตรวจสอบ
ภายใน

สำนักกรรมการและ
สงเสริมคุณภาพ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สายงานปฏิบัติการ

สายงานพัฒนา
ระบบไอที

สายงานบัญชี
และการเงิน

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 8 คน ดัังนี้้�
1) รศ.ดร.ไพบููลย์์ เสรีีวิวัิ ัฒนา
ประธานกรรมการ
2) รศ.ดร.เสาวณีีย์์ ไทยรุ่่�งโรจน์์
กรรมการอิิสระ
3) รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์
กรรมการอิิสระ
4) นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล
กรรมการอิิสระ
5) นายเทพทััย ศิิลา
กรรมการ
6) นายศราวุุธ จารุุจิินดา
กรรมการ

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563

53

7) นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
8) นายวรััญญูู ศิิลา
กรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการ
โดยมีีนางสาวนัันทนิิตย์์ ราชกิิจ เป็็นเลขานุุการบริิษััท
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท ได้้แก่่ นายเทพทััย ศิิลา หรืือ นายวรััญญูู ศิิลา คนใดคนหนึ่่�ง
ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัับ นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส รวมเป็็นสองคน และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
1.	กำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ ทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิหารธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ ข้้อบัังคัับ
และมติิ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น และเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดแก่่กิิจการ
2.	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ กลยุุทธ์์ นโยบาย เป้้าหมายทางการเงิิน แผนงาน งบประมาณและ
การพััฒนาบุุคลากรของบริิษััท รวมทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้้
ทรััพยากรของบริิษััท ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
3.	จััดให้้มีรี ะบบบััญชีี การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีี ที่่�มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้อง ชััดเจน
โปร่่งใส น่่าเชื่่�อถืือ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
4.	กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ขัับเคลื่่�อนให้้บริิษััทเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
5.	กำำ�กับดู
ั แู ลให้้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร ดำำ�เนิินการตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้
6.	จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมใหญ่่สามััญเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันปิิด
บััญชีีสิ้้�นปีีของบริิษััทและจััดประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น
7. ประเมิิ น ผลงานของคณะกรรมการชุุ ด ต่่ า งๆ รวมถึึงประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห ารและกรรมการ
ผู้้�จััดการ
8. ประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยให้้มีกี ารประเมิินการปฏิิบัติั ิ
งานเป็็น 2 แบบ คืือการประเมิินการปฏิิบัติั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริิษััท และการประเมิินตนเองเป็็น
รายบุุคคล เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินมาพิิจารณาร่่วมกัันในคณะกรรมการบริิษััท
9.	พิิจารณากำำ�หนดและแยกบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดต่่างๆ และฝ่่ายบริิหารอย่่างชััดเจน
10.	คััดเลืือกผู้้�ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเป็็นกรรมการตามที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
นำำ�เสนอเพื่่�อเสนอรายชื่่�อต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ิ
11. แต่่งตั้้�งมอบหมายหรืือแนะนำำ�ให้้คณะกรรมการชุุดต่่างๆ หรืือฝ่่ายบริิหารเพื่่�อพิิจารณาหรืือปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องใดเรื่่�องหนึ่่�งที่่�เห็็นสมควร
12. เสนอรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีต่อ่ ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และ
กำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี
13.	จััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทและการเปิิดเผยงบการเงิินเพื่่�อแสดงถึึงฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมาเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
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14.	พิิจารณาทบทวนขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
15.	กำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิ การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตามกฎเกณฑ์์ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
1) รศ.ดร.เสาวณีีย์์ ไทยรุ่่�งโรจน์์		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์		
กรรมการตรวจสอบ
3) นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล		
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีีนายรุ่่�งพัันธ์์ ซาลลีี เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้้�งนี้้� นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล เป็็นกรรมการตรวจสอบผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทาน
งบการเงิินของบริิษััท
ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินและประสานงานกัับผู้้�สอบบััญชีีภายนอก เพื่่�อ
ให้้ได้้รายงานทางการเงิินที่่�น่า่ เชื่่อ� ถืือ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั โดยครบถ้้วน และเป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีี
ที่่�รัับรองทั่่�วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดููแลให้้ปฏิิบััติิงานตามนโยบาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
3.	พิิจารณาคััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีคี วามเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั
และเสนอค่่าตอบแทนการตรวจสอบบััญชีี รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
4.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผล
และเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท
5. สอบทานระบบการควบคุุมภายในและกำำ�กัับ ดููแล ติิดตาม และวางระบบควบคุุมภายในให้้เหมาะ
สมกัับการจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััท รวมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ฝ่่ายจััดการในการปรัับปรุุงระบบงาน เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ
6.	ติิดตาม ประเมิิน และรายงานการปฏิิบััติิงานตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็็บรัักษาทรััพย์์สิินและทดสอบว่่าทรััพย์์สิินมีีอยู่่�จริิง
8. ประเมิินการใช้้ทรััพยากรของบริิษััทว่่าเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือคุ้้�มค่่าหรืือไม่่
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9.	กำำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้้ความเห็็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำำ�ปีี และพิิจารณา
ผลการตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบภายใน
10.	จััดหาที่่�ปรึึกษาภายนอก เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�หรืือช่่วยเหลืือในการปฏิิบััติิการตรวจสอบ
11.	พิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย ถอดถอนและกำำ�หนดค่่าตอบแทนผู้้�อำำ�นวยการตรวจสอบภายใน
12.	พิิ จารณาทบทวนขอบเขต อำำ�นาจหน้้ าที่่� และความรัั บผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
13.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจำำ�นวน 4 คน ดัังนี้้�
1) รศ.ดร.มนตรีี โสคติิยานุุรัักษ์์		
ประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
2) รศ.ดร.เสาวณีีย์์ ไทยรุ่่�งโรจน์์		
รองประธานกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
3) รศ.ดร.ไพบููลย์์ เสรีีวิวัิ ัฒนา		
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
4) นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล		
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
หมายเหตุุ: กรรมการลำำ�ดัับที่่� 1, 2 และ 4 เป็็นกรรมการอิิสระ

ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1.	กำำ�หนดวิิธีีการหรืือหลัักเกณฑ์์การสรรหากรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือกรรมการ
ผู้้�จััดการ เพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใสเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
2.	กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่�ต้อ้ งการทดแทน เพื่่�อให้้มีอี งค์์ประกอบและคุุณสมบััติติ ามกฎหมาย
ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกำำ�หนดวิิธีีการเสนอรายชื่่�อผู้้�มีีคุุณสมบััติิพร้้อมเหตุุผลประกอบต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท
3.	คััดเลืือกบุุคคลที่่�สมควรได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการใหม่่ รวมถึึงสรรหาประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร
และกรรมการผู้้�จััดการ
4. เสนอแนะวิิธีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดต่่างๆ รวมทั้้�งติิดตาม
และสรุุปผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาพิิจารณาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งาน
5.	พิิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ในเรื่่อ� งโครงสร้้าง หน้้าที่่�และความรัับผิดิ ชอบ
รวมทั้้�งแนวปฏิิบััติิของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดต่่างๆ ให้้มีีความทัันสมััยอยู่่�เสมอ
6.	จััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษััท เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
7.	กำำ�หนดวิิธีีการและหลัักเกณฑ์์ การจ่่ายค่่าตอบแทนให้้คณะกรรมการชุุดต่่างๆ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ อย่่างเป็็นธรรมและสอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท
8. ประเมิินผลทางปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร และกรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนก่่อนนำำ�เสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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9.	พิิจารณางบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง การเปลี่่�ยนแปลงค่่าจ้้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการบริิหาร รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
10.	พิิจารณาทบทวน ศึึกษา ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงแนวโน้้มในเรื่่�องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการบริิหาร รวมทั้้�งฝ่่ายจััดการโดยเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทอื่่�นที่่�มีีการประกอบธุุรกิิจลัักษณะ
เดีียวกััน
11.	พิิจารณาทบทวนขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
12.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีการประชุุมอย่่างน้้อย
ปีีละ 2 ครั้้�ง
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�นวน 4 คน ดัังนี้้�
1) นายวรััญญูู ศิิลา		
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2) นางวิิไลวรรณ ศรีีสำำ�รวล
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3) นายเทพทััย ศิิลา		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
4) นายศราวุุธ จารุุจิินดา		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1.	พิิจารณาอนุุมััติินโยบาย กรอบ กลยุุทธ์์ หลัักเกณฑ์์ แผนงาน รวมถึึงคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยง
2.	ติิดตามดููแลการพััฒนากรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
3. ทบทวนการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิ ษััทและกลยุุ ทธ์์ ที่่�ใช้้ ในการบริิหารความเสี่่� ยงให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไป
4.	จััดระบบเตืือนภััยของความเสี่่�ยงทุุกประเภท และมาตรการจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
5. ประเมิินโอกาสที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�จะเกิิดเพื่่�อนำำ�มาจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของความ
เสี่่�ยง
6. สนัับสนุุน ผลัักดัันให้้เกิิดความร่่วมมืือในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทุุกระดัับในองค์์กร
7.	ติิดตามกระบวนการบ่่งชี้้�และการประเมิินความเสี่่�ยง
8. ประเมิินความเสี่่�ยงและอนุุมััติิแผนจััดการความเสี่่�ยง
9. รายงานความเสี่่�ยงและการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
10.	พิิจารณาทบทวนขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อเสนอ ขออนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
11.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
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5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกรรมการบริิหารจำำ�นวน 6 คน ดัังนี้้�
1) นายเทพทััย ศิิลา		
ประธานกรรมการบริิหาร
2) นายศราวุุธ จารุุจิินดา		
กรรมการบริิหาร
3) นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส		
กรรมการบริิหาร
4) นายวรััญญูู ศิิลา		
กรรมการบริิหาร
5) นายเวทย์์ นุุชเจริิญ		
กรรมการบริิหาร
6) นางอััญชลีี พรรคกลิิน		
กรรมการบริิหาร

ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1.	กำำ�หนดกลยุุทธ์์ นโยบาย เป้้าหมายทางการเงิิน แผนงาน งบประมาณ การพััฒนาบุุคลากร และ
อำำ�นาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษััท เพื่่�อเสนอขออนุุมัติั ิจากคณะกรรมการบริิษััท
2.	ตรวจสอบติิดตามการดำำ�เนิินงานตามนโยบาย แผนงานต่่างๆ งบประมาณ และการพััฒนาบุุคลากร
ให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.	กำำ�หนดมาตรฐานระบบบริิหารธุุรกิิจ ระบบทรััพยากรบุุคคล ระบบการเงิิน และระบบข้้อมููล รวมทั้้�ง
โครงสร้้างองค์์กร
4. ให้้แนวนโยบายคำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือกรรมการผู้้�จััดการใน
การตััดสิินใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
5. กลั่่�นกรอง สนัับสนุุน และบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทดัังนี้้�
-	ส่่งเสริิมนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และสนัับสนุุนเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากระบวนการบริิหารความ
เสี่่�ยงได้้รัับการปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งบริิษััท
-	พิิจารณานโยบาย กรอบ กลยุุทธ์์ และแผนงาน รวมถึึงคู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยง และนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
-	ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุุทธ์์ หลัักเกณฑ์์ และแผนงาน ตามที่่�คณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมอบหมาย รวมถึึงทบทวนคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
- รายงานความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และการจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ต่่อคณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
6.	จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของผลการตััดสิินใจของคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินการอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
7. กลั่่�นกรองระเบีียบวาระการประชุุมก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
8. รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
9.	พิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมต่่างๆ ตามขอบเขตของอำำ�นาจอนุุมััติิและดำำ�เนิินการ
10.	ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของโครงการต่่างๆ
11.	มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการลงทุุนในสิินทรััพย์์ถาวร การให้้กู้้�ยืืมหรืือลงทุุนอื่่�นๆ การกู้้�ยืืมเงิินหรืือขอวงเงิิน
จากสถาบัันการเงิิน การขออนุุมัติั เิ บิิกเงิินทดรองจ่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ย การก่่อภาระผููกพััน/การอาวััล/การค้ำำ��ประกััน
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การอนุุมััติิแผนงาน/งบประมาณ/ซื้้�อสิินค้้าและบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมการขาย การอนุุมััติิซื้้�อสิินทรััพย์์และการ
ซ่่อมแซมในวงเงิินตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทให้้อำำ�นาจไว้้
12.	พิิจารณาทบทวนขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อเสนอ
ขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
13.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� การอนุุมัติั ริ ายการของคณะกรรมการบริิหาร จะไม่่รวมถึึงการอนุุมัติั ริ ายการที่่�คณะกรรมการบริิหาร
หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีีส่ว่ นได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริษัิ ทั
และ/หรืือ บริิษัทั ย่่อย หรืือการมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่�นกระทำำ�การแทนในกรณีีดังั กล่่าว รวมทั้้�งรายการที่่�กำำ�หนด
ให้้ต้อ้ งขอความเห็็นชอบจากผู้้�ถือื หุ้้�นในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� สิินทรััพย์์
ที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั และ/หรืือ บริิษัทั ย่่อย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
ผู้บริหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 10 คน ดัังนี้้�
1) นายเทพทััย ศิิลา
ประธานกรรมการบริิหาร
2) นายศราวุุธ จารุุจิินดา
กรรมการบริิหาร
3) นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
4) นายเวทย์์ นุุชเจริิญ
กรรมการบริิหาร
5) นายวรััญญูู ศิิลา
กรรมการผู้้�จััดการ
6) นางอััญชลีี พรรคกลิิน
รองกรรมการการผู้้�จััดการ สายงานบััญชีีและการเงิิน
7) นายสุุธีี สมาธิิ
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาธุุรกิิจและการตลาด
8) นายเกรีียงศัักดิ์์� ธรรมรัักษา รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานพััฒนาระบบไอทีี
9) นางสาวพููนศิิลป์์ แก้้วจำำ�นงค์์ รองกรรมการผู้้�จัดั การ สายงานสำำ�นักั กรรมการและส่่งเสริิมคุุณภาพ
10) นายนิิธิิศ โสภณ*	รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการ
* เข้้ารัับตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563
ขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
1.	บริิหารงานบริิษััทตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�งและมติิที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
2.	จััดทำำ�นโยบายทางธุุรกิิจ แผนงาน เป้้าหมายและงบประมาณ เสนอต่่อคณะกรรมการของบริิษัทั เพื่่�อ
ขออนุุมััติิ
3. รายงานการดำำ�เนิินงานตามแผนงานและงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิทุุก 3 เดืือน
4.	บริิหารงานให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
5.	บรรจุุ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย เลื่่�อน ลด ตััดเงิินเดืือนหรืือค่่าจ้้าง ลงโทษทางวิินััยพนัักงานและ
ลููกจ้้างตลอดจนให้้พนัักงานและลููกจ้้างออกจากงานตามอำำ�นาจอนุุมััติิและดำำ�เนิินการ
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6.	มีีอำำ�นาจลงนามในนิิติิกรรมสััญญา เอกสาร คำำ�สั่่�งหนัังสืือต่่างๆ ที่่�ใช้้ติิดต่่อกัับหน่่วยงานหรืือบุุคคล
ภายนอก ตลอดจนมีีอำำ�นาจให้้กระทำำ�การใดๆ ที่่�จำำ�เป็็นและสมควรเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการข้้างต้้นสำำ�เร็็จ
ลุุล่่วงไป
7.	กำำ�หนดเงื่่อ� นไขในการทำำ�งานของพนัักงานและลููกจ้้าง และวางระเบีียบการปฏิิบัติั งิ านโดยไม่่ขัดั หรืือ
แย้้งกัับระเบีียบข้้อกำำ�หนดหรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
8. ให้้มีอำี ำ�นาจมอบอำำ�นาจช่่วงและหรืือมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่�นปฏิิบัติั งิ านเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการ
มอบอำำ�นาจช่่วง และการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ระเบีียบข้อ้ กำำ�หนดหรืือคำำ�สั่่ง� ที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
กำำ�หนด
9.	มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการลงทุุนในสิินทรััพย์์ถาวร การให้้กู้้�ยืืมหรืือลงทุุนอื่่�นๆ การกู้้�ยืืมเงิินหรืือขอวงเงิิน
จากสถาบัั น การเงิิ น การขออนุุ มัั ติิ เ บิิ ก เงิิ น ทดรองจ่่ า ยและค่่ า ใช้้ จ่่ า ย การก่่ อ ภาระผูู ก พัั น / การอาวัั ล /
การค้ำำ��ประกััน การอนุุมััติิแผนงาน/ งบประมาณ/ ซื้้�อสิินค้้าและบริิการเพื่่�อส่่งเสริิมการขาย การอนุุมััติิซื้้�อ
สิินทรััพย์์และการซ่่อมแซมในวงเงิินตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทให้้อำำ�นาจไว้้
10.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร หรืือบุุคคลซึ่่ง� ได้้รับั มอบอำำ�นาจจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ ารจะไม่่อนุุมัติั ิ หรืือ
มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หรืือเข้้าร่่วมดำำ�เนิินธุุรกิิจ ในธุุรกิิจที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจในการกระทำำ�นิิติิกรรมใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ระหว่่างประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริหิ ารหรืือบุุคคลที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียกับบริ
ั ษัิ ทั ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ไม่่ถือื ว่่าอยู่่�ภายใต้้ขอบข่่าย
อำำ�นาจของกรรมการผู้้�จััดการในการพิิจารณาและสิิทธิิออกเสีียงในนิิติิกรรมดัังกล่่าว ไม่่ว่่าโดยดุุลยพิินิิจของ
ตนเองหรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นกระทำำ�ในนามของตนเองในกรณีีดัังกล่่าว นิิติิกรรมนั้้�นจะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อ
ให้้ได้้ความเห็็นชอบโดยผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อนำำ�เสนอไปยัังคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััทและตามกฎหมายต่่อไป
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ

ในปีี 2563 กรรมการมีีสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุม สรุุปได้้ดัังนี้้�
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รายชื่อ

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4. นางวิไลวรรณ ศรีสำ�รวล

9/9
9/9
9/9
9/9

4/4
4/4
4/4

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
บริหารความ
บริหาร
กำ�หนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน

3/3
3/3
3/3
3/3

2/2

-

การประชุม
สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี
2563

1/1
1/1
1/1
1/1

รายชื่อ

5. นายเทพทัย ศิลา
6. นายศราวุธ จารุจินดา
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
8. นายวรัญญู ศิลา
9. นายเวทย์ นุชเจริญ
10. นางอัญชลี พรรคกลิน

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

9/9
9/9
9/9
9/9
-

-

คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและ
บริหารความ
บริหาร
กำ�หนด
เสี่ยง
ค่าตอบแทน

-

2/2
2/2
1/1*
2/2
-

การประชุม
สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำ�ปี
2563

16/16
16/16
16/16
16/16
10/12**
12/12**

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุุ:
* นายสุุวิิทย์์ ยอดจรััส พ้้นจากการเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเมื่่�อวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2563
** นายเวทย์์ นุุชเจริิญ และนางอััญชลีี พรรคกลิิน ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นคณะกรรมการบริิหารตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 มีีนาคม 2563

เลขานุการบริษัท

ที่่� ประชุุ มคณะกรรมการบริิ ษัั ท ครั้้� ง ที่่� 5/2563 เมื่่� อวัั น ที่่� 11 มิิ ถุุ น ายน 2563 ได้้ มีี ม ติิ แ ต่่ ง ตั้้� ง ให้้
นางสาวนัั น ทนิิ ต ย์์ ราชกิิ จ เป็็ น เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท เพื่่� อ ทำำ� หน้้ า ที่่� ต ามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 ดัังนี้้�
1.	จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารดัังต่่อไปนี้้�
(ก) ทะเบีียนกรรมการ
(ข) หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีขี อง
บริิษััท
(ค) หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2. เก็็บรักั ษารายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียที่่ร� ายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และจััดส่่งสำำ�เนารายงานการ
มีีส่่วนได้้เสีีย ให้้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วััน
ที่่�บริิษััทได้้รัับรายงานนั้้�น
3.	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
4.	ติิดต่่อประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�กำำ�กับดู
ั แู ล และดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลหรืือรายงานสารสนเทศต่่อ
หน่่วยงานที่่�กำ�กั
ำ ับดููแลและสาธารณชนให้้ถููกต้้องครบถ้้วนตามกฎหมาย
5.	ดำำ�เนิินการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
6.	จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
ประวััติิโดยสัังเขปของเลขานุุการบริิษััท ดัังนี้้�
การศึึกษา :
- ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
- ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
- ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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การอบรม:
- หลัักสููตรเลขานุุการบริิษััท (CSP) รุ่่�นที่่� 93/2018
		 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
- หลัักสููตรพื้้�นฐานเลขานุุการบริิษััท รุ่่�นที่่� 1 ปีี 2558
		 สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน:
พ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน		 เลขานุุการบริิษััท
		บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
2561 - พ.ค. 2563		 เลขานุุการบริิษััท
		บริิษััท ไอร่่า แฟคตอริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
2557 - 2561		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริิษััท และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
		บริิษััท ทีีอาร์์ซีี คอนสตรััคชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

46,000
40,250
34,500
34,500

รวมทั้้�งอนุุมััติิค่่าบำำ�เหน็็จรายปีีและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ แก่่คณะกรรมการบริิษััท โดยพิิจารณาจาก
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 ในจำำ�นวนเงิินรวมไม่่เกิิน 6 ล้้านบาท โดยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััท
จะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
สรุุปค่่าตอบแทนกรรมการในปีี 2563 ดัังนี้้�
(หน่วย: บาท)
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
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รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
นางวิไลวรรณ ศรีสำ�รวล

ค่าตอบแทน

552,000
483,000
414,000
414,000

ค่าบำ�เหน็จ

726,000
605,000
484,000
484,000

รวม

1,278,000
1,088,000
898,000
898,000

รายชื่อ

นายศราวุธ จารุจินดา
นายเทพทัย ศิลา
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายวรัญญู ศิลา
รวม

ค่าบำ�เหน็จ

1,863,000

รวม

2,299,000

4,162,000

ค่

5.
6.
7.
8.

ค่าตอบแทน

ค่
ค่

ค่
ค่
ค่

ค่
ค่
สายงาน / ฝ่าย

สายงานสำ�นักกรรมการและส่งเสริม
คุณภาพ
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
สายงานพัฒนาระบบไอที
สายงานบัญชีและการเงิน
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สำ�นักตรวจสอบภายใน
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

41

44

29
10
26
241
6
4
357

34
12
30
262
7
4
393
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ค่

ค่
ค่
ค่
ค่

ค่
หลักสูตร
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แผนก/ฝ่าย

จัดอบรมโดย

การพัฒนาบุคลากรต้นแบบฝ่ายปฏิบัติ
การ

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาพนักงานสต๊อก

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

ขับขี่ปลอดภัย

ฝ่ายปฏิบัติการ

อาจารย์เทวฤทธิ์ บุญยะลาโภ

SMART KPIs ของตำ�แหน่งงาน

ฝ่ายบริหาร และ
ผู้จัดการทุกฝ่าย

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

อบรมดับเพลิง

ทุกฝ่าย

บริษัท เอเพคซ อินดัสทรี เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส จำ�กัด

ผู้จัดการยุคใหม่

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย

สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

การควบคุมตรวจสภาพรถ

ฝ่ายปฏิบัติการ

กรมการขนส่งทางบก

การคำ�นวณผลประโยชน์พนักงานด้วย
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2563

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย

บริษัท แอคชัวเรียลบิซ จำ�กัด

หลักสูตร

แผนก/ฝ่าย

จัดอบรมโดย

Key point ที่ผู้ทำ�บัญชีต้องทราบในการ ฝ่ายบัญชีและ
จัดทำ�บัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี
การเงิน

สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

Update มาตรฐานการรายงานทางการ ฝ่ายบัญชีและ
เงินฉบับสำ�คัญที่ใช้ในปี 2563
การเงิน

สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

Update กฎหมายภาษีปี 2563 และสิทธิ ฝ่ายบัญชีและ
ประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำ�บัญชีต้องทราบ การเงิน

สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

TFSSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน:
มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
งบการเงิน

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผลประโยชน์พนักงาน

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย

สำ�นักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำ�หรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและกฎหมาย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก:
สำ�นักกรรมการและ
โอกาสความท้าทาย และวิธีการประเมิน ส่งเสริมคุณภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 จำำ�นวนชั่่�วโมงเฉลี่่�ยของการฝึึกอบรมพนัักงานเท่่ากัับ 9 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้้ ซึ่่�งระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีีจะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�น ความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
คณะกรรมการบริิ ษัั ท กำำ� หนดนโยบายการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และมีี ก ารทบทวนโดยที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 9/2563 เมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2563 พร้้อมกัับการทบทวนจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
โดยยึึดหลัักการตามนโยบายการปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ขี องบริิษัทั จดทะเบีียนและตามหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีสี ากล
ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate
Governance) ซึ่่�งครอบคลุุมหลัักการทั้้�ง 5 หมวด ได้้แก่่ สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม
กััน บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
รวมทั้้�งหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code:
“CG Code”) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์จำ�ำ นวน 8 ข้้อ ดัังนี้้�
1.	ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�ที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น โดยบริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารทบทวนบทบาท หน้้ า ที่่� และความรัั บผิิ ด ชอบของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุุดย่่อย รวมทั้้�งจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
รวมทั้้�งการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารสููงสุุด ได้้แก่่ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร และกรรมการผู้้�จััดการ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
2.	กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน ซึ่่ง� กำำ�หนดโดยคณะกรรมการ
บริิหาร รวมทั้้�งกำำ�หนดงบประมาณที่่�จำำ�เป็็นเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
3. เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้ทำำ�
หน้้าที่่� สรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในหลากหลายด้้านมา
เป็็นกรรมการบริิษัทั เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้คณะกรรมการบริิษัทั สามารถพััฒนาธุุรกิิจและองค์์กร ให้้มีคี วามแข็็งแกร่่ง
และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
4. สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่า
ตอบแทน ผ่่านการเสนอของฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล ได้้ทำำ�หน้้าที่่�สรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน มีีความรู้้�
ความสามารถ และประสบการณ์์มาเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งดููแลการพััฒนา ฝึึกอบรมบุุคลากร รวมทั้้�ง
สวััสดิิภาพในการทำำ�งานอย่่างเหมาะสม
5.	ส่่งเสริิมนวััตกรรม และการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ โดยฝ่่ายไอทีีของบริิษััทได้้พััฒนา
ระบบการประมููลออนไลน์์ที่่ทั� นั สมััย เพื่่�อให้้การประมููลเป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและยุุติธิ รรม ซึ่่ง� สามารถสร้้างความ
มั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า และคู่่�ค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี
6.	ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริิหาร
และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ได้้มีกี ารประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริหิ ารทุุกฝ่่าย เพื่่�อพิิจารณาประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ รวมทั้้�งหาแนวทางในการแก้้ไข และป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อยู่่�เป็็นประจำำ�
นอกจากนี้้� สำำ�นัักตรวจสอบภายในและผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท ได้้มีีการตรวจสอบระบบควบคุุมภายใน
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และการจััดการความเสี่่�ยงต่่างๆ เป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำำ�ดัับ
7.	รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล โดยบริิษััทได้้จััดให้้มีีโปรแกรมประมวลผล
ทางบััญชีีที่่�ถูกู ต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษัทั ผู้้�ตรวจสอบบััญชีีที่่�มีีชื่่อ� เสีียง และ
ที่่�ไม่่มีีความสััมพัันธ์์หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องแต่่อย่่างใด จึึงมีีความ
อิิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษัทั และสามารถรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือทางการ
เงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลบริิษััท ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการทบทวนการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ตรวจสอบบััญชีีเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี
8. สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมและการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษัทั มีีการให้้ข้อ้ มููลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ผลการ
ดำำ�เนิินงาน และแนวโน้้ม แก่่นัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�สนใจทั่่�วไป ผ่่านกิิจกรรม Opportunity Day จััดโดย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และรายการเพื่่�อการลงทุุนในหลายช่่องทาง รวมทั้้�งการให้้ข้อ้ มููลกัับสื่่อ� ต่่างๆ
การจััดให้้มีีการเข้้าเยี่่�ยมชมกิิจการ รวมทั้้�งการจััดประชุุมนัักวิิเคราะห์์ และนัักลงทุุนสถาบััน อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
จากหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ 8 ข้้อข้้างต้้น เป็็นหลัักปฏิิบััติิที่่�เน้้นบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและ
บููรณาการหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการพััฒนาความยั่่�งยืืนเข้้าไปในการ
ประกอบธุุรกิิจเพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายได้้ประโยชน์์ร่ว่ มกััน เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ และมีีการทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ทั้้�งนี้้�
บริิษััทได้้ประกาศให้้พนัักงานทุุกคนรัับทราบและยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริิษัทั ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ในสิิทธิิพื้้น� ฐานต่่างๆ ของผู้้�ถือื หุ้้�น ทั้้�งในฐานะของเจ้้าของบริิษัทั
และในฐานะนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์ เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ ขายหรืือโอนหลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับ
ข้้อมููลและสารสนเทศของบริิษััทอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการที่่�จะได้้รัับส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรจากบริิษััท สิิทธิิต่่างๆ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท เช่่น
การจััดสรรเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี การอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�สำ�คั
ำ ัญ
และมีีผลต่่อทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น
การจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ในวัันศุุกร์์ที่่� 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้้องประชุุมของบริิษััท เลขที่่� 518/28 ซอยรามคำำ�แหง 39 (เทพลีีลา 1) แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง
กรุุงเทพมหานคร 10310
ณ ก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เสนอชื่่�อ
บุุคคลที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมให้้เข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และส่่งคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวาระการประชุุม มีี
กำำ�หนดตั้้�งแต่่วัันที่่� 18 ธัันวาคม 2562 ถึึง 14 กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งเอกสารผ่่านเลขานุุการบริิษััท
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เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรเพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั พร้้อมแนบหลัักฐานการถืือหุ้้�น หนัังสืือให้้ความยิินยอม
ของบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ และเอกสารประกอบการพิิจารณาคุุณสมบััติิ ทั้้�งนี้้� บุุคคลดัังกล่่าวต้้องมีี
คุุณสมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริษัิ ทั มหาชนจำำ�กัดั โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะร่่วม
กัันพิิจารณาคััดเลืือกวาระการประชุุม และบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท ในกรณีีที่่�มีีการ
บรรจุุเป็็นวาระการประชุุม บริิษััทจะแจ้้งในหนัังสืือนััดประชุุมว่่าเป็็นวาระที่่�กำำ�หนดโดย ผู้้�ถืือหุ้้�น กรณีีที่่�
คณะกรรมการบริิษััทปฏิิเสธไม่่รัับเรื่่�องที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอเพื่่�อให้้บรรจุุเป็็นวาระ บริิษััทจะชี้้�แจงเหตุุผลให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบ สำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ไม่่มีผู้้�ี ถือื หุ้้�นเสนอวาระการประชุุม หรืือเสนอชื่่อ� บุุคคล
เพื่่�อพิิจารณาเป็็นกรรมการของบริิษััท หรืือส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าแต่่อย่่างใด
บริิษัทั ได้้เผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั และ
แจ้้งให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านทางระบบการสื่่�อสารข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยล่่วงหน้้าก่่อนวััน
ประชุุมเป็็นเวลา 30 วััน และจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระการประชุุมและ
เรื่่อ� งที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมพร้้อมรายละเอีียด และเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในแต่่ละวาระ
พร้้อมแนบหนัังสืือมอบฉัันทะ รายงานประจำำ�ปีี รวมทั้้�งรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมประกอบการพิิจารณา เพื่่�อให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาเตรีียมตััวล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 21 วััน โดยส่่งเอกสารให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่�
9 กรกฎาคม 2563 และประกาศลงโฆษณาหนัังสืือพิิมพ์์เพื่่�อบอกกล่่าวเรีียกประชุุม ผู้้�ถือื หุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
3 วัันทำำ�การก่่อนวัันประชุุม
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง มอบฉัันทะแก่่ตััวแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือกรรมการอิิสระของบริิษััทซึ่่�งบริิษััทจะเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทเพื่่�อเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วม
ประชุุมแทนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. ข. และ ค. ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดส่่งให้้พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
หรืือสามารถดาวน์์โหลดได้้จากเว็็บไซด์์ของบริิษััท
ณ วัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้�งนัักลงทุุนสถาบัันเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น และอำำ�นวยความสะดวก
ให้้กัับ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันทุุกราย โดยจััดให้้มีีบริิการรถรัับ-ส่่ง บริิเวณสถานีีรถไฟใต้้ดิิน (MRT)
ศููนย์์วััฒนธรรม มายัังบริิษััทซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ประชุุม และจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลต้้อนรัับ ให้้ความสะดวกอย่่าง
เพีียงพอด้้วยการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงทะเบีียนล่่วงหน้้า 2 ชั่่�วโมง ตั้้�งแต่่เวลา 8.00 น. โดยในการประชุุมมีี
คณะกรรมการบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมครบทั้้�ง 8 คน รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�ตรวจ
สอบบััญชีีของบริิษััท
บริิษััทได้้นำำ�ระบบบาร์์โค๊๊ดมาใช้้ในการลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมและนัับคะแนนเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และจััดให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในทุุกวาระ เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้เชิิญที่่�ปรึึกษากฎหมายเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อเป็็นสัักขีีพยานในการนัับคะแนนเสีียง และมีี
การบัันทึึกวิิดีีโอตลอดการประชุุม
ก่่อนเริ่่ม� การประชุุมประธานในที่่�ประชุุมได้้แจ้้งจำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งผู้้�ที่่ม� าด้้วยตนเองและผู้้�รัับ
มอบฉัันทะ ให้้ที่่�ประชุุมรัับทราบ รวมถึึงอธิิบายวิิธีีการลงคะแนนด้้วยบััตรลงคะแนนให้้ทราบก่่อนการประชุุม
และดำำ�เนิินการประชุุมตามลำำ�ดับว
ั าระที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม โดยไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนลำำ�ดับั ระเบีียบวาระ
และไม่่มีีการขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาเรื่่�องอื่่�นที่่�ไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในที่่�ประชุุมแต่่อย่่างใด ระหว่่างการประชุุม
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ประธานเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นซัักถาม ตลอดจนแสดงความคิิดเห็็นต่่างๆ โดยบริิษัทั ได้้บันั ทึึกประเด็็นสำำ�คัญ
ั ไว้้
ในรายงานการประชุุมเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้
การใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงเพื่่�ออนุุมัติั ใิ นแต่่ละวาระการประชุุมยึึดเสีียงข้้างมาก โดยใช้้วิธีิ ลี งคะแนนแบบ
1 Share : 1 Vote หรืือ 1 หุ้้�น มีีคะแนน 1 เสีียง สำำ�หรัับวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกจาก
ตำำ�แหน่่งตามวาระได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงคะแนนแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
กรณีีมีผู้้�ี ถือื หุ้้�นเข้้ามาร่่วมประชุุมหลัังจากเปิิดการประชุุมแล้้ว ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถออกเสีียงลงคะแนน
ได้้เฉพาะวาระที่่�ยัังไม่่ลงมติิในที่่�ประชุุมเท่่านั้้�น และในแต่่ละวาระประธานจะสรุุปผลการลงมติิให้้ที่่�ประชุุม
รัับทราบ ทั้้�งจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ลงมติิ เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย
ณ หลัังวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
หลัังจากเสร็็จสิ้้น� การประชุุม บริิษัทั ได้้เผยแพร่่มติิที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นผ่่านระบบการเปิิดเผยข้้อมููลของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีรายละเอีียดการลงมติิ และผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ และ
จััดทำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ประกอบด้้วยรายละเอีียดของขั้้น� ตอนการลงคะแนน
วิิธีกี ารนัับคะแนน ผลของคะแนนทั้้�งที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง และบััตรเสีีย รวมถึึงความคิิดเห็็นและ
ข้้อซัักถามของผู้้�ถือื หุ้้�นทุุกราย โดยเผยแพร่่รายงานการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษผ่่าน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วัันหลัังการประชุุม
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา เพื่่�อให้้นัักลงทุุน
ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง และผู้้�สนใจทั่่�วไปได้้รัับทราบผ่่านทางช่่องทางการสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เว็็บไซต์์ของบริิษััท และหากมีีประเด็็นข้้อสงสััย ความคิิดเห็็น หรืือคำำ�แนะนำำ� สามารถติิดต่่อ
“นัักลงทุุนสััมพัันธ์์” โทรศััพท์์ 0 2033 6555 หรืืออีีเมล์์ investor@auct.co.th ทางบริิษััทจะได้้นำำ�มาพิิจารณา
เพื่่�อปรัับปรุุงพััฒนาการทำำ�งานของบริิษััทให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันโดยให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องการรัักษาสิิทธิิ
พื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดโดยมีีการให้้ข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
เท่่าเทีียมกััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นวางใจ และมีีความมั่่�นใจในการลงทุุน
บริิษััทปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�ง
ผู้้�ถืือหุ้้�นคนไทย หรืือต่่างชาติิ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ รายย่่อย ผู้้�ถืือหุ้้�นบุุคคลหรืือสถาบััน อย่่างเท่่าเทีียมกััน
และเป็็นธรรม เพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้กับผู้้�
ั ถืือหุ้้�นว่่า คณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการจะกำำ�กับดู
ั แู ล
ให้้การใช้้เงิินของผู้้�ถือื หุ้้�นเป็็นไปอย่่างเหมาะสม ซึ่่ง� เป็็นปััจจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ต่่อความมั่่�นใจในการลงทุุนกัับบริษัิ ทั บริิษัทั
จึึงกำำ�หนดการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทมีีการปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกคนจะได้้รับสิ
ั ิทธิิพื้้�นฐานในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่แตกต่่างกััน
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
รายละเอีียดดัังนี้้�

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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1)	บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอวาระการประชุุมเพิ่่�มเติิมและเสนอชื่่�อ
บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ตาม
กระบวนการสรรหาก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า 3 เดืือน ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนดและ
เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
2) เนื่่�องจากปีี 2563 มีีสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้ต้้องเลื่่�อนการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นออกไป ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีการแจ้้งผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบการเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยล่่วงหน้้า รวมถึึงเปิิดเผยมาตรการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด 19 และแนวปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันในวัันประชุุม
3)	บริิ ษัั ท ได้้ แจ้้ ง กำำ� หนดการประชุุ ม พร้้ อ มระเบีี ยบว าระการประชุุ ม และความเห็็ น ของ
คณะกรรมการ รวมทั้้�งกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม ขั้้�นตอนการออกเสีียงมติิ รวมทั้้�งสิิทธิิการออกเสีียง
ลงคะแนนต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเผยแพร่่ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 21 วัันก่่อนวัันประชุุม โดยในวัันประชุุมไม่่มีีการเพิ่่�มวาระโดยไม่่ได้้แจ้้งไว้้ล่่วงหน้้า
แต่่อย่่างใด
4) การมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมแทนสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมเองไม่่ได้้ โดยมอบ
ฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลอื่่�นเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทน โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะ
แบบ ก. ข. หรืือ ค. ที่่�บริิษััทแนบไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
5) ในการเลืือกตั้้�งกรรมการที่่�ออกตามวาระ บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการเลืือก
ตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยบริิษััทได้้เก็็บบััตรลงคะแนนเสีียงจากผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายที่่�เข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งกรณีี
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย งดออกเสีียง หรืือบััตรเสีีย
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิและการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเป็็นธรรม จึึงกำำ�หนด
แนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�ม ดัังนี้้�
3.1

ผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ใช้้สิทิ ธิิขั้้น� พื้้�นฐานของตน และมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจ
สูู ง สุุ ด ให้้ กัั บผู้้� ถืื อ หุ้้�น โดยคำำ�นึึ งถึึงการเจริิ ญ เติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น สร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม และให้้ ผ ลตอบแทนที่่�
เหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
-	บริิหารจััดการและปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� โดยนำำ�ความรู้้�และทัักษะการบริิหารมาประยุุกต์์ใช้้อย่่าง
เต็็มความสามารถด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ
และเป็็นธรรมต่่อ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
- รายงานสถานภาพทางการเงิิน และมิิใช่่การเงิิน รวมถึึงแนวโน้้มของบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่าง เท่่าเทีียมกััน สม่ำำ��เสมอ และครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
- ไม่่แสวงหาประโยชน์์ให้้กัับตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง โดยใช้้ข้้อมููลภายในที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะ และไม่่เปิิดเผยข้้อมููลลัับทางธุุรกิิจอัันจะนำำ�มาซึ่่�งผลเสีียของบริิษััทต่่อบุุคคลภายนอก
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3.2

พนัักงาน
พนัักงานทุุกคนล้้วนเป็็นทรััพยากรที่่�มีีค่่าของบริิษััท บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาองค์์กรให้้เป็็น
องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� เสริิมสร้้างวััฒนธรรม และบรรยากาศการทำำ�งาน ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม ให้้
ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรม ดููแลความปลอดภััย และรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนา
ถ่่ายทอดความรู้้� และความสามารถของพนัักงาน รัับฟังั ข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่าง
เท่่าเทีียมและเสมอภาค กำำ�หนดและต่่อยอดการปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร ด้้วยตระหนัักว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็น
หนึ่่ง� ปััจจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั และมีีคุณ
ุ ค่่า นำำ�มาซึ่่ง� ความสำำ�เร็็จ ความก้้าวหน้้า และการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีแนว
ปฏิิบััติิดัังนี้้�
- ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานและหลัักการเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
มนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานตามเกณฑ์์สากล โดยไม่่แบ่่งแยกถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ เพศ อายุุ สีีผิิว ศาสนา ความพิิการ
ฐานะ ชาติิตระกููล สถานศึึกษา หรืือสถานะอื่่�นใดที่่�มิิได้้เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งให้้ความ
เคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีของความเป็็นมนุุษย์์
-	บริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลให้้สอดคล้้องและสนัับสนุุนกลยุุทธ์์/เป้้าหมายธุุรกิิจ และ
จััดวางระบบ กระบวนการบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้มีคี วามชััดเจน โปร่่งใส ยุุติธิ รรม เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกันั
ทั้้�งบริิษััท
-	ผู้้�บัังคัับบััญชาทุุกคนมีีหน้้าที่่�ในการบริิหารทรััพยากรบุุคคลภายในหน่่วยงานของตน
ตามระบบและแนวทางการบริิหารทรััพยากรบุุคคล และบริิหารงานโดยหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม
ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
นโยบายการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทมีีดัังนี้้�
1)	คััดสรรและสร้้างคนดีี คนเก่่ง ที่่�มีพี ฤติิกรรมการทำำ�งานอย่่างมืืออาชีีพ และพััฒนาความ
รู้้�ความสามารถให้้มีีประสิิทธิิภาพในหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่�อง
2)	ผู้้�บัังคัับบััญชามีีหน้้าที่่�วางแผน ติิดตาม ประเมิินผล ให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับ และสนัับสนุุน
การพััฒนาพนัักงานอย่่างเสมอภาค
3) พนัักงานมีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันในการพััฒนาความสามารถของตนเอง
4) ให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่พนัักงาน โดยความก้้าวหน้้าในอาชีีพ ตอบแทนและแรง
จููงใจต่่างๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณภาพ ผลสำำ�เร็็จของงาน ทััศนคติิ และศัักยภาพของพนัักงาน
5) การแต่่งตั้้�งและโยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงาน กระทำำ�ด้วย
้ ความ
เสมอภาค สุุจริิตใจ และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้้�งการกระทำำ�
หรืือการปฏิิบััติิของพนัักงานนั้้�นๆ
6)	ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของ
พนัักงานอยู่่�เสมอ
7)	รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
โดยมีีช่่องทางให้้พนัักงานสามารถแจ้้งเรื่่�องที่่�ส่่อไปในทางผิิดข้้อบัังคัับการทำำ�งาน ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง
ประกาศ หรืือกฎหมายได้้
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3.3

คู่่�แข่่ง
บริิษัทั ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งทางการค้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักสากล ภายใต้้กรอบกฎหมายเกี่่ยวกั
� บั
หลัักปฏิิบัติั ิการแข่่งขัันทางการค้้า และยึึดถืือกติิกาของการแข่่งขัันอย่่างเป็็นธรรม โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1) ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันอย่่างเสรีี และเป็็นธรรม
2) ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีที่่ี ไ� ม่่สุจริ
ุ ติ หรืือไม่่เหมาะสม
3) ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยการกล่่าวหา ให้้ร้้ายป้้ายสีี และโจมตีีคู่่�แข่่ง
โดยปราศจากมููลความจริิง
3.4

คู่่�ค้้า
บริิษัทั คำำ�นึึงถึึงความเสมอภาคและความซื่่�อสััตย์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รัักษาผลประโยชน์์ร่ว่ ม
กัับคู่่�ค้า้ โดยการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกติิกาที่่�กำำ�หนดร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด และมีีจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ โดยมีีแนวปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
1) ไม่่เรีียก ไม่่รัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับคู่่�ค้้า
2) ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััดในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตาม
เงื่่�อนไขได้้ จะต้้องรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้้าทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา โดยใช้้หลัักของ
ความสมเหตุุสมผล
3)	รัักษาความลัับของคู่่�ค้้าอย่่างจริิงจัังและสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงไม่่นำำ�ข้อ้ มููลของคู่่�ค้้ามาใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.5

ลููกค้้า
บริิ ษัั ท มุ่่�งมั่่� น สร้้ า งความพึึงพอใจและความมั่่� น ใจให้้ กัั บลูู ก ค้้ า และประชาชนให้้ ไ ด้้ รัั บ
ผลิิตภััณฑ์์ และบริิการที่่�ดีีมีีคุุณภาพ และยกระดัับมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งรัักษาสััมพัันธภาพ
ที่่�ดีีและยั่่�งยืืน โดยมีีแนวปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
1)	มุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง
2) เปิิดเผยข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและบริิการอย่่างครบถ้้วน ถููกต้้อง และทัันต่่อ
เหตุุการณ์์
3)	รัักษาความลัับของลููกค้้าอย่่างจริิงจัังสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงไม่่ใช้้ข้้อมููลของลููกค้้ามาใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.6

เจ้้าหนี้้�
บริิษัทั ยึึดถืือแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นธรรมตามเงื่่อ� นไข และเป็็นธรรมต่่อเจ้้าหนี้้�รวมถึึงการชำำ�ระ
คืืนตามกำำ�หนดเวลา โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1)	รัักษาและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งในแง่่การชำำ�ระคืืน และ
เงื่่�อนไขอื่่�นๆ
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2) รายงานฐานะทางการเงิิ น แก่่ เจ้้ า หนี้้� ต ามข้้ อ กำำ� หนดในสัั ญ ญาเงิิ น กู้้�อย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
ครบถ้้วนและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3.7

ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในด้้านความ
ปลอดภััย คุุณภาพชีีวิติ และการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวม
ถึึงส่่งเสริิมการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงานในเรื่่อ� งเกี่่ยวกั
� บสิ่่
ั ง� แวดล้้อม ตระหนัักถึึงคุุณภาพชีีวิติ ของชุุมชน
และสัังคมในพื้้�นที่่�โดยรอบ บริิษัทั แบ่่งผลกำำ�ไรส่่วนหนึ่่ง� เพื่่�อตอบแทนและสร้้างสรรค์์ชุมุ ชนและสัังคม คำำ�นึึงถึึง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�จะมีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีแนวปฏิิบััติดัิ ังนี้้�
1)	คำำ�นึึงถึึงทางเลืือกในการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรธรรมชาติิ โดยไม่่ก่อ่ ให้้มีผี ลกระทบ
ต่่อความเสีียหายของสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน หรืือเกิิดน้้อยที่่�สุุด
2)	คืืนผลกำำ�ไรส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อสร้้างสรรค์์สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้�นในหมู่่�
พนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง
4) ให้้ความสำำ�คััญในการทำำ�ธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีเจตจำำ�นงเดีียวกัันกัับบริิษััทในเรื่่�องความ
รัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
5)	อำำ�นวยประโยชน์์ต่่อสัังคมทุุกระดัับ ทั้้�งในระยะใกล้้และระยะไกล
6) เข้้าร่่วมสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนาสัังคมและประเทศ ทั้้�ง
นโยบายรณรงค์์ป้้องกัันและนโยบายสร้้างเสริิม
7) ให้้ข้อ้ มููลที่่�ถูกู ต้้อง สร้้างความเข้้าใจ และรัับฟังั ปััญหาและผลกระทบอัันเกิิดขึ้้น� กัับชุมุ ชน
โดยรอบ เพื่่�อจััดการแก้้ไขได้้อย่่างทัันท่่วงทีี อัันจะเป็็นรากฐานของการอยู่่�ร่่วมกัันระหว่่างบริิษััทและชุุมชน
อย่่างไม่่มีปัี ัญหาขััดแย้้งและเอื้้�อประโยชน์์ซึ่่�งกัันและกััน
3.8

การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
บริิษัทั มีีนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่�อรัักษาความปลอดภััยและป้้องกัันการนำำ�
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริกิ ารเว็็บไซต์์ภายใต้้ Domain Name “*.auct.co.th” โมบายแอปพลิิเคชััน และเอกสาร
ตามแบบที่่�บริิษััทกำำ�หนด ไปใช้้โดยมีีเจตนาไม่่สุุจริิต รายละเอีียดนโยบายและแนวปฏิิบััติิได้้ประกาศไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท
3.9

ความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่ทำ� ำ�งาน
บริิษััทมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน หรืือ คปอ. และว่่าจ้้างเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานวิิชาชีีพ หรืือ จป. เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดููแล
ป้้องกัันและลดการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน และให้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในการ
ทำำ�งานและมาตรฐานความปลอดภััยในการทำำ�งานต่่อบริิษััท

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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ในปีี 2563 พนัักงานมีีอััตราการลาป่่วยเฉลี่่�ยจำำ�นวน 5 วัันทำำ�การ และพบการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
หรืือเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องมาจากการปฏิิบััติิงานจำำ�นวน 1 ครั้้�ง ที่่�สาขารัังสิิต คลอง 8 ซึ่่�งไม่่กระทบต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทแต่่อย่่างใด
3.10 การไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�ใดๆ โดยยึึดถืือการ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับทรััพย์์สินิ ทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์� เช่่น กฎหมายเกี่่�ยวกับั เครื่่อ� งหมายการค้้า
กฎหมายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิบััตร กฎหมายเกี่่�ยวกัับลิิขสิิทธิ์์� หรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึก
อบรมให้้ความรู้้�กัับพนัักงานในด้้านกฎหมายเกี่่�ยวกับั ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา รายละเอีียดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ
ได้้ประกาศไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
3.11 การต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น เป็็นเรื่่�องที่่�ทุุกภาคส่่วนคาดหวัังและ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบัติั ติ ามให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม บริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยแนวทางปฏิิบัติั ิ การกำำ�กับติ
ั ดิ ตาม รวมถึึงการกำำ�หนดบทลงโทษ ประกาศใช้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 ตุุลาคม
2559 โดยได้้เผยแพร่่นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท และมีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ�� เสมอ อีีก
ทั้้�งบริิษััทมีีการแต่่งตั้้�ง “คณะทำำ�งาน Anti-corruption” ทำำ�หน้้าที่่�ประเมิินและวางแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�
จะเกิิดจาการทุุจริติ คอร์์รัปั ชั่่น� เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใส และสามารถตรวจสอบได้้
3.12 การแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
บริิษัทั มีีมาตรการดููแลผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ ฝ่่ายให้้สามารถร้้องเรีียนกัับบริษัิ ทั ผ่่านช่่องทางต่่างๆ
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดููแลผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุกุ ฝ่่าย โดยสามารถร้้องเรีียนหรืือแสดงความคิิดเห็็นต่่อบริิษัทั
ตามระเบีียบว่่าด้้วยกระบวนการรัับและพิิจารณาข้้อร้้องเรีียน ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ดัังนี้้�
จดหมายถึึง:
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 518/28 ซอยรามคำำ�แหง 39 (เทพลีีลา 1)
แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร 10310
เว็็บไซต์์:
www.auct.co.th
อีีเมล:
audit_com@auct.co.th
โทรศััพท์์:
0 2033 6555
โทรสาร:
0 2935 6202
สำำ�หรัับพนัักงาน สามารถร้้องเรีียนหรืือเสนอแนะข้้อคิิดเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทและ
ผู้้�บริิหารได้้โดยตรงผ่่านทางอีีเมลของบริิษััท
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เมื่่�อเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนแล้้วจะรวบรวมข้้อเท็็จจริิง ทำำ�
รายงานเสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อสอบสวนและกำำ�หนดมาตรการระงัับเหตุุที่่�เกิิดเรื่่�องร้้องเรีียน
และรายงานให้้ประธานกรรมการบริิษัทั รัับทราบ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ในกรณีีที่่�ไม่่ประสงค์์จะเปิิดเผยตนเอง โดยจะเก็็บข้้อมููลที่่�ได้้รัับไว้้เป็็นความลัับ รวมถึึงมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ที่่�
ให้้ความร่่วมมืือในการสอบสวน
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีข้ี ้อพิิพาทที่่�เกี่่�ยวกับผู้้�มี
ั ีส่่วนได้้เสีียแต่่อย่่างใด
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีคี วามถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา และโปร่่งใส
ทั้้�งรายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไป ตามหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจนข้้อมููลอื่่�นที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�มีผี ลกระทบต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ซึ่่ง� ล้้วนมีีผลต่่อกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั โดยบริิษัทั
มีีนโยบายเผยแพร่่ข้้อมููลและสารสนเทศของบริิษััทให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และสาธารณชนได้้รัับทราบอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน เพื่่�อให้้ผู้้�ได้้รับข่
ั า่ วสารมีีความเข้้าใจในบริิษัทั อย่่างถููกต้้องตรงกััน โดยจะเผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางและ
สื่่�อการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมถึึงเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.auct.co.th
4.1

การรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทและสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปใน
ประเทศไทย โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
ทางการเงิินอย่่างเพีียงพอ โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�สอบทานคุุณภาพของรายงานทางการเงิินและ
ระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
4.2

การทำำ�รายการของกรรมการ
1)	บริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการเปิิดเผยรายงานการซื้้�อ-ขายหุ้้�น การถืือครองหลัักทรััพย์์
ของบริิษััทให้้ทราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนเปลง
2)	บริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการต่่อประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3)	บริิษัทั กำำ�หนดให้้การทำำ�รายงานระหว่่างกัันที่่�สำำ�คัญ
ั ต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและได้้รัับการอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษััท
4.3

นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส และเท่่าเทีียม
กััน สอดคล้้องกัับกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ โดยบริิษััทไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งเป็็น
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พิิเศษ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกกลุ่่�มมีีสิิทธิิเข้้าถึึงข้้อมููลของบริิษััทอย่่างเท่่าเทีียมกััน ตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ผ่่านช่่องทางการเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ บริิษััทจึึงกำำ�หนดนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศ เพื่่�อเป็็นแนวปฏิิบััติิของกรรมการและผู้้�บริิหาร ดัังนี้้�
1) ผู้้�มีีอำำ�นาจในการเปิิดเผยข้้อมููล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ สามารถ
พิิจารณาและตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาของข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อการพิิจารณาเปิิดเผย โดยจะชี้้�แจงข้้อมููลด้้วย
ตนเองหรืือมอบหมายให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นผู้้�ชี้้�แจงก็็ได้้
2) การเผยแพร่่ข้้อมููล
-	ข้้อมููลของบริิษัทั ต้้องมีีความถููกต้้อง เชื่่อ� ถืือได้้ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง
ข้้อมููลต่่างๆ ได้้ชััดเจน เข้้าใจง่่าย และทัันเวลา
- การรายงานข้้อมููลต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจะต้้องเปิิดเผยภายในกำำ�หนดเวลา
และความถี่่� ตามที่่�กฎหมายหรืือหน่่วยงานนั้้�นๆ กำำ�หนด ตามประเภทของข้้อมููล
-	ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่�มีผี ลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั หรืืออาจกระทบต่่อการตััดสิิน
ใจลงทุุนหรืือกระทบต่่อสิิทธิิประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น จะเปิิดเผยได้้ต่่อเมื่่�อข้้อมููลนั้้�นเผยแพร่่อย่่างเป็็นทางการ
ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว
-	บริิษััทจะสื่่�อสารข้้อมููลกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการลงทุุน และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านผู้้�แทนของบริิษััทที่่�ได้้รัับมอบหมาย โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์เป็็นผู้้�ประสานงาน
3) ข้้อละเว้้น และการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดในการเปิิดเผยข้้อมููล
ห้้ามเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับทางธุุรกิิจ หรืือข้้อมููลที่่�หากเปิิดเผยแล้้วอาจทำำ�ให้้
เสีียประโยชน์์และความสามารถในการแข่่งขััน หรืือข้้อมููลที่่�ยังั ไม่่มีผี ลสรุุป หรืืออยู่่�ระหว่่างการเจรจา ซึ่่ง� มีีความ
ไม่่แน่่นอน และต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีลัี กั ษณะเป็็นการคาดคะเนเกิินจริิง หรืือในเชิิงส่่งเสริิมเกิินความจำำ�เป็็น
โดยไม่่มีเี หตุุผลสนัับสนุุน โดยควรละเว้้นถ้้อยคำำ� หรืือรููปแบบที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือที่่�อาจทำำ�ให้้เข้้าใจผิิดต่่อราคา
หลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ในกรณีีที่่�เปิิดเผยข้้อมููลไม่่ถููกต้้อง ผิิดพลาด คลาดเคลื่่�อนจากข้้อเท็็จจริิง หรืือมีีการ
ตีีความ หรืือแปลความหมายไม่่ถููกต้้องอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และ
รองกรรมการผู้้�จััดการ มีีอำำ�นาจชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องโดยทัันทีี
4) การดำำ�เนิินการกรณีีข้้อมููลรั่่�วไหล หรืือข่่าวลืือ
เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ที่่มี� นัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ข่่าวคลาดเคลื่่อ� นเกี่่ยวกั
� บบริ
ั ษัิ ทั หรืือมีีการอ้้างอิิงข้้อมููล
ที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง หรืือข้้อมููลสำำ�คัญ
ั รั่่ว� ไหลไปสู่่�บุุคคลอื่่�น หรืือถููกเปิิดเผยก่่อนเวลาอัันควร และอาจก่่อให้้เกิิดข่่าวลืือ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ และ/หรืือ การดำำ�เนิินงานของบริิษััท ไม่่ว่่าทางบวกหรืือทางลบ ให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ และรองกรรมการผู้้�จััดการ รัับผิิดชอบในการชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิงที่่�ผ่่านระบบ
การเปิิดเผยข้้อมููลของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องโดยทัันทีี
5) มาตรการป้้องกัันกรรมการและผู้้�บริิหารใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่�อหาผลประโยชน์์ให้้
แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นในทางมิิชอบ
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-	ผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บข้้ อ มูู ล ที่่� ยัั ง ไม่่ เ ปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณชน
มีีหน้้าที่่�เก็็บรัักษาข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้เป็็นความลัับ
-	ห้้ามผู้้�บริิหาร พนัักงาน รวมถึึงทีีมงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อหา
ผลประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองและผู้้�อื่่น� ในทางมิิชอบ เช่่น การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยใช้้ข้อ้ มููลภายใน (Insider Trading)
และห้้ามซื้้�อขายหุ้้�นในช่่วงเวลา 1 เดืือนก่่อนการประกาศงบการเงิิน หรืือ ก่่อนการประกาศสารสนเทศที่่�มีีนัยั
สำำ�คััญ จนกว่่าบริิษััทจะได้้ดำำ�เนิินการเปิิดเผยสารสนเทศต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเรีียบร้้อยแล้้ว
- หลีีกเลี่่�ยงการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาหุ้้�นหรืือ
เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�หนึ่่ง� ผู้้�ใดโดยเฉพาะ ในช่่วงระยะเวลา 1 เดืือน ก่่อนการส่่งงบการเงิินให้้แก่่ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีประเด็็นหรืือเหตุุการณ์์ที่่�ทำำ�ให้้ผลประกอบการของบริิษััทถููกคาดการณ์์
คลาดเคลื่่�อนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และส่่งผลให้้ ผู้้�ที่่�นำำ�ข้้อมููลไปใช้้เกิิดความเข้้าใจผิิด บริิษััทจะดำำ�เนิินการเปิิดเผย
สารสนเทศต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
4.4

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทมีีนโยบายป้้องกัันมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััท
ซึ่่�งยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อแสวงหาประโยชน์์ส่่วนตน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�ที่่�ต้้องรายงานการถืือครองทรััพย์์
ของตน รวมถึึงคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตาม มาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
ตลาดหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
2)	กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานการมาถืือครอง และการ
เปลี่่�ยนแปลงการ ถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่�ทำำ�รายการ
3)	บริิษััทมีีนโยบายกำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานที่่�ได้้
รัับทราบข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ซึ่่�งมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหลัักทรััพย์์ จะต้้องระงัับการซื้้�อขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทเป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 30 วัันก่่อนการเปิิดเผยงบการเงิินต่่อสาธารณชน รวมทั้้�งห้้าม
ไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�น และควรรออย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงภายหลัังการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว
หากมีีการฝ่่าฝืืนนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้หาประโยชน์์ส่่วนตน บริิษััทกำำ�หนดบทลงโทษทาง
วิินัยั หนััก/เบาตามลัักษณะแห่่งความผิิด และเจตนาของการกระทำำ�และความร้้ายแรงของความผิิดนั้้�น ๆ ตั้้�งแต่่
การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ ตััดค่่าจ้้าง พัักงานชั่่�วคราวโดยไม่่ได้้รับค่
ั ่าจ้้าง หรืือให้้ออกจากงาน
4.5

ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสาร
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้มีีการติิดต่่อสื่่�อสารและเปิิด
เผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันเวลา แก่่นัักลงทุุน สื่่�อมวลชน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านช่่องทางต่่างๆ
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โดยมีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบดููแลเรื่่�องดัังกล่่าว นัักลงทุุนหรืือผู้้�ที่่�สนใจสามารถติิดต่่อ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ได้้ที่่�
แผนกนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 518/28 ซอยรามคำำ�แหง 39 (เทพลีีลา 1) แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง
กรุุงเทพมหานคร 10310
เว็็บไซต์์: 		
www.auct.co.th
อีีเมล:		
investor@auct.co.th
โทรศััพท์์: 		
0 2033 6555
โทรสาร : 		
0 2935 6202
ดัังนี้้�

ในปีี 2563 บริิษััทมีีการเผยแพร่่และสื่่�อสารข้้อมููลกัับนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ และผู้้�ถืือหุ้้�น

1. เข้้าร่่วมกิิจกรรม Opportunity Day ที่่�จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2.	จััดกิิจกรรม Company Visit ให้้แก่่สมาคมนัักลงทุุนเน้้นคุุณค่่า และนัักวิิเคราะห์์จาก
หลากหลายสถาบััน
3. เข้้าร่่วมกิิจกรรม Finansia Corporate Day ที่่�จััดโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ ฟิินัันเซีีย ไซรััส
จำำ�กััด (มหาชน)
4. เข้้าร่่วมกิิจกรรม “บริิษัทั หลัักทรััพย์์จดทะเบีียนพบผู้้�แนะนำำ�การลงทุุน” ที่่�จัดั โดยบริิษัทั
หลัักทรััพย์์ ฟิิลลิิป (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
5. ให้้สัมั ภาษณ์์รายการต่่าง ๆ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ ได้้แก่่ รายการ Money Talk และรายการ
เจาะธุุรกิิจ NICHE เติิบโตแรงใน 2H20 ที่่�จััดโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลซึ่่�งมีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ มีีการเติิบโตอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ และ
ยั่่�งยืืน มุ่่�งเน้้นการบริิหารงานที่่�มีีจริิยธรรมและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ โดยคณะ
กรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย ตลอดจนกำำ�กัับดููแลฝ่่ายบริิหารเพื่่�อ
ให้้การบริิหารเป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ ภายใต้้กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความ
รัับผิิดชอบ ระมััดระวััง ซื่่�อสััตย์์ และโปร่่งใส ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บริิษัทั มีีนโยบายกำำ�หนดให้้กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นได้้ไม่่เกิิน
กว่่า 5 แห่่ง ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีกรรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งให้้บริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นเกิินกว่่า 5 แห่่งแต่่อย่่างใด
ปััจจุบัุ ันคณะกรรมการของบริิษััทมีีจำ�ำ นวน 8 คน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน
ซึ่่�งจะทำำ�การให้้เกิิดการถ่่วงดุุลในการออกเสีียงพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ
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จำำ�นวน 4 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เฉพาะเรื่่อ� งและสอบทานเบื้้�องต้้นก่่อนเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมัติั ิหรืือรัับทราบ ตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนด
การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
บริิษัทั ได้้แบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั และฝ่่ายจััดการ
อย่่างชััดเจนโดยคณะกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของ
ผู้้�บริิหารในระดัับนโยบาย ในขณะที่่�ผู้้�บริหิ ารทำำ�หน้้าที่่�บริหิ ารงานของบริิษัทั ในด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ที่่�กำำ�หนด โดยประธานกรรมการบริิษััท และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นคนละบุุคคลกััน ซึ่่�งทั้้�งสองตำำ�แหน่่ง
ต้้องผ่่านการคััดเลืือกจากคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้ได้้บุุคคลที่่�มีีความเหมาะสม
ประธานกรรมการ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สนัับสนุุนให้้
กรรมการ ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุม ตลอดจนกำำ�กัับให้้การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� รวมถึึงการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงานให้้เป็็นตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย
ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด คำำ�สั่่�ง และมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นของบริิษัทั รวมถึึงจััดทำำ�นโยบายทางธุุรกิิจ แผนงาน เป้้าหมาย งบประมาณ และบริิหารอื่่�นๆ ภายในบริิษัทั
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดหลัักปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกับจ
ั รรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงาน
เพื่่�อให้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามภารกิิจของบริิษััทด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริติ และเที่่�ยงธรรม
ทั้้�งการปฏิิบััติิต่่อบริิษััทผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม สาธารณชน และสัังคม โดยยึึดหลัักการทำำ�งานภายใต้้
กฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และสััญญาต่่างๆ ที่่�ทำำ�กัับคู่่�ค้้า รวมทั้้�งติิดตามการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าว
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาการทำำ�รายงานระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ด้้วยความรอบคอบ และสมเหตุุสมผล พร้้อมทั้้�งได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์บนหลัักการที่่�ว่า่ การตััดสิินใจใดๆ ในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจจะต้้องทำำ�ใน
ลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์เดีียวกัันด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการ
ค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อผล
ประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั เท่่านั้้�น และควรหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดย
กำำ�หนดให้้ผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ยวข้
� อ้ งหรืือเกี่่ยว
� โยงกัับรายการที่่�พิจิ ารณา ต้้องแจ้้งให้้บริษัิ ทั ทราบถึึงความสััมพัันธ์์หรืือ
การเกี่่�ยวโยงของตนในรายการดัังกล่่าว และต้้องไม่่เข้้าร่่วมการพิิจารณาตััดสิิน รวมถึึงไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิใน
ธุุรกรรมนั้้�นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และรายการที่่�มีคี วามขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่ง� ได้้มีกี ารพิิจารณาความเหมาะสมอย่่างรอบคอบ และได้้ปฏิิบัติั ิ

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ/หรืือ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด รวมทั้้�งให้้มีกี ารเปิิดเผยไว้้ในงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ด้้วย
ในระหว่่างปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีรายการกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันแต่่อย่่างใด
ระบบการควบคุุมภายใน
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งในระดัับบริหิ าร และระดัับปฏิิบััติงิ าน และ
เพื่่�อรัักษาเงิินทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�นและสิินทรััพย์์ของบริิษััท บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน โดยได้้ประกาศเป็็นนโยบายในการปฏิิบััติิงานของ
บริิษััทและได้้กำำ�หนดภาระหน้้าที่่� อำำ�นาจการดำำ�เนิินการของผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
อย่่างชััดเจน โดยมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน ผู้้�ติิดตามควบคุุม และผู้้�ประเมิินผลออกจากกััน พร้้อมทั้้�ง
มีีการควบคุุมดููแลการใช้้ทรััพย์์สิินของบริิษััทให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
บริิษััทมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานระบบการควบคุุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้้มีีความเหมาะสม และมีีประสิิทธิิผลเพีียงพอกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอด
จนการดููแลทรััพย์์สิินและการใช้้ทรััพย์์สิินให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายหรืือการ
ทุุจริตที่่
ิ อ� าจเกิิดขึ้้น� โดยบริิษัทั มีีนโยบายจ้้างผู้้�ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอดส่่องดููแลระบบ
การควบคุุ ม ภายในและตรวจสอบรายการที่่� สำำ�คัั ญ อย่่ างสม่ำำ�� เสมอ พร้้ อมทั้้� งทำำ� หน้้ าที่่� ป ระสานงานกัั บ
หน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทและรายการต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่่�ยวกัับความเพีียงพอและ
ความมีีประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายใน ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งการดำำ�เนิินงานและการกำำ�กัับดููแลปฏิิบััติิงาน
การจััดการความเสี่่�ยงและการให้้ความสำำ�คััญต่่อรายการผิิดปกติิทั้้�งหลาย พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะในการ
ปรัับปรุุงระบบควบคุุมภายในเพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีระบบที่่�มีปี ระสิิทธิิผล ซึ่่ง� จะส่่งเสริิมความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กับั
งบการเงิินของบริิษััท
การบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�พิจิ ารณาและกำำ�หนดแนวทางป้้องกัันความ
เสี่่�ยงทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอก เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่�ยงมีีประสิิทธิิภาพและทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำำ�หน้้าที่่�สอบทานรายงานทางการเงิิน โดยมีีฝ่่ายบััญชีีและการ
เงิิน และผู้้�สอบบััญชีีมาประชุุมร่่วมกััน และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิินต่่อคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�รัับผิดิ ชอบต่่องบการเงิินของบริิษัทั รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิิน ดัังปรากฏใน
รายงานความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินของรายงานประจำำ�ปีี ซึ่่ง� งบการเงิินดัังกล่่าว
จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีรัับรองและตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีภายนอก โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศที่่�สำำ�คััญทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่การเงิิน ซึ่่�งดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานของข้้อเท็็จจริิงอย่่าง
ครบถ้้วนและสม่ำำ�� เสมอ
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การประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนดตารางการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยไว้้ล่่วงหน้้า
ทั้้�งปีี และกำำ�หนดให้้จัดั ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ทุุก 3 เดืือน หรืืออาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความ
จำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนดวาระที่่�ชััดเจน และนำำ�ส่่งเอกสารประกอบการประชุุมล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน เพื่่�อ
ให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ประธานกรรมการ ประธานเจ้้าหหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นผู้้�ร่่วมกัันกำำ�หนด
วาระการประชุุมและพิิจารณาเรื่่อ� งเข้้าวาระการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั โดยเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละ
คนสามารถเสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้
ในการพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการบริิษััท ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุมจะเปิิด
โอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสูงู เข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยเพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไป
ปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ในการลงมติิในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้ถืือมติิของเสีียงข้้างมาก โดย
ให้้กรรมการคนหนึ่่ง� มีีเสีียงหนึ่่ง� เสีียง โดยกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม และ/หรืือ ไม่่ใช้้สิทิ ธิิออก
เสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น และถ้้าคะแนนเสีียงเท่่านั้้�น ประธานในที่่�ประชุุมจะออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียง
เป็็นเสีียงชี้้�ขาด โดยจำำ�นวนองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� ณ ขณะที่่�คณะกรรมการจะลงมติิในที่่�ประชุุมต้้องมีีกรรมการอยู่่�
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด โดยมีีเลขานุุการบริิษััทเป็็นผู้้�จดบัันทึึกรายงานการประชุุม
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั กำำ�หนดไว้้ว่า่ ในการประชุุมใหญ่่ผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญประจำำ�ปีี กรรมการต้้อง
ออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่ง� ในสาม ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวน
ใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วนหนึ่่�งในสาม กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจดทะเบีียน
บริิษััทนั้้�นให้้ใช้้วิิธีีจัับฉลากกัันว่่าผู้้�ใดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็น
ผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง อย่่างไรก็็ตาม กรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจได้้รับั เลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทั มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในระดัับที่่เ� หมาะสม โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาโดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและความ
สอดคล้้องกัับธุรุ กิิจในอุุตสาหกรรมเดีียวกันั รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิดิ ชอบของกรรมการ
และผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยบริิษัทั ใช้้ความระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษัทั ให้้อยู่่�ในอััตรา
ที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่�อที่่�จะดููแลและรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมาย
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับ
มอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� บริิษััทกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน โปร่่งใส และผ่่านการอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามที่่�สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
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การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหารได้้รับั การสััมมนาและฝึึกอบรม
ในหลัักสููตรต่่างๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้น� เช่่น หลัักสููตร
ที่่�จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย สมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย หรืือองค์์กรอิิสระอื่่�นๆ เป็็นต้้น
ในปีี 2563 มีีกรรมการและผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมอบรม/สััมมนาในหลัักสููตรต่่างๆ ดัังนี้้�
ผู้้�บริิหารทุุกท่่าน
- หลัักสููตร “SMART KPIs“ ของตำำ�แหน่่งงาน โดย ดร.อาภรณ์์ ภู่่�วิิทยพัันธุ์์�
นางอััญชลีี พรรคกลิิน
- หลัักสููตร Keypoint ที่่�ผู้้�ทำำ�บััญชีีต้้องทราบในการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานผู้้�สอบบััญชีี
โดยสำำ�นัักพััฒนาการบริิหารธรรมนิิติิ
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับสำำ�คัญ
ั ที่่�ใช้้ในปีี 2563 โดยสำำ�นักั พััฒนาการ
บริิหารธรรมนิิติิ
- Update กฎหมายภาษีี ปีี 2563 และสิิทธิิประโยขน์์ทางภาษีีที่่�ผู้้�ทำำ�บััญชีีต้้องทราบ
โดยสำำ�นัักพััฒนาการบริิหารธรรมนิิติิ
- TFRSs กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน: มุุมมองการใช้้และวิิเคราะห์์ข้้อมููลผ่่านงบการเงิิน
โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์
การรายงานข้้อมููล
1) คณะกรรมการ มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อรายงานข้้อมููลทางการเงิิน และข้้อมููลทั่่�วไปต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและ นัักลงทุุนทั่่�วไปให้้มีีความถููกต้้องตามความเป็็นจริิง ครบถ้้วน โปร่่งใส มีีคำำ�อธิิบายอย่่างมีีเหตุุผล
พร้้อมตััวเลขสนัับสนุุน ทั้้�งในด้้านนโยบายผลการดำำ�เนิินงาน แนวโน้้มในอนาคต ตลอดจนผลสำำ�เร็็จและอุุปสรรค
ของกิิจการ
2) คณะกรรมการมีีความเข้้าใจและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานทาง
วิิชาชีีพของผู้้�สอบบััญชีี
3) คณะกรรมการได้้จััดทำำ�รายงานแสดงถึึงความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อการจััดทำำ�
และเปิิดเผยรายงานทางการเงิินของบริิษััทเสนอไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี ควบคู่่�กัับงบการเงิิน และรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีี โดยครอบคลุุมถึึง
3.1) การปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ที่่�กำำ�หนดให้้คณะกรรมการของบริิษััทต้้อง
จััดทำำ�ให้้มีีการจััดทำำ�งบการเงิิน เพื่่�อแสดงถึึงฐานะการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
3.2) ความรัั บผิิ ด ชอบของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ในการจัั ด การให้้ มีี ข้้ อ มูู ล ทางบัั ญ ชีี
ที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอเพื่่�อจะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทและทราบถึึงจุุดอ่่อน เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต หรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิ
3.3)	คำำ�ยืืนยัันว่่าบริิษััทได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป ใช้้นโยบาย
บััญชีีที่่เ� หมาะสมและถืือปฏิิบัติั โิ ดยสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนได้้มีกี ารพิิจารณาถึึงความสมเหตุุสมผลอย่่างรอบคอบ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััท
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แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจััดทำำ�แผน
และกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการสืืบทอดตำำ�แหน่่งของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสูงู เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมของ
บุุคลากรในองค์์กร และมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทมีีผู้้�บริิหารที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ที่่�สามารถสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�
สำำ�คััญต่่อไปในอนาคตได้้ และเพื่่�อป้้องกัันเหตุุฉุุกเฉิินที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
บริิษััทการประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกคณะปีีละ
1 ครั้้ง� โดยมุ่่�งเน้้นให้้การประเมิินผลสามารถสะท้้อนถึึงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานตามหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ล
กิิจการที่่�ดีี เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินมาวิิเคราะห์์การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของกรรมการ และนำำ�ข้อ้ มููลเสนอแนะมาปรัับปรุุง
และพััฒนาการดำำ�เนิินงานต่่อไป
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท แบ่่งเป็็น 6 หััวข้้อหลััก ตามแนวทาง
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ได้้แก่่
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2.	บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
โดยมีีกระบวนการในการประเมิินดัังนี้้�
1. กรรมการแต่่ละท่่านทำำ�การประเมิินประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััท อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
2. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เสนอผลประเมิินและแนวทางการพััฒนา
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
3. คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน เสนอผลตอบแทนแก่่กรรมการบริิษััทต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท โดยพิิจารณาจากการประเมิินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริิษััทในภาพรวม
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินตนเองของกรรมการเป็็นรายบุุคคลด้้วย เพื่่�อนำำ�ผล
การประเมิินไปใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการต่่อไป
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�ประเมิิน แบ่่ง
เป็็น 3 หััวข้้อหลััก ได้้แก่่
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1.	ผลการปฏิิบััติิงาน
2.	ทัักษะการบริิหารจััดการ
3. พฤติิกรรมของผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะนำำ�เสนอผลการประเมิินนี้้�ต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััทเพื่่�อรัับทราบต่่อไป
การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ทุุกคน ก่่อนการทำำ�หน้้าที่่�
กรรมการ เพื่่�อให้้กรรมการใหม่่รัับทราบความคาดหวัังที่่�บริิษััทมีีต่่อบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของ
กรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ใิ นการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการของบริิษัทั ตลอดจนสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจใน
ธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2563 ไม่่มีีกรรมการเข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่แต่่อย่่างใด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�นของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิ ห้้ามกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทหรืือธุุรกิิจอื่่�นที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งผลประโยชน์์กัับบริิษััท ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�กรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�บริิษััทอื่่�นต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทก่่อน
การติิดต่่อสื่่�อสารกัับฝ่่ายบริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทั สนัับสนุุนให้้ผู้้�บริหิ ารระดัับสูงู ของบริิษัทั เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่�อเสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกับว
ั าระที่่�ตนรัับผิดิ ชอบให้้คณะกรรมการบริิษัทั ได้้รับั ทราบข้้อมููล และได้้รับั ความ
คิิดเห็็นจากผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบงานโดยตรง ขณะเดีียวกัันผู้้�บริิหารก็็มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจ
มุุมมองของคณะกรรมการบริิษััท
นอกจากนี้้�บริษัิ ทั กำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมคณะกรรมการบริิหารเดืือนละ 2 ครั้้ง� เพื่่�อให้้กรรมการ
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารติิดตามงาน และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
การจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�แบบรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร เพื่่�อให้้
เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการกำำ�กัับดููแลด้้านการมีีส่่วนได้้เสีียในระดัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยกำำ�หนด
ให้้เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รวบรวม จััดเก็็บ และส่่งสำำ�เนาให้้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และ 89/16 เพื่่�อ
ตรวจสอบและกำำ�กัับดููแลด้้านความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ทัังนี้้� กรรมการและผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�ต้้องจััดทำำ�
รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
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การจััดทำำ�รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์
เพื่่�อกำำ�กัับดููแลด้้านการใช้้ข้้อมููลภายใน บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร ซึ่่�ง
หมายรวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
จะต้้องแจ้้งให้้บริษัิ ทั ทราบและรายงานการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ต่อ่ สำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัันทำำ�การนัับจากวัันที่่�ซื้้อ� ขาย โอน
หรืือรัับโอน รวมทั้้�งมีีหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องรายงานการซื้้�อขาย และถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทให้้ทราบในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ถััดไป โดยทุุกสิ้้�นไตรมาสเลขานุุการบริิษัทั จะทำำ�หนัังสืือแจ้้งห้้ามไม่่ให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหารหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับข้้อมููลภายในเปิิดเผยข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลภายนอกหรืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�
เกี่่�ยวข้้อง และแจ้้งระยะเวลางดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทอย่่างน้้อย 30 วััน ก่่อนวัันเผยแพร่่งบการเงิิน
ต่่อสาธารณชน และให้้รอคอยอีีกอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมง เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้นำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้ในทาง
มิิชอบ
การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ กรรมการ และผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
- การสรรหากรรมการอิิสระ
บริิษัทั มีีนโยบายในการสรรหากรรมการอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ที่่สำ� ำ�นักั งาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
โดยจะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััท
ใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดย
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้
เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับ
เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทเว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมา
แล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รับั การแต่่งตั้้�ง
3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย
ในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั หรืือบริิษัทั
ย่่อย
4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่าง
อิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีนัี ยั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
กัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่ได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้รวม
ถึึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.28/2551 เรื่่อ� งการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้
เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั และไม่่เป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วน
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ของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลักั ษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่าสองปีีก่อ่ น
ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริกิ ารทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริกิ ารเป็็นที่่�ปรึึกษา
กฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทและไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่
น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รับั การแต่่งตั้้�ง
7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของ
บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออก
เสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่�น ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกันั และเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีนัี ยกั
ั บกิ
ั จิ การของ
บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
9) ไม่่มีลัี กั ษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่ยวกั
� บั การดำำ�เนิิน
งานของบริิษััท
10) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการ
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท
11) ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�
เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
นอกจากนี้้�กรรมการอิิสระที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน จะต้้อง
เป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการ
สอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้ รวมทั้้�ง บริิษััทจะพิิจารณาคุุณสมบััติิในด้้านอื่่�นๆ ประกอบด้้วย
เช่่น ประสบการณ์์ในธุุรกิิจ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ความมีีจริยิ ธรรม เป็็นต้้น
สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารแต่่งตั้้�งกรรมการตรวจสอบเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี าร
แต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้กลัับมา
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ได้้ กรณีีที่่ตำ� ำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลงเพราะเหตุุอื่่น� ใดนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบ
มีีจำำ�นวนครบตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนด โดยบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้
เพีียงวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนทดแทน
- การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�สรรหาบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอ
แต่่ งตั้้� งให้้ ดำำ� รงตำำ�แหน่่ ง กรรมการ โดยจะพิิ จ ารณาคัั ด เลืื อกตามเกณฑ์์คุุณ สมบัั ติิต ามมาตรา 68 แห่่ ง
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พระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์หรืือประกาศคณะกรรมกำำ�กัับตลาดทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องตามเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนด รวมทั้้�ง
พิิจารณาจากปััจจััยในด้้านอื่่�นๆ มาประกอบกััน เช่่น ความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ
และความเอื้้�อประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ทำำ�หน้้าที่่�สรรหาบุุคคลที่่�เห็็นว่่ามีีคุณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสมในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณากลั่่�นกรอง
ว่่าผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การเสนอแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�ที่่มี� คุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั และมีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบ
ถ้้วนตามที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง และเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นพิิจารณาอนุุมัติั ต่ิ อ่ ไป ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีส่ว่ นร่่วมในการเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
- การสรรหากรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการบริิหาร โดยเลืือกจากกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยที่่�สามารถบริิหารงานในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุรกิิจและ
งานบริิหารของบริิษััท และสามารถกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ โครงสร้้างการบริิหารงาน รวมถึึง
การตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
- การสรรหาผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ บุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทจะ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารจากบุุคลากรที่่�มีปี ระสบการณ์์และมีีความรู้้�ความสามารถในการบริิหารงานในสายงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในรอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษัทั
สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด จำำ�นวนรวม 2.15 ล้้านบาท และไม่่มีค่ี ่าบริิการอื่่�น
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การถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร
ในปีี 2563 กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหุ้้�นของบริิษััท ดัังนี้้�
ชื่อ – นามสกุล

จำ�นวนหุ้น ณ
23 ม.ค. 2563

ได้มา
ระหว่างปี

7,200,000
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา /1
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางวิไลวรรณ ศรีสำ�รวล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
19,108,200
5. นายเทพทัย ศิลา /2
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
6. นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
3,616,200
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายวรัญญู ศิลา
8,100,000
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
9. นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการบริหาร
10. นางอัญชลี พรรคกลิน
กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
	ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
11. นายสุธี สมาธิ
168,100 235,000
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
102,800 397,800
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา
ระบบ IT
13. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำ�นงค์
10,000
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสำ�นัก
กรรมการและส่งเสริมคุณภาพ
รวม
38,305,300 632,800
หมายเหตุ :
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/1
/2

รวมส่วนของคู่สมรสจำ�นวน 6,700,000 หุ้น
รวมส่วนของคู่สมรสจำ�นวน 5,000,000 หุ้น

จำ�หน่าย
ระหว่างปี

ร้อยละ
จำ�นวนหุ้น ณ (จำ�นวนห
ทัง้ หมด
31 ธ.ค. 2563 550 ล้านุ้ นห
นุ้ )

-

7,200,000

1.31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,108,200

-

-

-

3,616,200

0.66

-

8,100,000

1.47

-

-

-

-

-

-

3.47
-

243,000

160,100

0.03

441,100

59,500

0.01

5,000

5,000

0.001

689,100 38,249,000

6.95

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียของบริิษััทได้้รัับประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว บริิษััทคู่่�ค้้าหรืือพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ของบริิษัทั สามารถเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมกัับบริษัิ ทั ซึ่่ง� รวมถึึงการเสริิมสร้้างชุุมชนและสัังคมให้้ดีแี ละยั่่�งยืืน
ด้้วยเช่่นกััน
บริิษััทตระหนัักดีีว่่าในการสร้้างธุุรกิิจให้้เติิบโตไปพร้้อมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทนั้้�น บริิษััทจะต้้อง
ส่่งเสริิมแนวคิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมและสร้้างความรัับผิิดชอบสู่่�สัังคมให้้แก่่บุุคลากรของบริิษััท พร้้อมปลููกฝััง
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�วันั ให้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการทำำ�งานและวััฒนธรรมองค์์กร
พร้้อมกัับกำำ�หนดทิิศทางกลยุุทธ์์ที่่�ชััดเจน อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับผลงาน การปฏิิบััติิการ
การเข้้าถึึงและเอาใจใส่่ลูกู ค้้า การพััฒนาบุุคลากร การสร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ การสร้้างและประสานความสััมพัันธ์์
กัับพัันธมิิตร โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และชุุมชน ตลอดจนสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้กรอบแนวคิิดของการสร้้างศููนย์์กลางแห่่งความเป็็น
องค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การแข่่งขัันในธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม
บริิษััทมีีนโยบายการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้ทุุกขั้้�นตอน ไม่่มีีนโยบาย
กระทำำ�การใดที่่�จะได้้มาซึ่่ง� การเอาเปรีียบคู่่�แข่่งในการทำำ�ธุรุ กิิจโดยมิิชอบ อาทิิเช่่น การบิิดเบืือนข้้อมููลทางธุุรกิิจ
ทำำ�ให้้ลูกู ค้้าหรืือคู่่�ค้้าเข้้าใจเป็็นอย่่างอื่่�นหรืืออย่่างหนึ่่ง� อย่่างใดเพื่่�อใช้้ในการได้้เปรีียบเชิิงธุุรกิิจจากคู่่�แข่่งที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจลักั ษณะเดีียวกันั กัับบริษัิ ทั หรืือทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่ง� ลููกค้้ารายนั้้�นโดยการดำำ�เนิินการทางธุุรกิิจที่่ไ� ม่่เป็็นธรรมต่่อ
คู่่�แข่่ง
1.2 ความเป็็นธรรมต่่อคู่่�ค้้า
บริิษัทั มีีนโยบายที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างตรงไปตรงมาและรัับผิดิ ชอบต่่อคู่่�ค้้าทุุกรายที่่�ทำำ�ธุรุ กิิจกับั
บริิษัทั โดยไม่่มีกี ารเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ รายหนึ่่ง� รายได้้เป็็นพิิเศษ บริิษัทั รัับผิดิ ชอบต่่อรถยนต์์ทุกุ คัันที่่�ทำำ�การประมููล
ผ่่านบริิษัทั โดยรัับผิดิ ชอบต่่อสภาพเครื่่อ� งยนต์์และสภาพภายนอกรถยนต์์ให้้กับผู้้�ที่่
ั นำ� ำ�รถยนต์์มาขายกัับบริษัิ ทั
ผ่่านการประมููล และรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ที่่�ประมููลรถยนต์์ได้้จากบริิษััท
บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

2.1 การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนภายในองค์์กร
บริิ ษัั ท ให้้ ค วามเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษย ชนภายในองค์์ ก รอย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัั น และไม่่ ใ ห้้ เ กิิ ด ความ
เหลื่่�อมล้ำำ��ในการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานของบริิษััททุุกคนตามสััญญาว่่าจ้้างแรงงาน ไม่่กีีดกัันทางเพศ เชื้้�อชาติิ
ศาสนา หรืืออื่่�นใดที่่�จะนำำ�มาซึ่่ง� ความแตกแยกและไม่่เสมอภาค นอกจากนี้้�บริษัิ ทั ได้้ส่ง่ เสริิมพนัักงานให้้มีคี วาม
ก้้าวหน้้าตามความรู้้�ความสามารถของแต่่ละคน โดยไม่่กีีดกัันจากปััจจััยอื่่�นๆ อัันนอกเหนืือจากความรู้้�ความ
สามารถเฉพาะตััวของพนัักงาน
2.2 การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนกัับผู้้�อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กร
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั บริิษัทั ดำำ�รงในการให้้ความเคารพสิิทธิิมนุุษยชนกัับผู้้�อื่่น� ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
กัับองค์์กรเสมอมา โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและผู้้�ที่่�ต้้องทำำ�การติิดต่่อเกี่่�ยวข้้องทางธุุรกิิจกัับองค์์กรโดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือปััจจััยอื่่�นใดที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งการไม่่เคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.1 การจ้้างงานอย่่างเท่่าเทีียม
ในด้้านการจ้้างงาน บริิษัทั มีีระเบีียบปฏิิบัติั ใิ นการจ้้างงานอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรมตามสััญญา
ว่่าจ้้างแรงงานและไม่่กีีดกัันที่่�มาของการจ้้างงานแรงงานหรืือปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ สถาบัันการศึึกษา
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�บริษัิ ทั ได้้จ้า้ งงานตามวุุฒิิ ความรู้้�ความสามารถของแต่่ละตำำ�แหน่่งงานอย่่างถููกต้้องและเป็็นธรรม
ตามอััตราและสััญญาค่่าจ้้างตามมาตรฐานที่่�พึึงปฏิิบััติิโดยทั่่�วไป
3.2 ความสะดวกและปลอดภััยในสถานที่่ทำ� ำ�งาน
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีรี ะบบรัักษาความปลอดภััยภายในสถานที่่�ทำำ�งานเป็็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ได้้จััดให้้มีีสวััสดิิการขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับพนัักงานภายในบริิษััท เช่่น น้ำำ��ดื่่�ม ห้้องสุุขา สถานที่่�รัับประทานอาหาร
บริิเวณพัักผ่่อนเพื่่�อลดความเหนื่่�อยล้้าจากการปฏิิบััติิงาน ฯลฯ
บริิษัทั ได้้ร่ว่ มกัับโรงพยาบาลเปาโล สมุุทรปราการ ให้้บริกิ ารตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีสำี ำ�หรัับพนัักงาน
ตลอดจนจััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ อาทิิ ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารและ
ความรู้้� ให้้กัับพนัักงานได้้รัับทราบอย่่างทั่่�วถึึง โดยมุ่่�งเน้้นข้้อมููลด้้านการป้้องกัันโรคภััยไข้้เจ็็บตามฤดููกาลและ
ความเจ็็บปวดที่่�อาจเกิิดจากการทำำ�งานในสำำ�นัักงาน อาทิิ โรคที่่�มาจากเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน โรคเบาหวานและ
ความดัันโลหิิตสููง เป็็นต้้น
บริิษััทได้้จััดให้้มีีสวััสดิิการประกัันชีีวิิตและสุุขภาพกลุ่่�มกัับ บริิษััท เมืืองไทยประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) ให้้กับั พนัักงาน และผู้้�บริิหารของบริิษัทั โดยประกัันชีีวิติ กลุ่่�มจะให้้ความคุ้้�มครองการเสีียชีวิี ติ เนื่่�องจาก
การเจ็็บป่่วยหรืืออุุบััติิเหตุุทั้้�งในและนอกเวลาทำำ�งานตลอด 24 ชั่่�วโมงทั่่�วโลก และประกัันสุุขภาพกลุ่่�มจะให้้
ความคุ้้�มครองค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�นจากสาเหตุุของการเจ็็บป่่วย หรืือบาดเจ็็บ จนเป็็นเหตุุ
ให้้ต้้องได้้รัับการตรวจรัักษา หรืือจำำ�เป็็นต้้องเข้้าพัักรัักษาตััวเป็็นผู้้�ป่่วยในโดยคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์
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3.3 โอกาสในความก้้าวหน้้า
บริิษััทคำำ�นึึงถึึงโอกาสในความก้้าวหน้้าของพนัักงานที่่�ทำำ�งานให้้กัับบริิษััท ทั้้�งนี้้�เป็็นไปตามความ
รู้้�ความสามารถของพนัักงานแต่่ละคน โดยบริิษััทจะส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพทาง
ความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและพิิจารณาส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าในตำำ�แหน่่ง
งานของบริิษััทโดยไม่่กีีดขวางหรืือเลืือกปฏิิบััติิอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดกัับพนัักงานแต่่ละคน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

4.1 ความปลอดภััยของคู่่�ค้้า
บริิษัทั จััดให้้มีสี ถานที่่�สำำ�หรัับการประมููลที่่�สะอาดเรีียบร้อ้ ยและปลอดภััยเพื่่�อรองรัับผู้้�ที่่นำ� ำ�รถเข้้า
มาประมููลกัับบริิษััท ทั้้�งผู้้�ที่่�นำำ�รถมาขายและผู้้�ที่่�เข้้ามาทำำ�การประมููลซื้้�อรถ โดยบริิษััทจััดสถานที่่�นั่่�งพัักรอใน
ห้้องปรัับอากาศและบริิเวณลานประมููลในตััวอาคารโดยคำำ�นึึงถึึงความสะดวกและปลอดภััยของลููกค้้าเป็็นหลััก
พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีบริิการเครื่่�องดื่่�มบริิการแก่่ลููกค้้าตลอดเวลาที่่�ทำำ�การประมููล
4.2 การแสดงเอกสารที่่�ผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทจััดให้้มีีการทำำ�เอกสารประกอบรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ที่่�เข้้าทำำ�การประมููลเพื่่�อบอก
สภาพของรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์แต่่ละคัันให้้กับผู้้�ที่่
ั ส� นใจเข้้าทำำ�การประมููลซื้้อ� รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์
ได้้ทราบถึึงรายละเอีียดต่่างๆ ของรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์แต่่ละคััน และบริิษััทยัังรัับผิิดชอบต่่อรถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์ทุุกคัันที่่�ลููกค้้าได้้ทำำ�การประมููลไปจากบริิษััทอีีกด้้วย นอกจากนี้้�บริิษััทยัังรัับประกัันการ
โอนกรรมสิิทธิ์์ข� องรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์แต่่ละคัันซึ่่ง� หากผู้้�ประมููลไปแล้้วไม่่สามารถทำำ�การโอนกรรมสิิทธิ์์�
ได้้ บริิษััทจะรัับคืืนทัันทีี
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

5.1 การใช้้ทรััพยากรอย่่างอนุุรัักษ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริิษััทรณรงค์์ให้้พนัักงานลดการใช้้วััสดุุสิ้้�นเปลืืองที่่�กระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิเช่่น ลดการใช้้
ไฟฟ้้าโดยการปิิดไฟ ปิิดเครื่่อ� งปรัับอากาศในเวลาพัักกลางวััน ลดปริิมาณการใช้้กระดาษในการปฏิิบัติั งิ านและ
ในการประชุุม โดยมุ่่�งเน้้นการใช้้การทำำ�เอกสารผ่่านระบบจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์แทนการใช้้กระดาษภายใน
องค์์กร รวมทั้้�งรณรงค์์การใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพภายในองค์์กร
5.2 การป้้องกัันมลพิิษ
บริิษัทั มีีเจตนารมณ์์ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบบริิษัทั รวมทั้้�งการป้้องกัันมลพิิษโดยจััดให้้มีี
การฉีีดน้ำำ��บริิเวณคลัังเก็็บรถยนต์์และถนนทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท เพื่่�อลดการเกิิดฝุ่่�นละอองที่่�อาจจะ
ก่่อมลพิิษภายในบริิษััทและบริิเวณใกล้้เคีียงได้้ อีีกทั้้�งลดระยะเวลาและความจำำ�เป็็นในการติิดเครื่่�องยนต์์ของ
รถที่่�จะเข้้าทำำ�การประมููลลงเพื่่�อควบคุุมมลภาวะไอเสีียและมลภาวะทางเสีียงภายในบริิษัทั และชุุมชนใกล้้เคีียง
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

6.1 บทบาทในตลาดแรงงาน
บริิษัทั มีีบทบาทในการจ้้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องมาตลอดระยะเวลา
กว่่ายี่่�สิบปี
ิ ที่่ี บริ
� ษัิ ทั ได้้อยู่่�ในธุุรกิิจการประมููล พร้้อมทั้้�งได้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบข้อ้ บัังคัับของกระทรวงแรงงาน
ว่่าด้้วยกฎหมายแรงงานอย่่างเคร่่งครััดเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดความแข็็งแกร่่งในชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
6.2 การมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน
บริิษััทจััดให้้มีีจุุดตรวจของสถานีีตำำ�รวจในท้้องที่่�ประจำำ�ที่่�บริิษััท (ตู้้�แดง) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันภััยอััน
อาจเกิิดขึ้้น� ได้้กับบริ
ั ษัิ ทั และเผื่่�อแผ่่ไปยัังชุุมชนใกล้้เคีียง เพื่่�อให้้การอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและคำำ�นึึงถึึง
ความปลอดภััยโดยรวมของชุุมชนเป็็นหลััก
บริิษัทั มีีการดููแลสภาพแวดล้้อมในซอยทางเข้้าบริิษัทั ให้้มีคี วามสะอาดและปลอดภััย โดยร่่วมกัับ
หน่่วยงานของเขตวัังทองหลาง และบริิษััทโทรคมนาคม ในการกำำ�จััดเถาวััลย์์ที่่�เกาะติิดสายโทรศััพท์์ และจััด
เก็็บสายไฟฟ้้าที่่�ร่่วงหย่่อนให้้เรีียบร้้อยเพื่่�อปลอดภััยกับผู้้�
ั ใช้้รถและถนนในบริิเวณดัังกล่่าว
6.3 การมีีส่่วนร่่วมในสัังคม
ในปีี 2563 บริิษััทให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในสัังคม ดัังนี้้�
1.	บริิษััทเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของเด็็กและเยาวชนที่่�จะเป็็นกำำ�ลัังของชาติิต่่อไปในอนาคต จึึง
ให้้การสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดกิิจกรรมวัันเด็็กโรงเรีียนสุุเหร่่าลาดพร้้าวเป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
2. ในช่่วงวิิกฤตการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 บริิษัทั ได้้แจกอาหารสำำ�เร็็จรูปู และน้ำำ��ดื่่ม�
แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�รอบๆ บริิษััท ทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขารัังสิิตคลอง 8 เพื่่�อเป็็นการบรรเทาความ
เดืือดร้้อนของประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

3.	บริิษััทได้้ร่่วมกัับที่่�ว่่าการอำำ�เภอธััญบุุรีี ร่่วม
กัันแจกข้้าวสาร อาหารแห้้ง และน้ำำ��ดื่่ม� ให้้กับั ประชาชนในพื้้�นที่่�
อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อเป็็นการบรรเทาความ
เดืือดร้้อนของประชาชนที่่�ได้้รับผ
ั ลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19

92

4.	บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการป้้องการการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 จึึงได้้จัดั หน้้ากาก
อนามััยและเจลล้้างมืือ ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์จำำ�เป็็นในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 มอบให้้แก่่
หน่่วยงานราชการในพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ใช้้ป้้องกัันขณะปฏิิบััติิงาน และสำำ�หรัับให้้บริิการประชาชนที่่�มา
ใช้้บริกิ ารในพื้้�นที่่�ของหน่่วยงานราชการ รวมถึึงการจััดหน้้ากากอนามััยและเจลล้้างมืือแจกจ่่ายให้้กับั ประชาชน
ในชุุมชนใกล้้เคีียงบริิษััท

5.	บริิษัทั บริิจาคเงิินให้้โรงเรีียนอิิมาร่่อตุ๊๊ด� ดีีน เพื่่�อสมทบทุุนในการสร้้างอาคารเรีียนหลัังใหม่่

6.	บริิษััทในการสนัับสนุุนโครงการราชมงคลจิิตอาสา ประจำำ�ปีี 2563 โดยสมทบทุุนในการ
สร้้างอาคารเอนกประสงค์์ ณ โรงเรีียนบ้้านหัันทราย อำำ�เภออรััญประเทศ จัังหวััดสระแก้้ว เพื่่�อเป็็นศููนย์์การ
เรีียนรู้้�
7. การใช้ความชำ�นาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม

บริิษััทได้้ใช้้นวััตกรรมและความชำำ�นาญพิิเศษทางธุุรกิิจให้้กัับหน่่วยงานทางสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิเช่่น การประมููลรถยนต์์ซึ่่�งเป็็นทรััพย์์สิินของหน่่วยงานราชการต่่างๆ และการให้้ข้้อมููลและสถิิติิราคา
ซื้้�อขายรถมืือสองรุ่่�นต่่างๆ แก่่ธนาคารแห่่งประเทศไทย เพื่่�อเป็็นข้้อมููลราคาอ้้างอิิง ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้คำำ�นึึงถึึงผล
ประโยชน์์ของหน่่วยงานราชการและหน่่วยงานทางสัังคมเป็็นหลัักตลอดมา
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การควบคุมภายใน
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยตระหนัักว่่า ระบบควบคุุมภายในเป็็นกลไก
สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจบรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล การใช้้ทรััพยากร
และการดููแลทรััพย์์สิิน การรายงานข้้อมููลทางการเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ตลอด
จนป้้องกัันหรืือลดความเสี่่�ยงจากการกระทำำ�ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทโดยคณะกรรมการบริิษััท
ได้้กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ และฝ่่ายบริิหารอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
ปฏิิบััติิตามบทบาทหน้้าที่่� โดยกำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและสายงานการบัังคัับบััญชาที่่�ชััดเจนในการถ่่วง
ดุุลอำำ�นาจ และการควบคุุมภายในอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งกำำ�หนดเป้้าหมายทางธุุรกิิจ และดััชนีีชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จ
(Key Performance Indicators : KPI) เพื่่�อใช้้ในการประเมิินประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานและติิดตามผลการ
ดำำ�เนิินงานเปรีียบเทีียบกัับเป้้าหมายองค์์กรอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมทางธุุรกิิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น นโยบายการแจ้้งการกระทำำ�ผิิดและให้้
ความคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร รวมทั้้�งส่่งเสริิมรณรงค์์ให้้พนัักงานทุุกคนมีีจิิตสำำ�นึึกและ
ปฏิิบัติั ติ ามอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านมีีความโปร่่งใส
เป็็นธรรมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม และจััดให้้มีีกระบวนการติิดตามและบทลงโทษอย่่างชััดเจน ทบทวน
และจััดให้้มีีคู่่�มืือการปฏิิบัติั ิงานของทุุกระบบอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
และช่่วยให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีความคล่่องตััว เป็็นระบบ โดยพิิจารณาถึึงขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
รวมทั้้�งระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลให้้ระบบควบคุุม
ภายใน ระบบบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทมีีความเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการดููแลให้้บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง การดููแลมิิให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การดููแลรัักษาและการใช้้ทรััพย์์สิิน เพื่่�อป้้องกััน
มิิให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิิชอบ โดยบริิษััทได้้จััดให้้มีีกลไกการตรวจสอบ และถ่่วงดุุล โดยมีีผู้้�ตรวจสอบ
ภายในอิิสระซึ่่�งว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก และสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�ในการตรวจสอบ ประเมิิน
ประสิิทธิิภาพ และความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน ระบบบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง และระบบการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีี ในการปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานของบริิษััทโดยนำำ�กรอบแนวทางของระบบควบคุุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
และกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้ง� องค์์กร และหลัักเกณฑ์์การกำำ�กับดู
ั แู ลตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย มาประยุุกต์์ใช้้ให้้การควบคุุมภายในการ
บริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับดู
ั แู ลให้้มีคี วามสมบููรณ์์มากยิ่่�งขึ้้น� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากที่่�สุุด
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การประเมินความเสี่ยง

บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารความเสี่่ย� งที่่�อาจกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้ง� จากปััจจัยั
ภายนอกและภายในองค์์กร จึึงจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Committee) เพื่่�อ
กำำ�กับดู
ั แู ลการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย อยู่่�ในระดัับที่่อ� งค์์กรยอมรัับได้้ และกำำ�หนด
นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้ทุุกคนปฏิิบััติิ โดยประเมิินและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งปััจจััยภายนอก
และภายในองค์์กร ครอบคลุุมความเสี่่�ยงทุุกด้้าน เช่่น ด้้านกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินงาน การเงิิน การปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ และด้้านเหตุุการณ์์ต่่างๆ รวมทั้้�งความเสี่่�ยงจากการทุุจริติ คอร์์รััปชั่่�น โดยกำำ�หนดให้้ “คณะทำำ�งาน
บริิหารความเสี่่�ยง” มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิงานให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและคณะกรรมการ
บริิษัทั รัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งมีีการทบทวนปััจจัยั เสี่่�ยงที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งจากภายนอกและภายใน
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อองค์์กรเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริิษัทั มีีมาตรการควบคุุมภายใน สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงและประเภทธุุรกิิจ โดยได้้มีกี ารแบ่่งแยกหน้้าที่่�
ความรัับผิดิ ชอบของแต่่ละตำำ�แหน่่งงานอย่่างชััดเจน และมีีการจััดทำำ�และทบทวนคู่่�มืือ/ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้เหมาะสมกัับโครงสร้้างองค์์กร และการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยให้้แต่่ละหน้้าที่่�มีีการถ่่วง
ดุุลอำำ�นาจหรืือมีีกลไกที่่�สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้อย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�มีี
ความเสี่่�ยงสำำ�คัญ
ั เพื่่�อป้้องกัันและลดข้้อผิิดพลาด เช่่น ธุุรกรรมด้้านการเงิิน การประมููล การจััดซื้้�อจััดจ้้าง หรืือ
การดููแลทรััพย์์สิิน เป็็นต้้น รวมทั้้�งมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ดำำ�เนิินการสอบทานผลการปฏิิบััติิงานให้้เป็็น
ไปตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานต่่างๆ อย่่างสม่ำำ�� เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานมีีระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอเหมาะสม และการปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการนำำ�ระบบสารสนเทศ
มาใช้้ในการปฏิิบััติิงานเพื่่�อช่่วยให้้การปฏิิบััติิงานมีีความรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ในการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทให้้
ถืือปฏิิบััติิเป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน เช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้มีีความ
ถููกต้้อง โปร่่งใส และเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์ของ ตลท. และ
ก.ล.ต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล ตั้้�งแต่่การรวบรวมข้้อมููล ประมวลผล
ข้้อมููล จััดเก็็บ และติิดตามผลข้้อมููล เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านและการนำำ�ข้อ้ มููลที่่�สำำ�คัญ
ั ไปใช้้ในการบริิหารจััดการ
ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ มีีความครบถ้้วนถููกต้้องอย่่าง
เพีียงพอ และภายในเวลาที่่�เหมาะสม เพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดนโยบายความ
ปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศและการใช้้ข้้อมููล
บริิษัทั จััดให้้มีช่ี อ่ งทางการสื่่�อสารที่่�ผู้้�รับข้
ั อ้ มููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็ว เช่่น ระบบอิินเตอร์์เน็็ต เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นช่่องทางการสื่่อ� สาร เผยแพร่่ข้อ้ มููล นโยบาย ระเบีียบ

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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ข้้อบัังคัับ คู่่�มืือ/ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานและข่่าวสารของบริิษััท รวมทั้้�งการรัับแจ้้งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น (whistle blowing) ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้
ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีรี ะบบประเมิินและติิดตามผลระบบควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน เช่่น ด้้านบััญชีีและการเงิิน การปฏิิบััติิงาน การปฏิิบััติิตามกฎหมาย/กฎระเบีียบ การดููแล
ทรััพย์์สิิน และเรื่่�องทุุจริิต ที่่�มีีผลกระทบต่่อฐานะชื่่�อเสีียงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อรีีบดำำ�เนิินการแก้้ไขอย่่าง
ทัันท่่วงทีี โดยคณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบดููแลสอบทานระบบการควบคุุม
ภายในผ่่าน ผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระ และสำำ�นักั ตรวจสอบภายใน เป็็นผู้้�ตรวจสอบติิดตามและประเมิินผลการ
ปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าข้้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรืือสอบทานได้้รับั การปรัับปรุุงแก้้ไขอย่่างเหมาะสม
ทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้� ในส่่วนของการประเมิินควบคุุมภายในด้้านบััญชีีและการเงิิน มีีการตรวจสอบโดย
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตและนำำ�เสนอผลให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสและทุุกปีี
ซึ่่�งผลการสอบทานจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระซึ่่�งว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก และ
ผู้้�ตรวจสอบสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ไม่่พบประเด็็นที่่�เป็็นข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้้กำำ�กัับดููแล ผู้้�ตรวจสอบภายในอิิสระโดยว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก และ
สำำ�นัักตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และให้้คำำ�ปรึึกษาได้้อย่่างอิิสระ เที่่�ยงธรรม ในการ
ตรวจสอบและประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในครอบคลุุมกระบวนการทำำ�งานของบริิษััทและ
รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส รวมทั้้�งติิดตามผลการปรัับปรุุงแก้้ไขกระบวนการ
ปฏิิบัติั งิ านให้้เหมาะสมอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเฉพาะในประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั หรืือมีีความเสี่่�ยงสููง และรัับทราบรายงาน
เหตุุการณ์์ผิิดปกติิ เช่่น กรณีีทุจริ
ุ ิต การปฏิิบััติิงานผิิดพลาด เพื่่�อหาสาเหตุุและแนวทางป้้องกัันความเสีียหาย
หรืืออาจเกิิดขึ้้�นซ้ำำ�� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ�เนิินงานของบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ เหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�กัับการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้อยู่่�ในระดัับที่่บริ
� ษัิ ทั ยอมรัับได้้ และการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการ
ที่่�ดีีของบริิษััทเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์การดำำ�เนิินงานขององค์์กร โดยมีีกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณของผู้้�ตรวจสอบภายใน เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานอย่่างชััดเจน และมีีการทบทวนให้้
เหมาะสมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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รายการะหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในระหวิา่งปี 2563 บูรษัิทัมรีาย์การกบูับูคุคลทอ�ีาจำมคีวิามขดัแย์ง้หรอืกจำิการทเ�ีกย์�ีวิขอ้งกนั สรปุไดด้งัน�ี
1) ราย์การค่าต่อบูแทนกรรมการและผู่้บูริหาร ซึ่่�งส่วินใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบูนัสท�ีจำ่าย์ให้แก่
กรรมการและผู่้บูริหาร ที่เป็นผู้ถือหุ้น ของบูริษััทในปี 2563 เปรีย์บูเทีย์บูกับูปี 2562 ดังนี�
(หน่วิย์ : บูาท)
รายการ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
รวม

ปี 2563

22,249,349.00
366,313.13
22,615,662.13

ปี 2562

22,151,561.60
251,203.62
22,402,765.22

2) รายการได้้มา/จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์กัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- ไม่่มีี ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อช่่วยในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น โดย
พิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็นของการเข้้าทำำ�รายการและความสมเหตุุสมผลของอััตราที่่�คิิดระหว่่างกััน พร้้อมทั้้�ง
เปิิดเผยประเภทและมููลค่่าของรายการระหว่่างกัันของบริิษัทั กัับบุคุ คลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งภายใต้้ประกาศและ
ข้้อบัังคัับของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริิษัทั ได้้กำำ�หนดมาตรการควบคุุมการทำำ�รายการระหว่่างกัันของรายการบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกััน
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต
ตามประกาศของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (ตลท.) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการเข้้าทำำ�
รายการและความเหมาะสมทางด้้านราคาของรายการ โดยพิิจารณาจากเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะ
การดำำ�เนิินการค้้าปกติิในตลาด และมีีการเปรีียบเทีียบราคาที่่�เกิิดขึ้้น� กัับบุคุ คลภายนอก ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่่มีคี วามชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้น� บริิษัทั จะจััดให้้มีผู้้�ี เชี่่ยว
� ชาญอิิสระหรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปประกอบการตััดสิินใจ
ของคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�น ตามแต่่กรณีี ซึ่่�งผู้้�ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการระหว่่างกัันจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในการ
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อนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวนอกจากนั้้�น บริิษััทจะดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลในการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปของสิินทรััพย์์ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั และรายการระหว่่างกัันของรายการ
บุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนรวมถึึงมาตรฐาน
บััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

บริิษัทั อาจมีีการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุคุ คลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต โดย
หากเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิและรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิซึ่ง่� มีีเงื่่อ� นไขทางการค้้าโดยทั่่�วไปกัับบุคุ คลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายในการทำำ�รายการระหว่่างกัันให้้มีีเงื่่�อนไขต่่างๆ เป็็น
ไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิในราคาตลาด ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กัับราคาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคล
ภายนอกซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการที่่�คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิไว้้แล้้วตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญััติิหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และให้้ปฏิิบัติั ติ ามสััญญาที่่�ตกลงร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดราคาและ
เงื่่�อนไขรายการต่่างๆ ให้้ชััดเจน เป็็นธรรม และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์
ในกรณีีที่่มี� กี ารเข้้าทำำ�รายการใหม่่ หรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงของราคาและเงื่่อ� นไขที่่�แตกต่่างจากเดิิม สำำ�นักั
ตรวจสอบภายในจะทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบข้้อมููลและจััดทำำ�รายงานเพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและ
ให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการดัังกล่่าวทุุกๆ ไตรมาส ใน
กรณีีรายการธุุรกิิจปกติิและรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิซึ่ง�่ ไม่่มีเี งื่่อ� นไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป และรายการระหว่่าง
กัันอื่่�นๆ บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามมาตรการและขั้้�นตอนในการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�ระบุุไว้้ข้้าง
ต้้น ก่่อนการทำำ�รายการ ในส่่วนของการให้้กู้้�ยืืมเงิินกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ หรืือบริิษััทของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่นั้้�น บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะไม่่ทำำ�รายการในลัักษณะดัังกล่่าวในอนาคต
แนวทางการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และเกี่ยวโยงกัน

เพื่่�อให้้บริิษััทมีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่าง
ครบถ้้วน บริิษััทจึึงกำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1)	กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทแจ้้งข้้อมููลการถืือหุ้้�น และการดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางการ
บริิหารหรืือการเป็็นกรรมการในบริิษััทอื่่�นๆ ให้้แก่่บริิษััทรัับทราบ โดยจััดเก็็บข้้อมููลไว้้ที่่�เลขานุุการบริิษััท
นอกจากนั้้�น ได้้แจ้้งขอความร่่วมมืือให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั รัับทราบว่่า ในกรณีีที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลง
การถืือหุ้้�น หรืือดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทใดให้้แจ้้งบริิษััทรัับทราบภายใน 1 เดืือนนัับแต่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงการ
ถืือหุ้้�นหรืือการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
2) รายการระหว่่างกัันต้้องผ่่านการพิิจารณาและอนุุมัติั ติ ามตารางอำำ�นาจอนุุมัติั แิ ละการดำำ�เนิินการก่่อน
การทำำ�รายการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน 	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
	บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีกี ารประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้ง� ซึ่่ง� สรุุปสาระสำำ�คัญ
ั ในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของ
งบการเงิินราย ไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีี ของบริิษััทร่่วมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบ
บััญชีีโดยได้้สอบถามประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ การเปลี่่�ยนแปลงในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ผลกระทบอนาคตที่่�จะเกิิดขึ้้น� รายการที่่�ไม่่ใช่่รายการปกติิที่่มี� นัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั และมีีความเห็็นว่่ารายงานทางการเงิิน
แสดงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั มีีความ ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่อ� ถืือได้้ การจััดทำำ�รายงาน
ทางการเงิินเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รองรัับโดยทั่่�วไป มีีการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินอย่่างเพีียงพอ
และไม่่พบรายการใดที่่�อาจมีีผลกระทบอัันเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน นอกจากนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้จััดให้้มีีการประชุุมเป็็นการเฉพาะกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม โดยเป็็นการหารืือถึึง
ข้้อมููลที่่�มีีสาระสำำ�คััญ และระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดทำำ�บััญชีีและรายงานทางการเงิิน
ซึ่่�งเห็็นว่่าผู้้�สอบบััญชีีได้้รัับความร่่วมมืือที่่�ดีีจากฝ่่ายจััดการ มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งมีี
ความรู้้� ประสบการณ์์ และมีีแนวทางการปฏิิบััติิงานสอบทานที่่�เพีียงพอเหมาะสม
2. การสอบทานรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงระหว่่างกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันซึ่่ง� ต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติขิ องบริิษัทั จดทะเบีียน ใน
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบพบว่่าบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการตามเงื่่อ� นไขการค้้าทั่่�วไป มีีความ
เป็็นธรรม สมเหตุุสมผล และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศอย่่าง
ครบถ้้วนเพีียงพอ
3. การสอบทานระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานนโนบายและ
การปฏิิบััติิตามหลัักการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เหมาะสม มีีประสิิทธิิผล ซึ่่�งประกอบด้้วย ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน ความเสี่่�ยง
ด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบต่่างๆ และความเสี่่�ยงด้้านอื่่�นๆ มีีการประเมิินทั้้�งปััจจััยภายในและ
ภายนอก โอกาสที่่�จะเกิิด ผลกระทบ และจััดทำำ�แผนการจััดการความเสี่่�ยง เพื่่�อป้้องกัันหรืือลดผลกระทบที่่�จะ
เกิิดขึ้้น� ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่ง� ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
จากกรรมการบริิษััท เพื่่�อกำำ�กัับดููลการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท โดยให้้ฝ่่ายจััดการรายงานความก้้าวหน้้า
ด้้านความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานประสิิทธิิผลของการบริิหารความ
เสี่่�ยงจากรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ผลการตรวจสอบของผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่ง� สามารถ
เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
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4. การสอบทานระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท ตามแนวทางของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และผลการตรวจสอบของหน่่วยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี ไม่่พบประเด็็น
หรืือข้้อบกพร่่องที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อบริิษัทั อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ตลอดจนฝ่่ายจััดการได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข
ตามข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้้�สอบบััญชีี และหน่่วยงานตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง
แสดงให้้เห็็นถึึงการให้้ความสำำ�คััญต่่อการควบคุุมภายในของบริิษััท ซึ่่�งสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััท
มีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ
5. การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการและจรรยาบรรณของบริิษัทั
รวมทั้้� ง การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎระเบีี ยบ อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งตามกฎหมายว่่ า ด้้ วย หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทย ข้้อกำำ�หนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั
อย่่างเคร่่งครััด โดยในปีี 2563 ไม่่พบรายการที่่�บริิษััทกระทำำ�การที่่�ขััดต่่อกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
6. การรัับแจ้้งข้้อมููลการกระทำำ�ผิิดและการทุุจริิต บริิษััท ได้้เปิิดช่่องทางรายงานการทุุจริิต
การคอร์์รััปชั่่�น และการปฏิิบััติิที่่�ขััดต่่อจรรยาบรรณ ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ เช่่น การส่่ง Email และ
Hotline ของบริิษััท ตาม “นโยบายการแจ้้งการกระทำำ�ผิิดและให้้ความคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน”
7. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณา
คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี ความเชี่่�ยวชาญ
ประสบการณ์์ ผลการปฏิิบัติั งิ าน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้้�งความเหมาะสมของค่่าตอบแทน คณะ
กรรมการตรวจสอบจึึงเห็็นควรเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีจาก บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััท ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
สำำ�หรัับปีี 2564 ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์การหมุุนเวีียนผู้้�สอบบััญชีีตามประกาศที่่� ทจ. 44/2556
เสมอมา ในการเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท
โดยสรุุป ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครบถ้้วน ตามขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และมีีความ
เห็็นว่่าบริิษัทั มีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานอย่่างถููกต้้อง เชื่่อ� ถืือได้้ มีีระบบการควบคุุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนดและ
ข้้อผููกพัันต่่างๆ มีีการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงอย่่างถููกต้้อง และมีีการปฏิิบััติิงานที่่�สอดคล้้องกัับระบบการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเพีียงพอ

(รศ.ดร.เสาวณีีย์์ ไทยรุ่่�งโรจน์์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�
ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี 2563 งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปใน
ประเทศไทย โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููล
สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เพื่่�อความโปร่่งใสและเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เป็็น
ผู้้�สอบทานคุุณภาพของงบการเงิินและประเมิินระบบการควบคุุมภายใน โดยความเห็็นของกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏอยู่่�ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในของบริิษััทสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า
งบการเงิินของบริิษััทได้้แสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน อย่่างถููกต้้องในสาระสำำ�คััญ

(รศ.ดร.ไพบููลย์์ เสรีีวิวัิ ัฒนา)
ประธานกรรมการ

(นายเทพทััย ศิิลา)
ประธานกรรมการบริิหาร
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กำ�ไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์
พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ตามวิธรี าคาทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561

2562

2563

2561

2562

2563

693.17
338.49
354.69
5.01
37.15
111.35
211.20
211.20
211.20
44.41
166.79

803.42
378.01
425.41
9.16
34.39
106.8
293.38
293.38
293.38
59.14
234.24

864.34
411.70
452.64
4.74
32.95
111.54
312.89
312.89
21.66
291.23
63.26
227.97

693.17
338.49
354.69
5.01
37.15
106.53
216.02
1.15
214.88
214.88
44.41
170.47

803.42
378.01
425.41
9.16
34.39
106.8
293.38
293.38
293.38
59.14
234.24

864.34
411.70
452.64
4.74
32.95
111.54
312.89
312.89
21.66
291.23
63.26
227.97

166.79

234.24

-2.51
225.46

170.47

234.24

-2.51
225.46

166.79
166.79
0.30

234.24
234.24
0.43

227.97
227.97
0.41

170.47
170.47
0.31

234.24
234.24
0.43

227.97
227.97
0.41

(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
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ตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561

2562

2563

740.71
265.21
475.50
140.25

845.39 1,778.41
328.11 1,272.14
517.28 506.27
182.03 171.02

2561

2562

740.71
265.21
475.50
140.25

845.39
328.11
517.28
182.03

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Profitability Ratio
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Financial Ratio
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราส่วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
จำ�นวนหุ้น (ล้านหุ้น)

2561

วิธีส่วนได้เสีย
2562

2563

2.07
1.57
8.40
43.47
2.35
155.40

2.03
1.24
6.55
55.69
1.75
208.42

1.39
1.49
6.64
54.97
1.33
274.92

51.17
30.76
24.41
36.92

52.95
36.11
28.83
47.19

52.37
36.00
26.23
44.55

31.98
266.02
1.04

37.00
422.11
1.02

23.85
486.31
0.66

0.56
1.49
96.79

0.63
1.18
93.90

2.51
1.51
98.92

0.86
0.31
0.30
0.25
550.00

0.94
0.43
0.40
0.25
550.00

0.92
0.41
0.43
0.25
550.00
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานในปี 2563

ในช่่วงต้้นปีี 2563 มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 (Covid-19) ขยายเป็็นวงกว้้าง มีีผลกระทบ
ต่่ อ ธุุ ร กิิ จ และอุุ ต สาหกรรมส่่ ว นใหญ่่ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การชะลอตัั ว ของเศรษฐกิิ จทั่่� ว โลกรวมถึึงเศรษฐกิิ จ ของ
ประเทศไทย ส่่งผลให้้รััฐบาลได้้มีีมาตรการต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันและยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของ Covid-19 ได้้แก่่
การปิิดเมืืองบางส่่วน (Lock down) หยุุดกิิจการบางประเภทชั่่�วคราว เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ธนาคารแห่่ง
ประเทศไทยได้้มีมี าตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจช่วย
่ เหลืือลููกหนี้้�โดยการพัักชำำ�ระหนี้้� ส่่งผลกระทบให้้ปริิมาณรถยนต์์
ที่่�ไหลเข้้าสู่่�ระบบการประมููลลดลงในบางช่่วง อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั ได้้มีกี ารวางแผนเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับ
สถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� โดยมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการประมููลในระบบออนไลน์์ เพื่่�อสร้้างความ
มั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย ทำำ�ให้้เกิิดความคล่่องตััวในการประมููล การชำำ�ระเงิิน และการดำำ�เนิินงานโดยรวม
ตลอดจนทำำ�การประชาสััมพัันธ์์ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายเพื่่�อให้้ลูกู ค้้าหัันมาใช้้การประมููลในระบบออนไลน์์แทน
การประมููลหน้้าลานในช่่วงที่่�มีกี ารแพร่่ระบาดของ Covid-19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ได้้รับผ
ั ลกระทบ
ไม่่มากนััก บริิษััทจึึงยัังคงมีีความสามารถในการหารายได้้และมีีกระแสเงิินสดในระดัับที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วย
เหตุุนี้้�เมื่่�อเกิิดการระบาดระลอกใหม่่ในช่่วงปลายไตรมาส 4 ของปีี 2563 บริิษััทจึึงไม่่ได้้รัับผลกระทบมากนััก
เนื่่�องจากบริิษััทมีีระบบงานและทีีมงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพรองรัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวได้้เป็็นอย่่างดีี
ผลประกอบการโดยรวมของปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นปีีก่่อน รายได้้รวมมีีจำ�ำ นวนเงิิน 869.09 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
56.51 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 7.0 กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 19.51 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อย
ละ 6.7 ในขณะที่่�กำำ�ไรสุุทธิิลดลงร้้อยละ 3.1 ในปีี 2563 บริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นผล
จากการเพิ่่�มบุุคลากรและชั่่�วโมงการทำำ�งานเพื่่�อรองรัับการจััดการในช่่วงที่่�มีีการระบาดของ Covid-19 ซึ่่�งต้้อง
มีีการพััฒนาระบบงานให้้สอดคล้้องและสนัับสนุุนการประมููลออนไลน์์ รวมถึึงมีีการเพิ่่�มสถานที่่�จอดรถในต่่าง
จัังหวััด เพื่่�อรองรัับปริิมาณรถที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2562 และเพิ่่�มลานประมููลและจำำ�นวนรอบการ
ประมููลตามศัักยภาพที่่�บริิษััทมีีอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 บริิษััทได้้รัับความไว้้
วางใจให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดงานประมููลใบอนุุญาตให้้ใช้้คลื่่�นความถี่่� สำำ�หรัับกิจิ การโทรคมนาคมเคลื่่�อนที่่�สากล
(5G) ย่่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายได้้จากการประมููลอื่่�น
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2561

รายได้้จากการให้้บริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
EBITDA
กำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราส่่วน EBITDA
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิ
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693.17
354.68
216.02
260.43
170.47
37.28
24.41

ปี 2562

803.42
425.41
293.38
341.83
234.25
42.02
28.83

ปี 2563

864.34
452.64
312.89
433.26
227.97
49.85
26.23

การเปลี่ยนแปลง
% ปีี 62/ปีี 61 % ปีี 63/ปีี 62

15.91%
19.94%
35.81%
31.26%
37.41%
4.78
4.42

7.58%
6.40%
6.65%
26.89%
(2.68%)
7.78
(2.60)

ในปีี 2563 บริิษััทมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 26.23 ลดลงจากร้้อยละ 28.83 ในปีี 2562 ส่่วนใหญ่่เกิิดจาก
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� ง สััญญาเช่่า มาถืือปฏิิบัติั ตั้้ิ ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563
โดยบริิษััทรัับรู้้�ผลกระทบสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลง ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 โดยไม่่ปรัับรายการย้้อนหลััง
หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน รัับรู้้�ด้วยมู
้ ลู ค่่าปััจจุบัุ นั ของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ ง
จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าตลอดอายุุสััญญาเช่่าที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลและ
Credit rating ของบริิษัทั (AAA) จึึงเกิิดรายการค่่าเสื่่�อมราคาสิิทธิิการเช่่าทรััพย์์สินิ และต้้นทุุนทางการเงิินที่่�เป็็น
ดอกเบี้้�ยคิิดลดที่่�เกิิดจากการคำำ�นวณหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน โดยไม่่มีีดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�ต้้อง
ชำำ�ระ และบัันทึึกสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ (right-of-use assets) พร้้อมทั้้�งตััดจำำ�หน่่ายค่่าเสื่่�อมราคาสิิทธิิการใช้้แทน
การบัันทึึกเป็็นค่่าเช่่าดำำ�เนิินงาน
รายได้จากการให้บริการ

รายได้้จากการให้้บริิการของบริิษััทสำำ�หรัับปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
รายได้้จากการให้้บริิการ

ประมููลรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์
รายได้้ค่่าขนย้้าย
รายได้้จากการประมููลอื่่�น
รวม

2561
ล้านบาท
ร้อยละ

2562
ล้านบาท
ร้อยละ

2563
ล้านบาท
ร้อยละ

595.69 85.94 703.31 87.54 733.97 84.91
76.25 11.00 86.24 10.73 99.58 11.52
3.06 13.87
1.73 30.79
3.56
21.23
693.17 100.00 803.42 100.00 864.34 100.00

รายได้้จากการให้้บริิการสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำ�ำ นวน 864.34 ล้้านบาท (2562: 803.42 ล้้านบาท)
เพิ่่�มขึ้้�น 60.92 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 7.58
ผลจากการพััฒนาและดำำ�เนิินการขยายเพิ่่�มกลุ่่�มลููกค้้าประมููลออนไลน์์ผ่า่ นช่่องทางอิินเตอร์์เน็็ต โดยใช้้
ระบบการประมููลระบบ E-Auction ในชื่่�อระบบ “AUCT Live” ทำำ�ให้้สััดส่่วนรวมรายได้้จากการประมููลรถยนต์์
และรถจัักรยานยนต์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะเดีียวกัันบริิษััทได้้ปรัับปรุุงกระบวนการตรวจสภาพรถยนต์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือและความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ประมููลรถยนต์์ และอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่
ลููกค้้าด้้วยการจััดเกรดรถยนต์์ เพื่่�อให้้ลูกู ค้้าได้้ทราบสภาพของรถยนต์์ที่่เ� ข้้าประมููลและสามารถตััดสิินใจประมููล
ผ่่านระบบ AUCT Live ได้้ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องเดิินทางมาที่่�ลานประมููล นอกจากนี้้�บริิษััทได้้จััดหาสถาบัันการ
เงิินเข้้ามารองรัับลููกค้้าที่่�ต้้องการขอสิินเชื่่�อสำำ�หรัับการประมููลซื้้�อรถ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการซื้้�อให้้แก่่
ลููกค้้าทั่่�วไป
นอกจากนี้้�บริษัิ ทั ได้้พัฒ
ั นา Mobile Application “AUCT Friend” (เพื่่�อนประมููล) เพื่่�อช่่วยให้้ลูกู ค้้าสามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลรถ ข้้อมููลราคากลางของรถแต่่ละรุ่่�น ข้้อมููลตารางการประมููลทั่่�วประเทศของบริิษััท ตลอดจนมีี
ระบบฝากค้้นหารถและระบบแจ้้งเตืือนเมื่่�อรถที่่�ตรงตามความต้้องการได้้ถููกนำำ�เข้้าประมููล รวมถึึงข้้อมููลอื่่�นๆ
ซึ่่�งเพิ่่�มความสะดวกแก่่ลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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รายได้อื่น

รายได้้อื่่�นส่่วนใหญ่่มาจากดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินฝากธนาคาร โดยในปีี 2563 บริิษััทมีีอััตราดอกเบี้้�ยเงิิน
ฝากเฉลี่่�ยอยู่่�ในช่่วงร้้อยละ 0.25 - 0.70 ต่่อปีี
ต้นทุนการให้บริการ
ต้้นทุุนการให้้บริิการ
ค่

2561
2562
2563
1
1
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ1

97.09 14.01 112.47 14.00 116.36
67.48 9.73 76.20 9.48 83.19

57.11 8.24
ค่ค่
ใช้ตามสัญญาเช่า TFRS16 34.59 4.99
39.27 5.67
ค่
21.05 3.04
21.90 3.16
รวม
338.49 48.83

63.79 7.94
37.90 4.72
42.07 5.24
23.37 2.91
22.21 2.71
378.01 47.05

13.46
9.62

0.44
3.77
105.47 12.20
41.09 4.75
23.94 2.77
37.88 4.38
411.70 47.63

หมายเหตุุ:
1.	ร้้อยละของรายได้้จากการให้้บริิการ
2.	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับยานพาหนะ คืือ ค่่าจ้้างบริิษััทขนย้้ายรถเพื่่�อขนย้้ายรถที่่�จะเข้้าประมููลจากสถานที่่�เก็็บรัักษารถแห่่งหนึ่่�ง
ไปเก็็บยัังอีีกสถานที่่�หนึ่่�งเพื่่�อรอประมููลหรืือนำำ�เข้้าประมููล
3.	ค่่าเช่่าสถานที่่�และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประมููล คืือ ค่่าเช่่าสถานที่่�เก็็บรัักษารถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ และสถานที่่�
ประมููลทั้้�งในกรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด รวมถึึงอุุปกรณ์์ต่่างๆ เช่่น เครื่่�องถ่่ายเอกสาร เครื่่�องเสีียง เต็็นท์์ เป็็นต้้น
4.	ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดประมููล คืือ ค่่าบริิการทำำ�ความสะอาดรถที่่�เข้้าประมููล ค่่าน้ำำ��มัันเติิมรถหลัังจากรถถููกประมููลได้้ เพื่่�อให้้
รถที่่�ประมููลได้้ดังั กล่่าวมีีน้ำำ��มันั เพีียงพอที่่�จะขัับออกไปเติิมที่่�สถานีีบริกิ ารน้ำำ�มั
� นั ได้้ ค่่าจ้้างพนัักงานรายวัันในวัันประมููล ค่่า
ตกแต่่งสถานที่่�ประมููล และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการสนัับสนุุนการประมููล เป็็นต้้น

ต้้นทุุนการให้้บริิการรวมสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำำ�นวน 411.70 ล้้านบาท (2562: 378.01 ล้้านบาท) สััดส่่วน
รายได้้จากการให้้บริิการลดลงอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 47.63 (2562: ร้้อยละ 47.05) โดยต้้นทุุนการให้้บริิการรวมถึึงค่่า
บริิการประมููลใบอนุุญาตใช้้คลื่่�นความถี่่� (5G) ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 1.27 ของรายได้้จากการประมููล ในขณะที่่�
ธุุรกิิจมีีการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.58 ทั้้�งนี้้� ต้้นทุุนการให้้บริิการส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับยานพาหนะ
ที่่�เกิิดจากค่่าเคลื่่�อนย้้ายรถที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นสอดคล้้องกัับปริิมาณรถที่่�เคลื่่�อนย้้ายเข้้ามาสู่่�ระบบประมููลมากขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นผลจากการเพิ่่�มบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจและปริิมาณ
งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสถานที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นเนื่่�องจากการเพิ่่�มพื้้�นที่่�จอดรถในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
ใหญ่่ อุุดรธานีี ขอนแก่่น และระยอง จึึงเกิิดค่่าเสื่่�อมราคาสิิทธิิการใช้้เพิ่่�มขึ้้�น
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ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2561
ล้้านบาท ร้้อยละ

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและให้้บริิการ
และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

2562
ล้้านบาท ร้้อยละ

2563
ล้้านบาท ร้้อยละ

37.15 5.36 34.39 4.28 32.95 3.81
106.53 15.37 106.80 13.29 111.54 12.90
143.68 20.73 141.19 17.57 144.49 16.72

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
รวม

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและให้้บริิการ และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารสำำ�หรัับปีี 2563 มีีจำ�ำ นวน 144.49
ล้้านบาท (2562: 141.19 ล้้านบาท) เพิ่่�มขึ้้�น 3.3 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.3 ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เกี่่�ยวกัับพนัักงานเพื่่�อรองรัับการขยายงานทางด้้านการตลาดและการประชาสััมพัันธ์์โดยเฉพาะผ่่านทาง
โซเชีียลมีีเดีีย
ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

(หน่วย : ล้านบาท)
ตามวิธีราคาทุน

กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีี

2562
ล้านบาท ร้อยละ

2563
ล้านบาท ร้อยละ

ตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

425.41
293.38
234.25
234.25

452.64
312.90
227.99
225.48

425.41
293.38
234.25
234.25

52.95
36.52
29.16
29.16

52.37
36.20
26.38
26.09

52.95
36.52
29.16
29.16

452.64
312.90
227.99
225.48

52.37
36.20
26.38
26.09

- ในปีี 2563 กำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษััทมีีการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 โดยมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นเท่่ากัับ 452.64
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 27.23 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 6.4 เกิิดจากปริิมาณรถจบประมููลเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับการ
บริิหารจััดการด้้านต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้ต้้นทุุนแปรผัันเพิ่่�มต่ำำ��กว่่ารายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�
บริิษััทมีีการปรัับเพิ่่�มค่่าดำำ�เนิินการรถยนต์์ตั้้�งแต่่กลางเดืือนสิิงหาคม 2563 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
และเทีียบเคีียงกัับผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
- ในปีี 2563 กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 19.51 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 6.7
เนื่่�องจากรายได้้จากการให้้บริิการมีีอััตราการเติิบโตร้้อยละ 7.6 เป็็นผลมาจากจำำ�นวนรถที่่�ไหลเข้้ามาในระบบ
ประมููลเพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึึงมีีการบริิหารจััดการด้้านต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจากการประมููลออนไลน์์ ทำำ�ให้้
ต้้นทุุนแปรผัันเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�ลดลงกว่่ารายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
- ในปีี 2563 กำำ�ไรสุุทธิิลดลงจากปีี 2562 โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2563 เท่่ากัับ 227.97 ล้้านบาท ลดลง
6.28 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.7 เป็็นผลมาจากต้้นทุุนทางการเงิินตามสััญญาเช่่า ทั้้�งนี้้� หากไม่่รวมต้้นทุุน
ทางการเงิินนี้้�จะมีีกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 28.7 ลดลงเล็็กน้้อยเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 28.8
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิิน

สิินทรััพย์์รวม
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
หนี้้�สิินรวม
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสะสมที่่�ยัังไม่่จััดสรร

(หน่วย : ล้านบาท)
ตามวิิธีีราคาทุุน
2561
2562
2563

ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2561
2562

740.71
265.21
475.50
140.25

740.71
265.21
475.50
140.25

845.40 1,778.41
829.78
328.12 1,272.14
799.13
517.28 506.27
182.03 171.02

845.39
328.11
517.28
182.03

เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2563 สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานถููกรัับรู้้�เป็็น “สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้” และ “หนี้้�สิินตาม
สััญญาเช่่า” ที่่�มูลู ค่่าปััจจุบัุ นั ของค่่าเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�ต้อ้ งชำำ�ระตามระยะเวลาการเช่่าที่่�เหลืืออยู่่� โดยสััญญาเช่่า
รวมถึึง การเช่่าพื้้�นที่่� อาคารและสำำ�นัักงาน จากผู้้�ให้้เช่่า
หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า (lease liabilities) จะบัันทึึกด้้วยมูลู ค่่าปััจจุบัุ นั ของค่่าเช่่าคงเหลืือที่่�ต้อ้ งชำำ�ระตาม
สััญญาเช่่าโดยคิิดลดด้้วยอัตั ราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมของบริิษัทั เพื่่�อให้้เป็็นมููลค่่าปััจจุบัุ นั โดยหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า
จะลดลงเมื่่�อมีีการจ่่ายชำำ�ระค่่าเช่่าตามสััญญาเช่่าในอััตราที่่�ตกลงกัันไว้้
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ (right-of-use assets) จะถููกบัันทึึกภายใต้้รายการ “สิินทรััพย์์” โดยรวมถึึงหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าตามมููลค่่าปััจจุุบััน ค่่าตอบแทนการเช่่า ค่่าเช่่าที่่�ดิินจ่่ายล่่วงหน้้า และตััดจำำ�หน่่ายค่่าเสื่่�อมสิิทธิิ
การใช้้โดยวิิธีีเส้้นตรง
สินทรัพย์รวม

ปีี 2563 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 1,778.41 ล้้านบาท ตามวิิธีีราคาทุุน (ปีี 2562 : 845.39
ล้้านบาท) เพิ่่�มขึ้้�น 933.02 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 110.4 โดยมีีรายการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
- เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น 124.67 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบจากปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ
14.75 ของสิินทรััพย์์รวม ผู้้�ประมููลซื้้�อมีีการจ่่ายชำำ�ระค่่ารถจากการประมููลซื้้�อในช่่วงวัันหยุุดยาวในเทศกาลปีี
ใหม่่ ทำำ�ให้้เงิินสดมีียอดคงเหลืือมีีจำำ�นวนมาก เป็็นผลให้้ลููกหนี้้�ค่่ารถมีีจำ�ำ นวนลดลงจากปีี 2562 ขณะที่่�เจ้้าหนี้้�
ค่่ารถมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 รอการจ่่ายชำำ�ระเจ้้าหนี้้�ค่่ารถคืืนให้้กัับเจ้้าของทรััพย์์เมื่่�อครบกำำ�หนดชำำ�ระ
ในวัันเปิิดทำำ�การถััดไป
-	สิิ น ทรัั พ ย์์ สิิ ท ธิิ ก ารใช้้ ต ามสัั ญ ญาเช่่ า จำำ� นวน 829.78 ล้้ า นบาท คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 46.66 ของ
สิินทรััพย์์รวม
-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ลดลง 8.84 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 1.05 ของ
สิินทรััพย์์รวม
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-	ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ เพิ่่�มขึ้้�น 33.58 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบจากปีี 2562 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 3.97 ของสิินทรััพย์์รวม เป็็นผลจากการพััฒนาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ สาขารัังสิิต และพััฒนา
พื้้�นที่่�คลัังสิินค้้าต่่างจัังหวััด
หนี้สินรวม

ปีี 2563 มีีหนี้้�สิินรวมจำำ�นวน 1,272.14 ล้้านบาท (ปีี 2562: 328.12 ล้้านบาท) เพิ่่�มขึ้้�น 944.03 ล้้านบาท
คิิดเป็็น ร้้อยละ 287.7 โดยมีีรายการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
- เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น เพิ่่�มขึ้้�น 137.83 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบจากปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 42.01
ของหนี้้�สินิ รวม ส่่วนใหญ่่เป็็นเจ้้าหนี้้�ค่า่ รถที่่�รอชำำ�ระคืืนให้้กับั เจ้้าของทรััพย์์เมื่่�อครบกำำ�หนดชำำ�ระ ภายใน 4 - 7
วัันนัับจากวัันประมููล
- หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าทางการเงิิน 799.13 ล้้านบาท เกิิดจากการนำำ�มาตรฐานรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่ามาใช้้ในปีี 2563
- หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น เพิ่่�มขึ้้�น 8.07 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบจากปีี 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 2.46 ของหนี้้�
สิินรวม ส่่วนใหญ่่เป็็นเงิินมััดจำำ�ป้้ายประมููลออนไลน์์ เนื่่�องจากมีีลููกค้้าให้้ความสนใจสมััครเป็็นสมาชิิกเพื่่�อใช้้
บริิการประมููลออนไลน์์ผ่า่ นระบบ AUCT Live เพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
Covid-19
ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้้�นปีี 2562 และ 2563 บริิษััทมีีส่่วนของเจ้้าของเท่่ากัับ 517.28 ล้้านบาท และ 506.27 ล้้านบาท
(ตามวิิธีีราคาทุุน) ตามลำำ�ดัับ โดยในช่่วงปีี 2562 และ 2563 บริิษััทมีีทุุนชำำ�ระแล้้วทั้้�งสิ้้�น 137.50 ล้้านบาท และ
มีีผลประกอบการกำำ�ไรมาโดยตลอด แต่่ส่่วนของเจ้้าของลดลง สาเหตุุหลัักมาจากการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.	บริิษัทั มีีภาระผููกพัันเกี่่�ยวกับสั
ั ญ
ั ญาบริิการเป็็นจำำ�นวนเดืือนละประมาณ 2 ล้้านบาท (2562: 2 ล้้านบาท)
2.	บริิษััทได้้ทำำ�สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเช่่าที่่�ดิินระยะยาวเพื่่�อใช้้เป็็นสถานที่่�ประกอบ
การต่่างๆ ที่่�มีีมููลค่่าต่ำำ�� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าตามสััญญาดัังกล่่าว
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 3 ล้้านบาท (2562: 4 ล้้านบาท)
3.	บริิษััทมีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ออกโดยธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศเพื่่�อค้ำำ��ประกัันไฟฟ้้าจำำ�นวน 0.42
ล้้านบาท และค้ำำ��ประกัันการปฏิิบััติิตามสััญญาให้้ดำำ�เนิินการประมููลขายทอดตลาดจำำ�นวน 13.58 ล้้านบาท
รวมเท่่ากัับ 14 ล้้านบาท
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4.	บริิษััทได้้รัับอนุุมััติิวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจำำ�นวน 92 ล้้านบาท และวงเงิินหนัังสืือค้ำำ�� ประกััน 48 ล้้าน
บาท จากสถาบัันการเงิิน 6 แห่่ง เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกิิจการ วงเงิินดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดยเงิินฝาก
ประจำำ�ธนาคาร จำำ�นวน 16 ล้้านบาท
5.	บริิษัทั มีีภาระผููกพัันตามสััญญาในการประมููลขายทอดตลาดเพื่่�อให้้เป็็นไปตามการประมููลขายทอด
ตลาดให้้กัับบริิษััทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง 263 แห่่ง และธนาคารพาณิิชย์์ 7 แห่่ง โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลาตั้้�งแต่่เดืือน
พฤษภาคม 2549 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2565 โดยที่่�บริษัิ ทั จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขที่่�สำำ�คัญ
ั ในสััญญา เช่่น ค่่านาย
หน้้า เป็็นต้้น
การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
งบกระแสเงิินสด

กำำ�ไรจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิได้้มา (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายปีี

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2561

2562

2563

259.11 340.03 430.45
258.32 301.02 534.06
(48.32) (151.01) (109.35)
(142.97) (192.46) (300.05)
67.03 (42.46) 124.67
111.15
68.69 193.36

ในปี 2561 - 2563 บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำากกจำิกรรมดาำเนินงานเท่ากับู 258.32, 301.02
และ 534.06 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู ซึ่่�งมีแนวิโน้มเพ�มิข่�นอย์่างต่่อเนื�อง เกิดจำากผ่ลประกอบูการท�มีีกาำไรสุทธิ
เพิ�มข�น่ รวิมถื่งการเปลี�ย์นแปลงเงินทุนหมุนเวิีย์น ได้แก่ ลูกหนี�และเจำ้าหนี�ค่ารถืที�ย์ังไม่ครบูกำาหนดชาำระ ณ
วิันสิ�นงวิดเป็นหลัก
บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจำกรรมลงทุนในปี 2563 เท่ากับู 109.35 ล้านบูาท สาเหตุ่หลัก
เนอื�งจำากการนำามาต่รฐานราย์งานทางการเงนิฉบูบูัที� 16 สญ
ั ญาเชา่มาใชใ้นปี 2563 โดย์บูรษัิทัมรีาย์การเงนิสด
ใชไ้ปในกจำิกรรมลงทนุจำา่ย์สทิธกิารใชท้รพัย์ส์นิจำำานวิน 50.64 ลา้นบูาท อย์า่งไรกด็กีารเปลย์ี�นแปลงมาต่รฐาน
การบูัญชีดังกล่าวิไม่ได้มีผ่ลกระทบูกับูกระแสเงินสดแต่่อย์่างใด
บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธใิช้ไปในกิจำกรรมจำัดหาเงนิในปี 2563 เท่ากับู 300.05 ล้านบูาท ส่วินใหญ่เป็น
ราย์การจำา่ย์เงนิปนัผ่ล และการจำา่ย์ชำาระหนต่�ีามสญ
ั ญาเชา่จำาำนวิน 63.57 ลา้นบูาท ซึ่ง่�แสดงในสวิ่นของเงนิสด
สุทธิใช้ไปในกิจำกรรมจำัดหาเงินต่ามมาต่รฐานราย์งานทางการเงินฉบูับูที� 16 สัญญาเช่ามาใช้ในปี 2563 จำาก
เดิมแสดงไวิ้ในส่วินของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจำกรรมดำาเนินงาน
ทงั�น �ี ภาพรวิมการเปล�ย์ีนแปลงในกระแสเงนิสดของบูรษัิทัมาจำากกระแสเงนิสดจำากการดาำเนนิงานเปน็
หลกั โดย์ในปี 2561 – 2563 บูรษัิทัมกีารเปลย์ี�นแปลงกระแสเงนิสดสทุธเิพม�ิขน�่เทา่กบูั 67.03 ลา้นบูาท ลดลง
42.46 ล้านบูาท และ เพ�มิข่�น 124.67 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู ส่งผ่ลทำาใหบู้ริษััทมีเงนิสดและราย์การเทีย์บูเท่า
เงินสด ณ สิ�นปี 2563 เท่ากับู 193.36 ล้านบูาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินของบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดง
ฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
และงบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมถึึงหมายเหตุุสรุุป
นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ และได้้ตรวจสอบงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและงบกระแสเงิินสดที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน)
ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและ
กระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันของบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) โดยถููกต้้องตามที่่�ควรใน
สาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรค
ความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระ
จากบริิษััทฯ ตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ตามที่่�ระบุุ
ในข้้อกำำ�หนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็น
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ในการตรวจสอบคืือเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�มีนัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ตามดุุลยพิินิจิ เยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้า
ในการตรวจสอบ งบการเงิินสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการ
ตรวจสอบงบการเงิินโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยก
ต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตามความรัับผิิดชอบที่่�ได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการ
ตรวจสอบงบการเงิิน ในรายงานของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย การปฏิิบััติิ
งานของข้้าพเจ้้าได้้รวมวิิธีกี ารตรวจสอบที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดง
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน ผลของวิิธีีการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมวิิธีี
การตรวจสอบสำำ�หรัับเรื่่อ� งเหล่่านี้้�ด้วย
้ ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินโดยรวม
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เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีีการตรวจสอบมีีดัังต่่อไปนี้้�

การรัับรู้้ร� ายได้้จากการให้้บริิการ
รายได้้จากการให้้บริิการถืือเป็็นรายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากมีีจำำ�นวนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินและ
ส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อกำำ�ไรขาดทุุนของบริิษััทฯ รายได้้ส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯมาจากรายได้้ค่่าบริิการในการ
เป็็นคนกลางในการประมููลทรััพย์์สินิ เป็็นหลััก ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ จะรัับรู้้�รายได้้ในรููปแบบค่่าธรรมเนีียมในการให้้บริกิ าร
โดยมีีการเรีียกเก็็บค่่าดำำ�เนิินการจากผู้้�ประมููลซื้้�อเป็็นหลััก และเรีียกเก็็บค่่าบริิการจากเจ้้าของทรััพย์์สิินตาม
เงื่่�อนไขที่่�ตกลงกััน ประกอบกัับบริิษััทฯมีีสาขาในการประมููลจำำ�นวนมาก ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับความ
ครบถ้้วนและการเกิิดขึ้้น� จริิงของการรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริกิ าร ด้้วยเหตุุนี้้ข้� า้ พเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นพิิเศษ
ต่่อการรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริิการของบริิษััทฯ
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริกิ ารโดยประเมิินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััทฯที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงจรรายได้้ โดยการสอบถามผู้้�รัับผิิดชอบ ทำำ�ความเข้้าใจ และเลืือก
ตััวอย่่างมาสุ่่�มทดสอบการปฏิิบัติั ติ าม การควบคุุมที่่�บริษัิ ทั ฯออกแบบไว้้ สุ่่�มตััวอย่่างรายการรายได้้จากการให้้
บริิการที่่�เกิิดขึ้้น� ในระหว่่างปีีและใกล้้สิ้้น� รอบระยะเวลาบััญชีี เพื่่�อตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริกิ ารว่่า
สอดคล้้องกัับนโยบายการรัับรู้้�รายได้้ของบริิษััทฯ สอบทานใบลดหนี้้�ที่่�บริิษััทฯออกภายหลัังวัันสิ้้�นรอบระยะ
เวลาบััญชีี วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้อ้ มููลบััญชีีรายได้้จากการให้้บริกิ ารแบบแยกย่่อย (Disaggregated data) เพื่่�อ
ตรวจสอบความผิิดปกติิที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ของรายการบริิการตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี โดยเฉพาะรายการบััญชีีที่่�
ผ่่านใบสำำ�คััญทั่่�วไป
เรื่องอื่น

งบการเงิินของบริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่�และสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีอื่่�น ซึ่่�งแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขตามรายงานลงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ข้อมูลอื่น

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ (แต่่ไม่่รวมถึึง
งบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น) ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกจััดเตรีียมให้้กัับข้้าพเจ้้า
ภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้้อสรุุปในลัักษณะการให้้
ความเชื่่�อมั่่�นในรููปแบบใดๆ ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�น
นั้้�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่
หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
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เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ตามที่่�กล่่าวข้้างต้้น และหากสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััด
ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลทราบเพื่่�อให้้มีี
การดำำ�เนิินการแก้้ไขที่่�เหมาะสมต่่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถ
จััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิต
หรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิดิ ชอบในการประเมิินความสามารถของบริิษัทั ฯในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
การเปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�มีีเรื่่�องดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับ
กิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััทฯหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องอีีกต่่อไปได้้
ผู้้�มีี ห น้้ า ที่่� ใ นการกำำ�กัั บดูู แ ลมีี ห น้้ า ที่่� ใ นการสอดส่่ อ งดูู แ ลกระบวนการในการจัั ด ทำำ� รายงานทางการเงิิ น
ของบริิษััทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่ง�่ รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างสมเหตุุ
สมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่า การปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริงิ อัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ที่่�มีอี ยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อ
เท็็จจริงิ อาจเกิิดจากการทุุจริติ หรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คัญ
ั เมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่า่
รายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้
งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยง
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิิน
ไม่่ว่า่ จะเกิิดจาก การทุุจริติ หรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติั งิ านตามวิิธีกี ารตรวจสอบเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดง
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ความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจาก
การทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด
การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จ
จริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
	ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการ
ตรวจสอบให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีี
ประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่ผู้้�บริ
� หิ ารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทาง
บััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริิหารจััดทำำ�
สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับกิิจการที่่�ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหาร
และสรุุปจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับว่
ั า่ มีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวกับั เหตุุการณ์์หรืือ
สถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษััทฯ ในการดำำ�เนิิน
งานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความ ไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าจะต้้องให้้ข้้อ
สัังเกตไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องในงบการเงิิน หรืือหาก
เห็็นว่่าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็นที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้า
ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รับจ
ั นถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม
เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทฯต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องได้้
ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตลอดจนประเมิินว่่างบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่อ� สารกัับผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลในเรื่่อ� งต่่างๆ ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีนัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีนัี ยสำ
ั ำ�คัญ
ั ในระบบการ
ควบคุุมภายใน หากข้้าพเจ้้าได้้พบ ในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รับั รองแก่่ผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
กัับความเป็็นอิิสระและได้้สื่่อ� สารกัับผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กับดู
ั แู ลเกี่่�ยวกับั ความสััมพัันธ์์ทั้้ง� หมดตลอดจนเรื่่อ� งอื่่�น
ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุคุ คลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการ
ที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องทั้้�งหลายที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดใน
การตรวจสอบงบการเงิินในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�อง
เหล่่านี้้�ไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับห้า้ มไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ
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หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้า
เพราะการกระทำำ�ดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบใน ทางลบมากกว่่า
ผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะจะได้้จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�

วิิชาติิ โลเกศกระวีี
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4451
บริิษััท สำำ�นักั งาน อีีวาย จำำ�กััด
กรุุงเทพฯ: 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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2563

2562

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

9
11
10
11

193,359,716
125,741,489
304,272,943
1,473,537
624,847,685

68,691,538
320,273,099
134,581,552
19,292,132
542,838,321

68,691,538
320,273,099
134,581,552
19,292,132
542,838,321

12

16,000,032
4,124,964
279,781,494
829,782,826
5,106,736
18,764,973
1,153,561,025
1,778,408,710

16,100,000
246,200,279
3,456,042
16,605,105
17,605,269
2,590,143
302,556,838
845,395,159

16,100,000
246,200,279
3,456,042
16,605,105
17,605,269
2,590,143
302,556,838
845,395,159

16

379,012,573

241,185,204

241,185,204

18.2

48,880,582
21,545,546
336,611
449,775,312

26,432,965
276,103
267,894,272

26,432,965
276,103
267,894,272

13
14
18.1
15
22

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

18.2
19
17
17

20

2563

2562

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน

750,249,501
14,902,018
57,216,506
822,368,025
1,272,143,337

11,076,627
49,144,124
60,220,751
328,115,023

11,076,627
49,144,124
60,220,751
328,115,023

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

13,750,000
171,016,589
506,265,373
1,778,408,710
-

13,750,000
182,031,352
517,280,136
845,395,159
-

13,750,000
182,031,352
517,280,136
845,395,159
-

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563

กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำ�ไรสำ�หรับปี

18.3
22

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

118

2563

2562

864,339,671 803,416,371 864,339,671 803,416,371
4,746,654 9,167,586 4,746,654 9,167,586
869,086,325 812,583,957 869,086,325 812,583,957

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2562

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

411,697,142
32,951,148
111,544,184
556,192,474
312,893,851
(21,662,687)
291,231,164
(63,262,635)
227,968,529

378,009,008
34,386,616
106,804,168
519,199,792
293,384,165
293,384,165
(59,138,401)
234,245,764

411,697,142
32,951,148
111,544,184
556,192,474
312,893,851
(21,662,687)
291,231,164
(63,262,635)
227,968,529

378,009,008
34,386,616
106,804,168
519,199,792
293,384,165
293,384,165
(59,138,401)
234,245,764

(2,508,292)

-

(2,508,292)

-

(2,508,292)
(2,508,292)

-

(2,508,292)
(2,508,292)

-

225,460,237 234,245,764 225,460,237 234,245,764
23

0.41

0.43

0.41

0.43

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กำ�ไรสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้้�นสามััญ

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

137,500,000
-

183,998,784
-

13,750,000
-

140,250,393
234,245,764
234,245,764
(192,464,805)

475,499,177
234,245,764
234,245,764
(192,464,805)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

137,500,000
-

183,998,784
-

13,750,000 182,031,352
227,968,529
(2,508,292)
225,460,237
(236,475,000)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

182,031,352 517,280,136

517,280,136
227,968,529
(2,508,292)
225,460,237
(236,475,000)

171,016,589 506,265,373

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กำ�ไรสะสม

ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลอื
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กำ�ไรสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลอื
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้้�นสามััญ

จัดสรรแล้ว สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

137,500,000
-

183,998,784
-

13,750,000
-

140,250,393
234,245,764
234,245,764
(192,464,805)

475,499,177
234,245,764
234,245,764
(192,464,805)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

137,500,000
-

183,998,784
-

13,750,000 182,031,352
227,968,529
(2,508,292)
225,460,237
(236,475,000)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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182,031,352 517,280,136

517,280,136
227,968,529
(2,508,292)
225,460,237
(236,475,000)

171,016,589 506,265,373

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563

2562

2563

2562

293,384,165

291,231,164

293,384,165

48,456,910
(714,451)
294,354
2,910,580
(4,303,099)
-

120,361,273
(559,473)
(137,554)
690,025
(2,799,016)
21,662,687

48,456,910
(714,451)
294,354
2,910,580
(4,303,099)
-

340,028,459

430,449,106

340,028,459

(39,082,330)
(3,195,768)
3,256,230
3,474,237

8,637,726
(103,850)
(1,534,821)
-

(39,082,330)
(3,195,768)
3,256,230
3,474,237

44,769,613
120,491
8,719,828
358,090,760
(57,075,108)
301,015,652

133,494,643
60,508
32,744,156
603,747,468
(69,682,849)
534,064,619

44,769,613
120,491
8,719,828
358,090,760
(57,075,108)
301,015,652

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษี
291,231,164
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
120,361,273
กำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
(559,473)
ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
กำ�ไรจากการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
(137,554)
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
690,025
ดอกเบี้ยรับ
(2,799,016)
ต้นทุนทางการเงิน
21,662,687
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงใน
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
430,449,106
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
8,637,726
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(103,850)
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(1,534,821)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
133,494,643
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
60,508
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
32,744,156
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
603,747,468
จ่ายภาษีเงินได้
(69,682,849)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
534,064,619

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกันลดลง
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โดยยังมิได้ชำ�ระเงิน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563

2563

2562

2562

(493,001,000) (193,984,060) (493,001,000) (193,984,060)
509,001,156
99,972,865 509,001,156
99,972,865
99,968
99,968
(76,366,801) (61,962,761) (76,366,801) (61,962,761)
3,001,353
4,157,657
3,001,353
4,157,657
837,274
1,704,207
837,274
1,704,207
(50,637,193)
(50,637,193)
(2,285,850)
(898,850)
(2,285,850)
(898,850)
(109,351,093) (151,010,942) (109,351,093) (151,010,942)
(63,570,438)
(63,570,438)
(236,475,000) (192,464,805) (236,475,000) (192,464,805)
(300,045,348) (192,464,805) (300,045,348) (192,464,805)
124,668,178
68,691,538
193,359,716

(42,460,095)
111,151,633
68,691,538

124,668,178
68,691,538
193,359,716

(42,460,095)
111,151,633
68,691,538

4,332,727

282,894

4,332,727

282,894

บริษัท สหการประมูล จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.	ข้้อมููลทั่่�วไปและการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
1.1	ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััทฯ

บริิษััท สหการประมููล จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) จััดตั้้�งขึ้้�นเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ซึ่่�งจััดตั้้�งและ
มีีภููมิิลำำ�เนาในประเทศไทย โดยดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักในการให้้บริิการรัับจััดการประมููลทรััพย์์สิินเพื่่�อ
ขายทอดตลาด ที่่�อยู่่�ตามที่่�จดทะเบีียนของบริิษััทฯ ตั้้�งอยู่่�ที่่� 518/28 ซอยรามคำำ�แหง 39 (เทพลีีลา 1)
แขวงวัังทองหลาง เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพมหานคร
บริิษััทฯ มีีที่่�ทำำ�การสาขาทั้้�งหมด 10 แห่่ง โดยมีีที่่�อยู่่�ดัังต่่อไปนี้้�
สาขาที่่� 1	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 49/24 หมู่่� 2 ตำำ�บลลำำ�ผัักกููด อำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี
สาขาที่่� 2	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 325/2 หมู่่� 7 ตำำ�บลหนองควาย อำำ�เภอหางดง จัังหวััดเชีียงใหม่่
สาขาที่่� 3	ตั้้� ง อยู่่�เลขที่่� 3320/4 ถนนมิิ ต รภาพ ตำำ�บ ลในเมืื อ ง อำำ� เภอเมืื อ งนครราชสีี ม า
	จัังหวััดนครราชสีีมา
สาขาที่่� 4	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 33/2 หมู่่� 1 ตำำ�บลท่่าทองใหม่่ อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์ จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
สาขาที่่� 5	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 6 หมู่่� 9 ตำำ�บลหนองกิินเพล อำำ�เภอวาริินชำำ�ราบ จัังหวััดอุุบลราชธานีี
สาขาที่่� 6	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 313 หมู่่� 5 ตำำ�บลท่่าช้้าง อำำ�เภอบางกล่ำำ�� จัังหวััดสงขลา
สาขาที่่� 7	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 142/4 หมู่่� 1 ซอยบ้้านหนองบััว ตำำ�บลหมากแข้้ง อำำ�เภอเมืืองอุุดรธานีี
	จัังหวััดอุุดรธานีี
สาขาที่่� 8	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 788/9 หมู่่� 7 ตำำ�บลสมอแข อำำ�เภอเมืืองพิิษณุุโลก จัังหวััดพิิษณุุโลก
สาขาที่่� 9	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 41/1 หมู่่� 5 ตำำ�บลหนองอ้้อ อำำ�เภอบ้้างโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี
สาขาที่่� 10	ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 21 หมู่่� 17 ตำำ�บลเมืืองเก่่า อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น
1.2 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 ช่่วงต้้นปีี 2563 และการระบาดระลอกใหม่่ของ
ไวรััสโคโรนา 2019 ที่่�เริ่่�มขึ้้�นในช่่วงปลายไตรมาส 4 ของปีี 2563 ส่่งผลให้้รััฐบาลได้้มีีมาตรการป้้องกััน
การแพร่่ระบาดในบางพื้้�นที่่�และได้้ออกมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจต่่างๆ มาเป็็นระยะ อย่่างไรก็็ดีีจาก
มาตรการช่่วยเหลืือลููกหนี้้�โดยการพัักชำำ�ระหนี้้�ของธนาคารแห่่งประเทศไทยที่่�ออกมา ได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อปริิมาณรถยนต์์ที่่�ไหลเข้้าสู่่�ระบบการประมููลลดลงบางช่่วงขณะ ซึ่่�งเป็็นไปตามที่่�บริิษััทฯ คาดการณ์์
ไว้้แล้้วและคาดว่่าจะเป็็นการชะลอตััวเพีียงระยะสั้้�นเท่่านั้้�น
บริิษััทฯ ยัังคงมีีการติิดตามสถานการณ์์ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019 อย่่าง
ต่่อเนื่่�องและได้้มีีการปรัับแผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจ
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ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เช่่น การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการประมููลในรููปแบบ
ออนไลน์์ควบคู่่�กัับการประมููลหน้้าลาน ตลอดจนการเน้้นการ ประชาสััมพัันธ์์ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
เพื่่�อให้้ลููกค้้าหัันมาใช้้การประมููลในระบบออนไลน์์แทนการประมููลหน้้าลานมากขึ้้�น การเพิ่่�มช่่องทาง
ใหม่่ๆ เช่่น การเพิ่่�มรถจากผู้้�ขายรายใหม่่นอกเหนืือจากรถที่่�มาจากสถาบัันการเงิิน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ จะติิดตามความคืืบหน้้าของสถานการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง
และจะประเมิิน ผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�สิินที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้น� อย่่างสม่ำำ��เสมอ อนึ่่ง� ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบขึ้้�นอยู่่�กัับมาตรการควบคุุมการแพร่่
กระจายของภาครััฐและระยะเวลาในการ แพร่่ระบาดของไวรััสดัังกล่่าว
2.

เกณฑ์์การจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิินตามข้้อกำำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้าออกตาม
ความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทฯ ใช้้เป็็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิินฉบัับ
ภาษาอัังกฤษแปลจากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยนี้้�
งบการเงิินนี้้�ได้้จัดั ทำำ�ขึ้้น� โดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน

ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับปรัับปรุุง (ปรัับปรุุง 2562) และฉบัับใหม่่ จำำ�นวนหลายฉบัับ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับ
งบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีขึ้้ี น� เพื่่�อให้้มีเี นื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิทางการ
บััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อ งบการเงิินของบริิษััทฯอย่่างไรก็็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ซึ่ง�่ ได้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงหลัักการสำำ�คัญ
ั สามารถสรุุปได้้ดังั นี้้�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน กลุ่่�มเครื่่�องมืือทางการเงิิน ประกอบด้้วยมาตรฐานและการตีีความ
มาตรฐาน จำำ�นวน 5 ฉบัับ ได้้แก่่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 7
การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 9
เครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานการบััญชีี
ฉบัับที่่� 32
การแสดงรายการเครื่่�องมืือทางการเงิิน
การตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16
การป้้องกัันความเสี่่�ยงของเงิินลงทุุนสุุทธิิในหน่่วยงานต่่างประเทศ
ฉบัับที่่� 19
การชำำ�ระหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยตราสารทุุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�มดัังกล่่าวข้้างต้้น กำำ�หนดหลัักการเกี่่�ยวกับั การจััดประเภทและการ
วััดมููลค่่าเครื่่อ� งมืือทางการเงิินด้้วยมูลู ค่่ายุุติธิ รรมหรืือราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายโดยพิิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิิน ลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาและแผนธุุรกิิจของกิิจการ หลัักการเกี่่�ยวกับั
วิิธีีการคำำ�นวณการด้้อยค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินโดยใช้้แนวคิิดของผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น และหลัักการเกี่่�ยวกัับการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยง รวมถึึงการแสดงรายการและการเปิิดเผย
ข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
มาตรฐานกลุ่่�มนี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ใช้้แทนมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาเช่่า
และการตีีความมาตรฐานบััญชีีที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ ง มาตรฐานฉบัับนี้้ไ� ด้้กำำ�หนดหลัักการของการรัับรู้้�รายการ การ
วััดมููลค่่า การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููลของสััญญาเช่่า และกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่ารัับรู้้�สินิ ทรััพย์์และ
หนี้้�สิินสำำ�หรัับสััญญาเช่่าทุุกรายการที่่�มีีระยะเวลาในการเช่่ามากกว่่า 12 เดืือน เว้้นแต่่สิินทรััพย์์อ้้างอิิง
นั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ��
การบััญชีีสำำ�หรัับผู้้�ให้้เช่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญจากมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17
ผู้้�ให้้เช่่ายัังคงต้้อง จััดประเภทสััญญาเช่่าเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานหรืือสััญญาเช่่าเงิินทุุน
บริิษััทฯ รัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับนี้้�มาถืือปฏิิบััติิครั้้�งแรก
โดยปรัับปรุุง ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินปีีก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
ผลสะสมของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีแสดงอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4
ข)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีี
	ที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2564

สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับปรัับปรุุง ซึ่่ง� จะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีรี อบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลััง
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วัันที่่� 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้รับั การปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีขึ้้ี น� เพื่่�อ
ให้้มีเี นื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบาย
ให้้ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวิิธีีปฏิิบััติิทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ พิิ จารณาว่่ามาตรฐานดัังกล่่าวจะไม่่ มีีผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญต่่อ
งบการเงิินของบริิษััทฯ ในปีี ที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ
4.

ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีเนื่่�องจากการนำำ�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินใหม่่มาถืือปฏิิบััติิ

ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3 บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินกลุ่่�ม
เครื่่�องมืือ ทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิในระหว่่างปีี
ปััจจุบัุ ันโดยบริิษััทฯได้้เลืือกปรัับ ผลสะสมจากการเปลี่่�ยนแปลง ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 และไม่่ปรัับ
ย้้อนหลัังงบการเงิินงวดก่่อนที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีีต่อ่ งบแสดงฐานะการเงิิน ณ ต้้นปีี 2563 เนื่่�องจากการ
นำำ�มาตรฐานเหล่่านี้้�มาถืือปฏิิบััติิ แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน
ผลกระทบจาก

31 ธัันวาคม
2562

งบแสดงฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ค่่าเช่่าที่่�ดิินจ่่ายล่่วงหน้้า
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
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มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิิน
กลุ่่�มเครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16

1 มกราคม
2563

320,273,099 (320,273,099)
19,292,132
(17,922,445) 1,369,687
320,273,099
320,273,099
2,590,143
2,590,143
737,577,218 737,577,218
17,605,269
(17,605,269)
2,590,143 (2,590,143)
-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน
ผลกระทบจาก

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วน
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

31 ธันวาคม
2562

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน

-

-

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

31,886,856 31,886,856

694,834,422 694,834,422
24,472,350
24,472,350
49,144,124 (24,472,350) (24,671,774)
-

4.1 เครื่่�องมืือทางการเงิิน

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินตามที่่�
กำำ�หนดในมาตรฐาน การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 และมููลค่่าตามหลัักการบััญชีีเดิิม แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน
มููลค่่าตามหลััก
การบััญชีีเดิิม

สิินทรััพย์ท์ างการเงิิน ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

68,691,538
134,581,552
320,273,099
16,100,000
2,590,143
542,236,332

การจัดประเภทและวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

68,691,538 68,691,538
134,581,552 134,581,552
320,273,099 320,273,099
16,100,000 16,100,000
2,590,143
2,590,143
542,236,332 542,236,332
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ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 บริิษััทฯ ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้หนี้้�สิินทางการเงิินใดวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน
4.2	สััญญาเช่่า

การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบัติั คิ รั้้ง� แรก บริิษัทั ฯรัับรู้้�หนี้้�สินิ ตามสััญญา
เช่่าสำำ�หรัับสัญ
ั ญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานด้้วยมูลู ค่่าปััจจุบัุ นั ของเงิินจ่่ายชำำ�ระตาม
สััญญาเช่่าที่่�เหลืืออยู่่�คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
สำำ�หรัับสัญ
ั ญาเช่่าที่่�เคยจััดประเภทเป็็นสััญญาเช่่าเงิินทุุน บริิษัทั ฯ รัับรู้้�มูลู ค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าด้้วยมููลค่่าตามบััญชีีเดิิมก่่อนวัันที่่�นำำ�มาตรฐาน การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่�
16 มาถืือปฏิิบัติั ิครั้้�งแรก
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

5.

977,178,934
(882,000)
120,836,607
(370,412,263)
726,721,278
726,721,278
1.38 - 3.16
31,886,856
694,834,422
726,721,278

การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีี

ณ วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2563 บริิษัทั ฯ ได้้เปลี่่�ยนแปลงประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของส่่วนปรัับปรุุง
ที่่�ดิิน อาคารและ ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและระบบสาธารณููปโภคบางส่่วน จากเดิิม 3 ปีี ถึึง 20 ปีี เป็็น
13 ปีี ถึึง 36 ปีี ซึ่่�งผู้้�บริิหารของบริิษััทฯเชื่่�อว่่าการเปลี่่�ยนแปลงอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจที่่�บริิษััทฯคาดว่่าจะได้้รัับจากการใช้้
งานสิินทรััพย์์ดัังกล่่าว
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ในการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีข้า้ งต้้น บริิษัทั ฯได้้ใช้้วิธีิ เี ปลี่่�ยนตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 กรกฎาคม 2563
เป็็นต้้นไป
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการทางบััญชีีดัังกล่่าวที่่�มีีต่่องบแสดงฐานะการเงิิน และ
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ มีีดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้�น

4,800,954
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคาในต้้นทุุนบริิการลดลง
ค่่าเสื่่�อมราคาในค่่าใช้้จ่า่ ยในการให้้บริกิ ารและค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการบริิหารลดลง
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานเพิ่่�มขึ้้�น
6.

(2,929,606)
(1,871,348)
0.008

นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

6.1 การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย

รายได้้ค่่าบริิการ
รายได้้ค่่าบริิการรัับรู้้�เมื่่�อกิิจการให้้บริิการเสร็็จสิ้้�น
รายได้้ดอกเบี้้�ย
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้างด้้วยวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง โดยจะนำำ�มููลค่่าตามบััญชีีขั้้�นต้้นของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินมาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง ยกเว้้นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เกิิดการด้้อยค่่า
ด้้านเครดิิตในภายหลััง ที่่�จะนำำ�มูลู ค่่าตามบััญชีีสุทุ ธิิของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (สุุทธิิจากค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น) มาคููณกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่า่ ยดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นวณโดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงและรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
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6.2 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคาร และเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�
มีีสภาพคล่่องสููง ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดจ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อ
จำำ�กััดในการเบิิกใช้้
6.3 เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินรวมแสดงมููลค่่าตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงมููลค่่าตามวิิธีีราคาทุุน
6.4	ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา

ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและค่่าเผื่่�อการ
ด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (ถ้้ามีี)
ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดย
ประมาณดัังนี้้�
	ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคาร
	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและระบบสาธารณููปโภค
เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้และอุุปกรณ์์ตกแต่่ง
	อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
	ยานพาหนะ

-	ตามอายุุสััญญาเช่่า
-	ตามอายุุสััญญาเช่่า
-	ตามอายุุสััญญาเช่่า
5 	ปีี
5 	ปีี
5 	ปีี

โดยเฉลี่่�ยอายุุสััญญาเช่่าที่่�ดิินอยู่่�ระหว่่าง 3 ปีี ถึึง 50 ปีี
ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่มีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
บริิษััทฯ ตััดรายการส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ออกจากบััญชีี เมื่่�อจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หรืือ
คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากการใช้้หรืือการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ รายการผล
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์จะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อบริิษััทฯตััดรายการ
สิินทรััพย์์นั้้�นออกจากบััญชีี
6.5	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

บริิษััทฯ บัันทึึกมููลค่่าเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนตามราคาทุุน และภายหลัังการรัับรู้้�รายการเริ่่�ม
แรกสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม
(ถ้้ามีี) ของสิินทรััพย์์นั้้�น
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บริิษััทฯ ตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััดอย่่างมีีระบบตลอดอายุุการให้้
ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจของสิินทรััพย์์นั้้�น และจะประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวเมื่่�อมีีข้้อบ่่ง
ชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นเกิิดการด้้อยค่่า บริิษััทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตััดจำำ�หน่่ายและวิิธีีการตััดจำำ�หน่่าย
ของสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนดัังกล่่าวทุุกสิ้้�นปีีเป็็นอย่่างน้้อย ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของ
กำำ�ไรหรืือขาดทุุน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััดมีีดัังนี้้�
		
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

อายุุการให้้ประโยชน์์
2 - 10 ปีี

6.6	สััญญาเช่่า

ณ วัันเริ่่�มต้้นของสััญญาเช่่า บริิษััทฯ จะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า
หรืือไม่่ โดยสััญญาจะเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ถ้้าสััญญานั้้�นมีีการให้้สิิทธิิในการ
ควบคุุมการใช้้สิินทรััพย์์ที่่�ระบุุได้้สำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�เช่่า
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
บริิษัทั ฯ ใช้้วิธีิ กี ารบััญชีีเดีียวสำำ�หรัับการรัับรู้้�รายการและการวััดมููลค่่าสััญญาเช่่าทุุกสััญญา เว้้นแต่่สัญ
ั ญา
เช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าที่่�สิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล (วัันที่่�สิินทรััพย์์
อ้้างอิิงพร้้อมใช้้งาน) บริิษััทฯบัันทึึกสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ซึ่่�งแสดงสิิทธิิในการใช้้สิินทรััพย์์อ้้างอิิงและหนี้้�
สิินตามสััญญาเช่่าตามการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้วัดั มููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสม ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม และ
ปรัับปรุุงด้้วย การวััดมููลค่่าของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าใหม่่ ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้ประกอบด้้วย
จำำ�นวนเงิินของหนี้้�สิิน ตามสััญญาเช่่าจากการรัับรู้้�เริ่่�มแรก ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรกที่่�เกิิดขึ้้�น จำำ�นวนเงิิน
ที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล และหัักด้้วยสิ่่�ง
จููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุสัญ
ั ญาเช่่าหรืืออายุุ
การให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แล้้วแต่่ระยะเวลาใดจะสั้้�นกว่่า ดัังนี้้�
	ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
	ยานพาหนะ

2 - 46	ปีี
2 - 3	ปีี

หากความเป็็นเจ้้าของในสิินทรััพย์์อ้้างอิิงได้้โอนให้้กัับบริิษััทฯเมื่่�อสิ้้�นสุุดอายุุสััญญาเช่่าหรืือราคาทุุน
ของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวได้้รวมถึึงการใช้้สิิทธิิเลืือกซื้้�อ ค่่าเสื่่�อมราคาจะคำำ�นวณจากอายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณของสิินทรััพย์์
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หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าตลอดอายุุ
สััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่�ต้อ้ งจ่่ายตามสััญญาเช่่าประกอบด้้วยค่า่ เช่่าคงที่่�หักั ด้้วยสิ่่ง� จููงใจตามสััญญาเช่่า
ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ขึ้้น� อยู่่�กัับดัชั นีีหรืืออััตรา จำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะจ่่ายภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ
รวมถึึงราคาใช้้สิทิ ธิิของสิิทธิิเลืือกซื้้อ� ซึ่่ง� มีีความแน่่นอน อย่่างสมเหตุุสมผลที่่�บริษัิ ทั ฯ จะใช้้สิทิ ธิินั้้น� และ
การจ่่ายค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนดของสััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทฯ จะใช้้
สิิทธิิในการยกเลิิกสััญญาเช่่า บริิษััทฯ บัันทึึกค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับดััชนีีหรืืออััตราเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในงวดที่่�เหตุุการณ์์หรืือเงื่่�อนไขซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการจ่่ายชำำ�ระนั้้�นได้้เกิิดขึ้้�น
บริิษััทฯ คิิดลดมููลค่่าปััจจุุบัันของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของ
สััญญาเช่่าหรืืออััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของบริิษััทฯ หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล มููลค่่า
ตามบััญชีีของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าจะเพิ่่�มขึ้้น� จากดอกเบี้้�ยของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าและลดลงจากการ
จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�จ่า่ ยชำำ�ระแล้้ว นอกจากนี้้� มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าจะถููกวััด
มููลค่่าใหม่่เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า การเปลี่่�ยนแปลงการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า หรืือมีี
การเปลี่่�ยนแปลงในการประเมิินสิิทธิิเลืือกซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า 12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับตั้้�งแต่่วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล หรืือสััญญาเช่่า
ซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ�� จะบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายตามวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน และอุุปกรณ์์ที่่�ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ได้้โอนไปให้้
กัับผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าการเงิิน สััญญาเช่่าการเงิินจะบัันทึึกเป็็นรายจ่่ายฝ่่ายทุุนด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่าหรืือมููลค่่าปััจจุุบัันสุุทธิิของจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายตามสััญญาเช่่าแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะ
ต่ำำ��กว่่า ภาระผููกพัันตามสััญญาเช่่าหัักค่่าใช้้จ่า่ ยทางการเงิินจะบัันทึึกเป็็นหนี้้�สินิ ระยะยาว ส่่วนดอกเบี้้�ย
จ่่ายจะบัันทึึกในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดอายุุของสััญญาเช่่า สิินทรััพย์์ ที่่�ได้้มาตามสััญญาเช่่า
การเงิินจะคิิดค่่าเสื่่�อมราคาตลอดอายุุการใช้้งานของสิินทรััพย์์ที่่�เช่่า หรืืออายุุของสััญญาเช่่า แล้้วแต่่
ระยะเวลาใดจะต่ำำ�� กว่่า
สััญญาเช่่าที่่�ดิิน และอุุปกรณ์์ที่่�ความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็นเจ้้าของส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้โอนไป
ให้้กัับผู้้�เช่่าถืือเป็็นสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย
ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตาม วิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุของสััญญาเช่่า
6.7 รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัันกัับบริษัิ ทั ฯ หมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษัทั ฯ หรืือ
ถููกบริิษัทั ฯ ควบคุุมไม่่ว่า่ จะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกันั กัับบริษัิ ทั ฯ
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นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริิษััทร่่วม และบุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงโดยทางตรงหรืือทางอ้้อมซึ่่�งทำำ�ให้้มีอิี ิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อบริิษััทฯ ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ
กรรมการหรืือพนัักงานของบริิษััทฯที่่�มีีอำำ�นาจในการวางแผนและควบคุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
6.8 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน

ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษััทฯ จะทำำ�การประเมิินการด้้อยค่่าของส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์ และ สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ของบริิษััทฯหากมีีข้้อบ่่งชี้้�ว่่าสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวอาจด้้อยค่่า
บริิษััทฯ รัับรู้้�ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์มีีมููลค่่าต่ำำ��กว่่ามููลค่่า
ตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ทั้้�งนี้้�มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนหมายถึึงมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการ
ขายของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าจากการใช้้สิินทรััพย์์แล้้วแต่่ราคาใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจาก
การใช้้สิินทรััพย์์ บริิษััทฯประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากสิินทรััพย์์
และคำำ�นวณคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงการประเมิินความเสี่่�ยง
ในสภาพตลาดปััจจุุบัันของเงิินสดตามระยะเวลาและความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะเฉพาะของสิินทรััพย์์
ที่่�กำำ�ลัังพิิจารณาอยู่่� ในการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมหัักต้้นทุุนในการขาย บริิษััทฯใช้้แบบจำำ�ลองการ
ประเมิินมููลค่่าที่่�ดีีที่่�สุดุ ซึ่่ง� เหมาะสมกัับสินิ ทรััพย์์ ซึ่่ง� สะท้้อนถึึงจำำ�นวนเงิินที่่�กิิจการสามารถจะได้้มาจาก
การจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์หัักด้้วยต้้นทุุนในการจำำ�หน่่าย โดยการจำำ�หน่่ายนั้้�นผู้้�ซื้้�อกัับผู้้�ขายมีีความรอบรู้้�
และเต็็มใจในการแลกเปลี่่ย� นและสามารถต่่อรองราคากัันได้้อย่่างเป็็นอิิสระในลัักษณะของผู้้�ที่่ไ� ม่่มีคี วาม
เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทฯ จะรัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
หากในการประเมิินการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ มีีข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของ
สิินทรััพย์์ที่่�รัับรู้้�ในงวดก่่อนได้้หมดไปหรืือลดลง บริิษััทฯจะประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของ
สิินทรััพย์์นั้้น� และจะกลัับรายการผลขาดทุุน จากการด้้อยค่่าที่่�รับรู้้�
ั ในงวดก่่อนก็็ต่อ่ เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ประมาณการที่่�ใช้้กำำ�หนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับคื
ั นื ภายหลััง จากการรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าครั้้ง�
ล่่าสุุด โดยมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าต้้อง
ไม่่สููงกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีที่่�ควรจะเป็็นหากกิิจการไม่่เคยรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
ในงวดก่่อนๆ บริิษัทั ฯ จะบัันทึึกกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์โดยรัับรู้้�ไปยัังส่่วน
ของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
6.9 ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
บริิษััทฯ รัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน
โครงการสมทบเงิิน

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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บริิษััทฯ และพนัักงานได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสม
และเงิินที่่�บริิษััทฯจ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจาก
สิินทรััพย์์ของบริิษััทฯ เงิินที่่�บริิษััทฯ จ่่ายสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
บริิษััทฯ มีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
เมื่่�อเสีียชีีวิิต ซึ่่�งบริิษััทฯถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับ
พนัักงาน
บริิษััทฯ คำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน โดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละ
หน่่วยที่่� ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระ
ผููกพัันดัังกล่่าวตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses)
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ต้้นทุุนบริิการในอดีีตจะถููกรัับรู้้�ทั้้�งจำำ�นวนในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีีที่่�มีีการแก้้ไขโครงการหรืือลดขนาด
โครงการ หรืือเมื่่�อกิิจการรัับรู้้�ต้้นทุุนการปรัับโครงสร้้างที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6.10 ประมาณการหนี้้�สิิน

บริิษััทฯ จะบัันทึึกประมาณการหนี้้�สิินไว้้ในบััญชีีเมื่่�อภาระผููกพัันซึ่่�งเป็็นผลมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีตได้้
เกิิดขึ้้น� แล้้ว และมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ว่า่ บริิษัทั ฯ จะเสีียทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจไปเพื่่�อปลดเปลื้้อ� ง
ภาระผููกพัันนั้้�น และบริิษััทฯสามารถประมาณมููลค่่าภาระผููกพัันนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
6.11 ภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
บริิษััทฯ บัันทึึกภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันตามจำำ�นวนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้กัับหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีของรััฐ
โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไร ทางภาษีีตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในกฎหมายภาษีีอากร
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
บริิษััทฯ บัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่�วคราวระหว่่างราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิิน ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานกัับฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�น โดยใช้้
อััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
บริิษัทั ฯ รัับรู้้�หนี้้�สินิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีของผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ต้อ้ งเสีียภาษีีทุกุ รายการ แต่่รับรู้้�
ั
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่ว� คราวที่่�ใช้้หักั ภาษีี รวมทั้้�งผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�
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ยัังไม่่ได้้ใช้้ในจำำ�นวนเท่่าที่่�มีคี วามเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ที่่บริ
� ษัิ ทั ฯจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�
จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและผลขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้นั้้�น
บริิษัทั ฯจะทบทวนมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทุกุ สิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำำ�การปรัับลดมููลค่่าตามบััญชีีดังั กล่่าว หากมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ว่า่ บริิษัทั ฯจะไม่่มีีกำ�ำ ไร
ทางภาษีีเพีียงพอต่่อการนำำ�สิินทรััพย์์ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์
บริิษััทฯ จะบัันทึึกภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหากภาษีีที่่�เกิิดขึ้้�นเกี่่�ยวข้้อง
กัับรายการที่่�ได้้บัันทึึกโดยตรงไปยัังส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
6.12 เครื่่�องมืือทางการเงิิน

นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563
บริิษััทฯ รัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และบวกด้้วยต้้นทุุนการ
ทำำ�รายการเฉพาะ ในกรณีีที่่�เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน อย่่างไรก็็ตาม สำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้าที่่�ไม่่มีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวกัับการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
บริิษััทฯจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าวด้้วยราคาของรายการ ตามที่่�กล่่าวไว้้ในนโยบายการบััญชีี
เรื่่�องการรัับรู้้�รายได้้
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษัทั ฯจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�รับรู้้�
ั รายการเริ่่ม� แรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่า
ในภายหลััง ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยมูลู ค่่ายุุติธิ รรมผ่่าน
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าในภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการจััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และลัักษณะ
ของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำ�ำ หน่่าย
บริิษััทฯวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย เมื่่�อบริิษััทฯถืือครองสิินทรััพย์์ทางการ
เงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญา และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินก่่อให้้เกิิด
กระแสเงิินสดที่่�เป็็นการรัับชำำ�ระ เพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้
เท่่านั้้�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าววััดมููลค่่าในภายหลัังโดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริงิ และต้้องมีีการประเมิินการ
ด้้อยค่่า ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการด้้อยค่่าของ
สิินทรััพย์์ดัังกล่่าวจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
ยกเว้้นหนี้้�สิินตราสารอนุุพัันธ์์ บริิษััทฯรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกสำำ�หรัับหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมหัักต้้นทุุน การทำำ�รายการ และจััดประเภทหนี้้�สิินทางการเงิินเป็็นหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่า
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ในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริงิ ทั้้�งนี้้� ผลกำำ�ไรและขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้น� จาก
การตััดรายการหนี้้�สิินทางการเงิินและการตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน โดยการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถือื เป็็นส่่วน
หนึ่่ง� ของอััตราดอกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริงิ นั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีดี อกเบี้้�ยที่่แ� ท้้จริงิ แสดงเป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การตััดรายการของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่�อสิิทธิิที่่จ� ะได้้รับั กระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้น�
ได้้สิ้้�นสุุดลง หรืือได้้มีีการโอนสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�น รวมถึึงได้้มีีการโอนความ
เสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือมีีการโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้�น แม้้ว่่า
จะไม่่มีีการโอนหรืือไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น
บริิษัทั ฯ ตััดรายการหนี้้�สินิ ทางการเงิินก็็ต่อ่ เมื่่�อได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามภาระผููกพัันของหนี้้�สินิ นั้้�นแล้้ว มีีการ
ยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้�น หรืือมีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนหนี้้�สินิ ทางการเงิิน
ที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็นหนี้้�สิินใหม่่จาก ผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไข
ข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการหนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�
สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่าตามบััญชีีดัังกล่่าวในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษัทั ฯ รัับรู้้�ค่า่ เผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของตราสารหนี้้�ทั้้ง� หมดที่่�ไม่่ได้้วัดั มููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม ผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณจากผลต่่างของ
กระแสเงิินสดที่่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระตามสััญญากัับกระแสเงิินสดทั้้�งหมดที่่�บริษัิ ทั ฯคาดว่่าจะได้้รับชำ
ั ำ�ระ
และคิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงโดยประมาณของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�ได้้มา
ในกรณีีที่่ค� วามเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์ไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั นัับตั้้ง� แต่่การรัับรู้้�รายการเริ่่ม�
แรก บริิษัทั ฯวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� โดยพิิจารณาจากการผิิดสััญญาที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้น� ใน 12 เดืือนข้้างหน้้า ในขณะที่่�หากความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั
นัับตั้้�งแต่่การรัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก บริิษััทฯ วััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�เท่่ากัับผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุที่่�เหลืืออยู่่�ของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
บริิษััทฯ พิิจารณาว่่าความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตจะเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เมื่่�อมีีการค้้างชำำ�ระการจ่่ายเงิิน
ตามสััญญาเกิินกว่่า 30 วััน และพิิจารณาว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการผิิดสััญญา เมื่่�อมีีการค้้าง
ชำำ�ระการจ่่ายเงิินตามสััญญาเกิินกว่่า 90 วััน อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี บริิษััทฯ อาจพิิจารณาว่่า
สิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญและ มีีการผิิดสััญญา
โดยพิิจารณาจากข้้อมููลภายในหรืือข้้อมููลภายนอกอื่่�น เช่่น อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือด้้านเครดิิตของ
ผู้้�ออกตราสาร
บริิษัทั ฯ ใช้้วิธีิ กี ารอย่่างง่่ายในการคำำ�นวณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� สำำ�หรัับลูกู หนี้้�การค้้า
ดัังนั้้�น ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษัทั ฯจึึงไม่่มีกี ารติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของความเสี่่ย� งทาง
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ด้้านเครดิิต แต่่จะรัับรู้้�ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของ
ลููกหนี้้�การค้้า โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต ปรัับปรุุงด้้วยข้อ้ มููล
การคาดการณ์์ไปในอนาคตเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้�นั้้�นและสภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดจำำ�หน่่ายออกจากบััญชีี เมื่่�อกิิจการคาดว่่าจะไม่่ได้้รัับคืืนกระแสเงิินสด
ตามสััญญาอีีกต่่อไป
การหัักกลบของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดง
ฐานะการเงิิน ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้�
และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน
นโยบายการบััญชีีที่่�ถืือปฏิิบััติิก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�การค้้าแสดงมููลค่่าตามจำำ�นวนมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ บริิษััทฯบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับ
ผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปพิิจารณาจาก
ประสบการณ์์การเก็็บเงิินและการวิิเคราะห์์อายุุหนี้้�
เงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี รวมทั้้�งที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนดแสดงมููลค่่าตาม
ราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย บริิษััทฯตััดบััญชีีส่่วนเกิิน/รัับรู้้�ส่่วนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตราสารหนี้้�ตามวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง ซึ่่�งจำำ�นวนที่่�ตััดจำำ�หน่่าย/รัับรู้้�นี้้�จะแสดงเป็็นรายการปรัับกัับดอกเบี้้�ยรับั
6.13 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม

มููลค่่ายุุติธิ รรม หมายถึึง ราคาที่่�คาดว่่าจะได้้รับจ
ั ากการขายสิินทรััพย์์หรืือเป็็นราคาที่่�จะต้้องจ่่ายเพื่่�อโอน
หนี้้�สิินให้้ผู้้�อื่่�น โดยรายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพปกติิระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (ผู้้�ร่่วมใน
ตลาด) ณ วัันที่่�วััดมููลค่่า บริิษััทฯ ใช้้ราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม ยกเว้้นในกรณีีที่่ไ� ม่่มีตี ลาดที่่�มีสี ภาพคล่่องสำำ�หรัับสินิ ทรััพย์์หรืือหนี้้�สินิ ที่่�มีลัี กั ษณะเดีียวกันั
หรืือไม่่สามารถหาราคาเสนอซื้้อ� ขายในตลาดที่่�มีสี ภาพคล่่องได้้ บริิษัทั ฯ จะประมาณมููลค่่ายุุติธิ รรมโดย
ใช้้เทคนิิคการประเมิินมููลค่่าที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละสถานการณ์์ และพยายามใช้้ข้้อมููล ที่่�สามารถสัังเกต
ได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินที่่�จะวััดมููลค่่ายุุติิธรรมนั้้�นให้้มากที่่�สุุด
ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�ใช้้วััดมููลค่่าและเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในงบการ
เงิินแบ่่งออกเป็็นสามระดัับตามประเภทของข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม ดัังนี้้�
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ระดัับ 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขายของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกัันในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง
ระดัับ 2 ใช้้ ข้้ อ มูู ล อื่่� น ที่่� ส ามารถสัั ง เกตได้้ ข องสิิ น ทรัั พ ย์์ ห รืื อ หนี้้� สิิ น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ข้้ อ มูู ล ทางตรง
		
หรืือทางอ้้อม
ระดัับ 3 ใช้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ส ามารถสัั ง เกตได้้ เช่่ น ข้้ อ มูู ล เกี่่� ยวกัั บ กระแสเงิิ น สดในอนาคตที่่� กิิ จ การ
		
ประมาณขึ้้�น
ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษััทฯจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�น
ของมููลค่่ายุุติธิ รรมสำำ�หรัับสินิ ทรััพย์์และหนี้้�สินิ ที่่�ถือื อยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีกี ารวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมแบบเกิิดขึ้้�นประจำำ�
7.

การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ

ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและ
การประมาณการในเรื่่�องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่ง
ผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการที่่�
สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
สััญญาเช่่า - บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�เช่่า
การกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มีีสิิทธิิการเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า
ในการกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินว่่าบริิษััทฯมีีความ
แน่่นอน อย่่างสมเหตุุสมผลหรืือไม่่ที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่า
โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อเท็็จจริิงและสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งจููงใจทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับ
บริิษััทฯในการใช้้หรืือไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น
การกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
บริิษััทฯ ไม่่สามารถกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของสััญญาเช่่า ดัังนั้้�น จึึงใช้้อััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืม
ส่่วนเพิ่่�มของบริิษััทฯ ในการคิิดลดหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยอััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มเป็็น
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�บริิษััทฯจะต้้องจ่่ายในการกู้้�ยืืมเงิินที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียง
กัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ในสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่�คล้้ายคลึึง โดยมีีระยะเวลาการกู้้�ยืืมและหลััก
ประกัันที่่�คล้้ายคลึึง
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นของลููกหนี้้�การค้้า
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับลููกหนี้้�การค้้า ขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีรูี ูปแบบของผลขาดทุุนที่่�คล้้ายคลึึงกััน
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ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นมาจากการนำำ�อััตราการผิิดสััญญาในอดีีตที่่�สัังเกตได้้ ปรัับปรุุง
ด้้วยข้้อมููลที่่�เป็็นการคาดการณ์์ในอนาคต โดยบริิษััทฯ ใช้้ข้้อมููลการคาดการณ์์ในอนาคตที่่�มีีความสม
เหตุุสมผลและสามารถสนัับสนุุนได้้ ซึ่่ง� ได้้พิิจารณาถึึงข้้อสมมติิเกี่่�ยวกัับสภาวะทางเศรษฐกิิจในอนาคต
การประเมิินความสััมพัันธ์์ระหว่่างอััตราการผิิดสััญญาในอดีีตที่่�สัังเกตได้้ สภาวะทางเศรษฐกิิจที่่�คาด
การณ์์ไว้้ และผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ถืือว่่าเป็็นประมาณการทางบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญ
ั จำำ�นวน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น มีีความอ่่อนไหวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์และ
สภาวะทางเศรษฐกิิจที่่�คาดการณ์์ไว้้ นอกจากนี้้� ข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต
และการคาดการณ์์สภาวะทางเศรษฐกิิจของบริิษััทฯอาจไม่่ได้้บ่่งบอกถึึงการผิิดสััญญาของลููกค้้าที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิงในอนาคต
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การ
ประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและ
อุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ใน
แต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับคื
ั นื ต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตาม
บััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้�น ในการนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้
และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
บริิษััทฯ จะรัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสำำ�หรัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีและขาดทุุน
ทางภาษีีที่่�ไม่่ได้้ใช้้เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าบริิษััทฯจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอที่่�
จะใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวและขาดทุุนนั้้�น ในการนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการว่่า
บริิษััทฯควรรัับรู้้�จำำ�นวนสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเป็็นจำำ�นวนเท่่าใด โดยพิิจารณาถึึงจำำ�นวน
กำำ�ไรทางภาษีีที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคตในแต่่ละช่่วงเวลา
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน ประมาณขึ้้�นตามหลัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย ซึ่่ง� ต้้องอาศััยข้อ้ สมมติิฐานต่่างๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้น� เงิิน
เดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
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8.

รายการธุุรกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษััทฯมีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานที่่�ให้้
แก่่กรรมการและผู้้�บริิหาร ดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2563

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม
9.

31,138,864
366,313
31,505,177

2562

28,866,358
1,156,329
30,022,687

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

(หน่่วย : บาท)
2563

เงิินสด
เงิินฝากออมทรััพย์์
เงิินฝากกระแสรายวััน
เงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�ครบกำำ�หนดภายใน 3 เดืือน
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

360,000
189,781,403
3,218,313
193,359,716

2562

360,000
64,432,096
3,857,092
42,350
68,691,538

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินฝากธนาคารมีีอััตราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.05 - 0.45 ต่่อปีี
(2562: ร้้อยละ 0.10 - 0.85 ต่่อปีี)
10.	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

(หน่่วย : บาท)
ลููกหนี้้�การค้้า - ค่่ารถ
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า - ค่่ารถ
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2563

2562

107,959,552

120,548,443

1,705,580
109,665,132

1,347,588
121,896,031

(หน่่วย : บาท)
2563

ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
อายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ค้้างชำำ�ระ
ไม่่เกิิน 3 เดืือน
ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน, สุุทธิิ
รวมลููกหนี้้�การค้้า, สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินทดรองจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(2562: ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)
รวมลููกหนี้้�อื่่�น, สุุทธิิ
รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น, สุุทธิิ

2562

5,028,105

3,059,426

172,822
5,200,927
114,866,059

3,059,426
124,955,457

1,290,871
3,959,433
5,788,498
419,848
11,458,650

1,377,883
2,591,797
5,617,450
622,185
10,209,315

(583,220)
10,875,430
125,741,489

(583,220)
9,626,095
134,581,552

การเปลี่่ย� นแปลงของบััญชีีค่า่ เผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้�อื่่น� มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
1 มกราคม 2563
31 ธัันวาคม 2563

583,220
583,220

11.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�นคืือเงิินฝากประจำำ�ธนาคารที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน จำำ�นวน 304 ล้้านบาท (2562: 320 ล้้านบาท ซึ่่�งจััดประเภท
รายการเป็็นเงิินลงทุุนระยะสั้้น� ) โดยมีีอัตั ราดอกเบี้้�ยระหว่่างร้้อยละ 0.25 ถึึง 0.70 ต่่อปีี (2562: ร้้อยละ
0.60 ถึึง 1.40 ต่่อปีี)
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12. เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เงิินฝากประจำำ�ธนาคารจำำ�นวน 16 ล้้านบาท (2562: 16.1 ล้้านบาท) ได้้นำ�ำ
ไปเป็็นหลัักประกัันการออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจากธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศ เพื่่�อการขอใช้้ไฟฟ้้าและ
การปฏิิบัติั ติ ามสััญญาให้้ดำำ�เนิินการประมููลขายทอดตลาด และใช้้ในการค้ำำ��ประกัันวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีี
จากสถาบัันการเงิิน 4 แห่่ง ตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุ 27.3 และ 27.4 ตามลำำ�ดัับ
13. เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

เงิิ นลงทุุ นในการร่่ว มค้้า นี้้�เ ป็็นเงิินลงทุุ นในกิิ จ การซึ่่� งบริิ ษััทฯ และบริิ ษััทอื่่� นควบคุุ ม ร่่ วมกัั น ซึ่่� ง มีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
การร่่วมค้้า

บริิษััท แอคชั่่�น
แอนด์์ ออคชั่่�น
จำำ�กััด

ลัักษณะธุุรกิิจ

ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องกัับการซื้้�อ
ขายรถและทรััพย์์
สิินอื่่�นๆ

รวม
หััก: ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า - สุุทธิิ

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562

50.998 50.998

ราคาทุุน
2563
2562

-

5,099,800
5,099,800
(5,099,800)
-

มููลค่่าตามบััญชีี
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563
2562

-

280,478
280,478
(280,478)
-

เมื่่�อวัันที่่� 25 มกราคม 2560 บริิษััทฯ ได้้ลงทุุนในบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด จำำ�นวน 50,998
หุ้้�น คิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 50.998 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทดัังกล่่าว เงิินลงทุุนในบริิษััทดัังกล่่าว
ถืือเป็็นการร่่วมค้้า เนื่่�องจากในการประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�งจะต้้องมีีกรรมการที่่�เสนอชื่่�อโดย
ผู้้�ร่่วมทุุนทั้้�งสองฝ่่ายเข้้าร่่วมด้้วยจึึงจะครบองค์์ประชุุม
จากการพิิจารณาผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด นัับแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินการซึ่่�ง
ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�ต้้องการเพิ่่�มช่่องทางในการหารายได้้ให้้กัับบริิษััทฯ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
ของบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด จึึงมีีมติิพิิจารณาให้้ยุุติิการดำำ�เนิินงานและปิิดกิิจการเมื่่�อ
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2561 บริิษััทฯได้้บัันทึึกค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนเต็็มจำำ�นวน
เมื่่�อวัันที่่� 12 ธัันวาคม 2563 ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด ได้้มีี
มติิอนุุมััติิเสร็็จ การชำำ�ระบััญชีีและบริิษััท แอคชั่่�น แอนด์์ ออคชั่่�น จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเสร็็จการชำำ�ระ
บััญชีีต่่อกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2563
ดัังนั้้�น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จึึงไม่่มีีการแสดงงบแสดงฐานะการเงิินตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
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อาคาร

ส่่วนปรัับปรุุง
อาคารและระบบ
สาธารณููปโภค

เครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้
และอุุปกรณ์์ตกแต่่ง

อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน

ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
284,991,246
51,009,792
43,366,789
54,021,336
2,619,841
ซื้้�อเพิ่่�ม
7,872,801
1,462,194
10,491,467
26,401
โอนเข้้า (ออก)
13,541,357
566,000
3,225,058
จำำ�หน่่าย/ตััดจำำ�หน่่าย
(1,755,290)
(1,265,671)
(341,236)
(1,301,036)
(117,700)
31 ธัันวาคม 2562
304,650,114
49,744,121
45,053,747
66,436,825
2,528,542
ซื้้�อเพิ่่�ม
1,815,580
606,395
11,148,980
94,770
โอนเข้้า (ออก)
43,196,272
1,682,892
768,991
จำำ�หน่่าย
(304,266)
(322,524)
(3,851,140)
(918,372)
(25,857)
31 ธัันวาคม 2563
349,357,700
49,421,597
43,491,894
77,436,424
2,597,455
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
123,353,791
21,734,821
31,873,703
37,394,311
2,024,821
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
26,818,733
3,356,457
4,735,098
7,961,691
215,988
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมสำำ�หรัับ
ส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย/ตััด
จำำ�หน่่าย
(892,335)
(1,020,414)
(338,059)
(1,161,372)
(111,376)
31 ธัันวาคม 2562
149,280,189
24,070,864
36,270,742
44,194,630
2,129,433
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
26,612,806
3,277,082
3,194,434
8,160,708
168,027
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสมสำำ�หรัับ
ส่่วนที่่�จำำ�หน่่าย
(304,265)
(322,521)
(3,844,578)
(715,118)
(25,329)
31 ธัันวาคม 2563
175,588,730
27,025,425
35,620,598
51,640,220
2,272,131
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
155,369,925
25,673,257
8,783,005
22,242,195
399,109
31 ธัันวาคม 2563
173,768,970
22,396,172
7,871,296
25,796,204
325,324
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
2562 (37.9 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการให้้บริิการ และค่่าใช้้จ่่ายการบริิหาร)
2563 (36.7 ล้้านบาท รวมอยู่่�ในต้้นทุุนบริิการ ส่่วนที่่�เหลืือรวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการให้้บริิการ และค่่าใช้้จ่่ายการบริิหาร)

ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน

14.	ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

16,092,769
33,455,157

-

(4,324,698)
28,868,681
17,640,019
16,168,371

-

-

2,746,084
30,736,391
(17,362,976)
(26,730)
16,092,769
63,010,543
(45,648,155)
33,455,157

สิินทรััพย์์ระหว่่าง
ติิดตั้้�ง

(3,174,125)
27,765,924
5,427,455

25,964,216
4,975,833

36,893,109
11,656,401
30,561
(3,174,128)
45,405,943
4,023,260
(4,392,151)
45,037,052

ยานพาหนะ

48,063,800
46,840,512

246,200,279
279,781,494

(9,536,509)
321,015,785

(6,697,681)
283,711,782
46,840,512

242,345,663
48,063,800

475,648,197
62,245,655
(7,981,791)
529,912,061
80,699,528
(9,814,310)
600,797,279

รวม

(หน่่วย : บาท)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯ มีีส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์จำ�ำ นวนหนึ่่�งซึ่่�งตััดค่่าเสื่่�อม
ราคาหมดแล้้ว แต่่ยัังใช้้งานอยู่่� มููลค่่าตามบััญชีีก่่อนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมของสิินทรััพย์์ดัังกล่่าวมีี
จำำ�นวนเงิินประมาณ 114.9 ล้้านบาท (2562: 119.8 ล้้านบาท)
15.	สิินทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตน

ราคาทุุน
1 มกราคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2562
ซื้้�อเพิ่่�ม
โอนเข้้า (ออก)
31 ธัันวาคม 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2562
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
31 ธัันวาคม 2562
31 ธัันวาคม 2563

(หน่่วย : บาท)
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์

3,824,227
250,350
600,000
4,674,577
1,494,350
645,000
6,813,927

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััว
ตนระหว่่างติิดตั้้�ง

285,000
648,500
(600,000)
333,500
791,500
(645,000)
480,000

รวม

4,109,227
898,850
5,008,077
2,285,850
7,293,927

1,158,925
393,110
1,552,035
635,156
2,187,191

-

1,158,925
393,110
1,552,035
635,156
2,187,191

3,122,542
4,626,736

333,500
480,000

3,456,042
5,106,736

16. เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

(หน่่วย : บาท)
เจ้้าหนี้้�การค้้า - ค่่ารถ
เจ้้าหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
รวมเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

2563

2562

317,767,486
14,177,293
47,067,794
379,012,573

184,203,606
10,601,407
46,380,191
241,185,204

เจ้้าหนี้้�การค้้า - ค่่ารถประกอบด้้วยสถาบัันการเงิิน นิิติิบุุคคลและบุุคคลธรรมดาซึ่่�งเป็็นเจ้้าของรถยนต์์
โดยปกติิระยะเวลาชำำ�ระเสร็็จแก่่เจ้้าหนี้้�การค้้า - ค่่ารถ มีีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วัันทำำ�การนัับจาก
วัันสิ้้�นสุุดการประมููล
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17. หนี้้�สิินทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

(หน่่วย : บาท)
2563

เงิินมััดจำำ�ป้้ายประมููล
เงิินสมทบประกัันพนัักงาน
ค่่าเช่่าที่่�ดิินค้้างจ่่าย
รวมหนี้้�สิินทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

55,698,000
1,518,506
57,216,506

2562

22,700,000
1,772,350
24,671,774
49,144,124

ยอดคงเหลืือ ณ 31 ธัันวาคม 2562 ถููกจััดประเภทในรายการหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
18.	สััญญาเช่่า

บริิษัทั ฯ ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าสิินทรััพย์์เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ โดยมีีอายุุสัญ
ั ญาระหว่่าง 2 - 46 ปีี
18.1 	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

รายการเปลี่่�ยนแปลงบััญชีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
1 มกราคม 2563
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่าย - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี
31 ธัันวาคม 2563

ที่่�ดิินและส่่วน
ปรัับปรุุงที่่�ดิิน

ยานพาหนะ

737,577,218
164,974,628
(2,624,828)
(71,728,325)
828,198,693

2,741,413
(1,157,280)
1,584,133

รวม

737,577,218
167,716,041
(2,624,828)
(72,885,605)
829,782,826

18.2 หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

(หน่่วย : บาท)
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หััก: ดอกเบี้้�ยรอการตััดจำำ�หน่่าย
รวม
หััก: ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิ
จากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี

2563

2562

1,176,701,779
(377,571,696)
799,130,083
(48,880,582)

-

750,249,501

-
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มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
726,721,278
เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
117,078,848
หััก: จ่่ายชำำ�ระระหว่่างปีี
(41,907,661)
หััก: ตััดจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี - มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี
(2,762,382)
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
799,130,083
18.3 	ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าที่่�รัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

(หน่่วย : บาท)
สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุด วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ดอกเบี้้�ยตััดจำำ�หน่่ายของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมููลค่่าต่ำำ��

72,885,605
21,662,687
8,170,049

18.4	อื่่�นๆ

บริิษัทั ฯ มีีกระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดของสััญญาเช่่าสำำ�หรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 71.7
ล้้านบาท ซึ่่�งรวมถึึงกระแสเงิินสดจ่่ายของสััญญาเช่่าระยะสั้้�น สััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
และค่่าเช่่าผัันแปรที่่�ไม่่ขึ้้น� อยู่่�กัับดัชั นีีหรืืออััตรา นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯมีีรายการที่่�มิใิ ช่่เงิินสดเพิ่่�มขึ้้น� สำำ�หรัับ
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า จำำ�นวน 117.1 ล้้านบาท
19.	สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน

จำำ�นวนเงิินสำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานซึ่่ง� เป็็นเงิินชดเชยพนัักงานเมื่่�อออกจากงานแสดง
ได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2563

สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานต้้นปีี
ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนบริิการในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ต้้นทุุนบริิการในอดีีต
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2562

11,076,627

8,166,047

1,422,093
206,782
-

736,577
241,077
2,164,176

(หน่่วย : บาท)
2563

ส่่วนที่่�รัับรู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิด้า้ นประชากรศาสตร์์
ส่่วนที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิทางการเงิิน
ส่่วนที่่�เกิิดจากการปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
ผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายในระหว่่างปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานปลายปีี

2562

6
11,190
3,124,170
(938,850)
14,902,018

(231,250)
11,076,627

บริิษัทั ฯ คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงานภายใน 1 ปีีข้า้ งหน้้า เป็็นจำำ�นวนประมาณ
0.4 ล้้านบาท (2562: 1.7 ล้้านบาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักในการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงานของบริิษััทฯประมาณ 11 ปีี (2562: 10 ปีี)
สมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : ร้้อยละต่่อปีี)
อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

2563

2562

1.5
6.0
11.5 - 34.4

2.7
6.0
11.5 - 34.4

ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อมููลค่่าปััจจุุบันั ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะ
ยาวของพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
2563

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

เพิ่่�มขึ้้�น 1%

ลดลง 1%

(1,062,991)
1,141,515

1,207,661
(1,029,538)

เพิ่่�มขึ้้�น 20%

อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

(2,167,771)

ลดลง 20%

3,074,127
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(หน่่วย : บาท)
2562
เพิ่่�มขึ้้�น 1%

อััตราคิิดลด
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน

(557,364)
608,125
เพิ่่�มขึ้้�น 20%

อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน

(1,383,452)

ลดลง 1%

635,680
(545,652)
ลดลง 20%

1,897,240

20.	สำำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้้บทบััญญััติิของมาตรา 116 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ. 2535 บริิษััทฯ ต้้อง
จััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีส่่วนหนึ่่�งไว้้เป็็นทุุนสำำ�รองไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วย
ยอดขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าทุุนสำำ�รองนี้้�จะมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน
สำำ�รองตามกฎหมายดัังกล่่าวไม่่สามารถนำำ�ไปจ่่าย เงิินปัันผลได้้ ในปััจจุบัุ นั บริิษัทั ฯได้้จัดั สรรสำำ�รองตาม
กฎหมายไว้้ครบถ้้วนแล้้ว
21.	ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ

รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : บาท)
เงิินเดืือนและค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงาน
ค่่าใช้้จ่่ายในการเคลื่่�อนย้้ายรถ
ค่่านายหน้้า
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ค่่าบริิการอื่่�นสำำ�หรัับการประมููล
ค่่าบริิการรัักษาความปลอดภััย
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
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2563

2562

173,573,986
116,357,631
1,789,932
3,770,639
40,622,335
23,998,334
119,726,117
635,156

161,070,806
112,466,842
1,681,949
71,332,672
28,329,982
23,426,023
48,063,800
393,110

22. ภาษีีเงิินได้้

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563

2562

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุน
2563

2562

ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับปีี
64,795,430 63,175,828 64,795,430 63,175,828
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจากการเกิิด
ผลแตกต่่างชั่่�วคราวและการกลัับรายการ
ผลแตกต่่างชั่่�วคราว
(1,532,795) (4,037,427) (1,532,795) (4,037,427)
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำำ�ไร
   ขาดทุุน
63,262,635 59,138,401 63,262,635 59,138,401
จำำ�นวนภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบแต่่ละส่่วนของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563

ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ขาดทุุนจาก การประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม

627,074
627,074

2562

-

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุน
2563

627,074
627,074

2562

-
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รายการกระทบยอดระหว่่างกำำ�ไรทางบััญชีีกัับค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้มีีดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2563

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
อััตราภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
คููณอััตราภาษีี
รายการปรัับปรุุงค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลของปีีก่่อน
ผลกระทบทางภาษีีสำำ�หรัับ:
ค่่าใช้้จ่่ายต้้องห้้าม
ผลต่่างระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายทางบััญชีีและ
ทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีสิิทธิิหัักได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำำ�ไร
   ขาดทุุน

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุน

2562

2563

2562

291,231,164 293,384,165 291,231,164 293,384,165
20%
20%
20%
20%
58,246,233

58,676,833

58,246,233

58,676,833

(240,159)

-

(240,159)

-

1,560,483

504,665

1,560,483

504,665

4,764,146
(1,068,068)

(43,097)

4,764,146
(1,068,068)

(43,097)

63,262,635

59,138,401

63,262,635

59,138,401

อััตราภาษีีเงิินได้้ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักเป็็นร้้อยละ 22 (2562: ร้้อยละ 20)
ส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ประกอบด้้วยรายการดัังต่่อไปนี้้�
(หน่่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน
2563
2562

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของพนัักงาน
ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม - ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าเช่่าที่่�ดิิน
ผลต่่างระหว่่างค่่าใช้้จ่่ายทางบััญชีีและทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
สััญญาเช่่า
รวม
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2,980,404
11,020,423
-

2,215,325
9,455,425
4,934,355

4,764,146
18,764,973

16,605,105

23. 	กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานคำำ�นวณโดยหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีที่่ี เ� ป็็นของผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ (ไม่่รวมกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น) ด้้วยจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�ออกอยู่่�ในระหว่่างปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานแสดงการคำำ�นวณได้้ดัังนี้้�
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััทฯ (บาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
(หุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2562

2563

2562

227,968,529 234,245,764 227,968,529 234,245,764
550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
0.41
0.43
0.41
0.43

24. เงิินปัันผล

เงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังนี้้�
เงินปันผล

สำำ�หรัับปีี 2563
เงิินปัันผลระหว่่างกาล สำำ�หรัับงวด
วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2562 ถึึง 31
ธัันวาคม 2562
เงิินปัันผลระหว่่างกาล สำำ�หรัับงวด
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึง
30 มิิถุุนายน 2563
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2563
สำำ�หรัับปีี 2562
เงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2561
เงิินปัันผลระหว่่างกาล สำำ�หรัับงวด
วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึง
30 มิิถุุนายน 2562
รวมเงิินปัันผลสำำ�หรัับปีี 2562

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท)

(บาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

137,475,000

0.25

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

99,000,000

0.18

อนุมัติโดย

236,475,000
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

109,980,000

0.20

82,484,805

0.15

192,464,805
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25. กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษัทั ฯ และพนัักงานของบริิษัทั ฯได้้ร่ว่ มกัันจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพขึ้้น� ตามพระราชบััญญััติกิ องทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530 โดยบริิษััทฯ และพนัักงานจะจ่่ายสะสมเข้้ากองทุุนเป็็นรายเดืือนในอััตรา
ร้้อยละ 2 ของเงิินเดืือน กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพนี้้�บริิหารโดยบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนกสิิกรไทย
จำำ�กััด และจะจ่่ายให้้กัับพนัักงานเมื่่�อพนัักงานนั้้�นออกจากงานตามระเบีียบว่่าด้้วยกองทุุนของบริิษััทฯ
ในระหว่่างปีี 2563 บริิษัทั ฯ รัับรู้้�เงิินสมทบดัังกล่่าวเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยจำำ�นวน 2 ล้้านบาท (2562: 2 ล้้านบาท)
26.	ข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงาน

ข้้อมููลส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�นำำ�เสนอนี้้�สอดคล้้องกัับรายงานภายในของบริิษัทั ฯที่่�ผู้้�มีอำี ำ�นาจตััดสิินใจสููง
สุุดด้้านการดำำ�เนิินงานได้้รับั และสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากร
ให้้กัับส่่วนงานและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของส่่วนงาน
เพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการบริิหารงาน บริิษัทั ฯจััดโครงสร้้างองค์์กรเป็็นหน่่วยธุรุ กิิจตามประเภทของรายได้้
ค่่าบริิการ บริิษััทฯ มีีส่่วนงานที่่�รายงานทั้้�งสิ้้�น 4 ส่่วนงาน ดัังนี้้�
1. การประมููลรถยนต์์
2. การประมููลรถมอเตอร์์ไซต์์
3.	ค่่าขนย้้าย
4.	บริิการอื่่�นๆ
บริิษััทฯ ไม่่มีีการรวมส่่วนงานดำำ�เนิินงานเป็็นส่่วนงานที่่�รายงานข้้างต้้น
ผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดสอบทานผลการดำำ�เนิินงานของแต่่ละหน่่วยธุรุ กิิจแยกจากกัันเพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์
ในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกับั การจััดสรรทรััพยากรและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั ฯประเมิินผลการ
ปฏิิบััติงิ านของส่่วนงาน โดยพิิจารณาจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานซึ่่ง� วััดมููลค่่าโดยใช้้เกณฑ์์
เดีียวกัับที่่�ใช้้ในการวััดกำำ�ไรหรืือขาดทุุน จากการดำำ�เนิินงานในงบการเงิิน
การบัันทึึกบััญชีีสำำ�หรัับรายการระหว่่างส่่วนงานที่่�รายงานเป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับการบัันทึึกบััญชีี
สำำ�หรัับรายการธุุรกิิจกัับบุุคคลภายนอก

152

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563

153

2563

ค่่าขนย้้าย
2562

บริิการอื่่�นๆ
2563
2562

2563

รวม
2562

(หน่่วย : บาท)

9,167,586
(34,386,616)
(106,804,168)
(59,138,401)
234,245,764

656,423,771 636,721,913 77,546,987 66,590,278 99,581,615 86,238,750 30,787,298 13,865,430 864,339,671 803,416,371

4,746,654
(32,951,148)
(111,544,184)
(21,662,687)
(63,262,635)
227,968,529

656,423,771 636,721,913 77,546,987 66,590,278 99,581,615 86,238,750 30,787,298 13,865,430 864,339,671 803,416,371
(411,697,142) (378,009,008)
452,642,529 425,407,363

การประมููล
รถมอเตอร์์ไซต์์
2563
2562

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับภููมิิศาสตร์์
บริิษััทฯดำำ�เนิินธุุรกิิจในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียว คืือ ประเทศไทย ดัังนั้้�นรายได้้และสิินทรััพย์์ที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิิน จึึงถืือเป็็นการรายงานตามเขตภููมิิศาตร์์แล้้ว
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้ารายใหญ่่
ในปีี 2563 และ 2562 บริิษััทฯไม่่มีีรายได้้จากลููกค้้ารายใดที่่�มีมูี ูลค่่าเท่่ากัับหรืือมากกว่่าร้้อยละ 10 ของรายได้้ของกิิจการ

จัังหวะเวลาในการรัับรู้้�รายได้้
เมื่่�อปฏิิบััติิตามภาระที่่�ต้้อง
ปฏิิบััติิเสร็็จสิ้้�น

รายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

รายได้้จากการให้้บริิการ
ต้้นทุุนการให้้บริิการ
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

การประมููล
รถยนต์์
2563
2562

งบการเงิินที่่�แสดงเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

ข้้อมููลรายได้้ของส่่วนงานของบริิษััทฯสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 มีีดัังต่่อไปนี้้�

27. ภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีภาระผููกพัันและหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในภายหน้้านอกเหนืือจาก
ที่่�เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุอื่่�นดัังนี้้�
27.1	บริิ ษัั ท ฯ มีี ภ าระผูู ก พัั น เกี่่� ยวกัั บสัั ญ ญาบริิ ก ารเป็็ น จำำ� นวนเดืื อ นละประมาณ 2 ล้้ า นบาท
(2562: 2 ล้้านบาท)
27.2	บริิษัทั ฯ ได้้ทำ�สั
ำ ญ
ั ญาระยะยาวเพื่่�อเช่่าสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงที่่�มีมูี ลู ค่่าต่ำำ�� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ
มีีภาระผููกพัันในการจ่่ายค่่าเช่่าตามสััญญาดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3 ล้้านบาท (2562: 4 ล้้านบาท)
27.3 การค้ำำ��ประกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีหนัังสืือค้ำำ��ประกัันซึ่่�งออกโดยธนาคารในนามบริิษััทฯคงเหลืือเป็็น
จำำ�นวน 14 ล้้านบาท (2562: 9 ล้้านบาท) ซึ่่ง� เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้าและการค้ำำ��ประกััน
การปฏิิบััติิตามสััญญาดำำ�เนิินการประมููลขายทอดตลาด
27.4 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯได้้รับั การอนุุมััติิวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจำำ�นวน 92 ล้้านบาท และวงเงิิน
หนัังสืือค้ำำ�� ประกััน 48 ล้้านบาท (2562: 42 ล้้านบาท และ 48 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ) จากสถาบัันการ
เงิิน 6 แห่่งเพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินงานของกิิจการ
27.5 ภาระผููกพัันตามสััญญาให้้บริิการ
	บริิษััทฯ มีีภาระผููกพัันตามสััญญาในการประมููลขายทอดตลาดเพื่่�อให้้เป็็นไปตามการประมููลขายทอด
ตลาดให้้กัับบริิษััทที่่� ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน 263 แห่่ง และธนาคารพาณิิชย์์ 7 แห่่ง โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลา
ตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2549 ถึึงเดืือนมีีนาคม 2565 โดยที่่�บริิษััทฯจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญ
ในสััญญา เช่่น ค่่านายหน้้า เป็็นต้้น
28. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
28.1	วััตถุุประสงค์์และนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงทางการเงิิน

เครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�
การค้้า และสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น บริิษััทฯมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเครื่่�อง
มืือทางการเงิินดัังกล่่าว และมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
บริิษัทั ฯมีีความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่�องกัับลูกู หนี้้�การค้้า เงิินฝากกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินและ
เครื่่อ� งมืือทางการเงิินอื่่�น โดยจำำ�นวนเงิินสููงสุุดที่่�บริษัิ ทั ฯอาจต้้องสููญเสีียจากการให้้สินิ เชื่่อ� คืือมููลค่่าตาม
บััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
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ลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทฯ ไม่่มีีการกระจุุกตััวอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ เนื่่�องจากลููกหนี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นรายย่่อย บริิษััทฯ มีีนโยบาย
ที่่�ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�มีีประวััติิสิินเชื่่�ออยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม ลููกหนี้้�การค้้าที่่�ค้้างอยู่่�
ที่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานเป็็นลููกหนี้้�ที่่�เกิิดจากการประมููลรถยนต์์ในช่่วงใกล้้วัันสิ้้�นรอบบััญชีี
ปััญหาในการชำำ�ระหนี้้�ค่่อนข้้างต่ำำ�� เนื่่�องจากลููกหนี้้�การค้้าดัังกล่่าวจะต้้องชำำ�ระหนี้้�ให้้กัับบริิษััทฯ ทัันทีี
เมื่่�อมีีการส่่งมอบทรััพย์์สิินที่่�ประมููล ตลอดจนระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อจะค่่อนข้้างสั้้�น โดยอยู่่�ระหว่่าง
4 วััน 30 วััน
บริิษััทฯ พิิจารณาการด้้อยค่่าทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน อััตราการตั้้�งสำำ�รองของผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นคำำ�นวณโดยพิิจารณาจากอายุุหนี้้�คงค้้างนัับจากวัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระสำำ�หรัับ
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีรูี ปู แบบของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน โดยจััดกลุ่่�มลููกค้้าตามประเภทของลููกค้้า
และอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือของลููกค้้า การคำำ�นวณ ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิด
ขึ้้น� คำำ�นึึงถึึงผลของความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนััก มููลค่่าของเงิินตามเวลาและข้้อมููลที่่�มีคี วามสมเหตุุสมผล
และสามารถสนัับสนุุนได้้ที่่มี� อี ยู่่� ณ วัันที่่�รายงานเกี่่�ยวกับั เหตุุการณ์์ในอดีีต สภาพการณ์์ปัจจุ
ั บัุ นั และการ
คาดการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจในอนาคต
เครื่่�องมืือทางการเงิินและเงิินฝากธนาคาร
บริิษัทั ฯบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งกัับยอดคงเหลืือกัับธนาคารและสถาบัันการเงิินโดยจะ
ลงทุุนกัับคู่่�สััญญาที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิแล้้วเท่่านั้้�นและอยู่่�ในวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�กำำ�หนดให้้กัับคู่่�สััญญาแต่่ละ
ราย โดยวงเงิินสิินเชื่่�อจะถููกสอบทานโดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีีและอาจมีีการปรัับปรุุง
ในระหว่่างปีีขึ้้�นอยู่่�กัับความเห็็นชอบของคณะกรรมการบริิหารของบริิษััทฯ การกำำ�หนดวงเงิินดัังกล่่าว
เป็็นการช่่วยลดความเสี่่�ยงของการกระจุุกตััวและบรรเทาผลขาดทุุนทางการเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� จากผิิดนััด
ชำำ�ระของคู่่�สััญญา
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตของตราสารหนี้้�ไม่่สููงมากนัักเนื่่�องจากคู่่�สััญญาเป็็นธนาคารที่่�มีีอัันดัับ
ความน่่าเชื่่อ� ถืือ ด้้านเครดิิตที่่อ� ยู่่�ในระดัับสูงู ซึ่่ง� ประเมิินโดยสถาบัันจััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือด้้านเครดิิต
ระหว่่างประเทศ
ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษััทฯ มีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�สำำ�คััญอัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับเงิินฝากธนาคาร สิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััด
ตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำำ�หรัับสินิ ทรััพย์์และหนี้้�สินิ ทางการเงิินที่่�มีอัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่่�สามารถ
แยกตามวัันที่่�ครบกำำ�หนด หรืือวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตรา
ดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตรา
ดอกเบี้้�ย ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
คงที่่�ภายใน ตามอััตรา
อััตรา
1 ปีี
ตลาด
ดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

304
16
320

193
193

126
4
130

193 0.05 - 0.45
126
304 0.25 - 0.70
16 0.20 - 0.80
4
643

-

-

379
57
436

379
57
436

-

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
อััตรา
ดอกเบี้้�ย ปรัับขึ้้�นลง
ไม่่มีี
คงที่่�ภายใน ตามอััตรา
อััตรา
1 ปีี
ตลาด
ดอกเบี้้�ย
ล้้านบาท

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ�� ประกััน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

320
16
336

-

-

-

69

69

รวม

อััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง
(ร้้อยละต่่อปีี)

135
135

69 0.10 - 0.85
320 0.60 - 1.40
135
16 0.20 - 1.10
540

241
241

241
241

-

ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ฯ มีีหนี้้�สินิ ประมาณร้้อยละ 36 ที่่�จะครบกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่ง� ปีีเมื่่�อ
เทีียบกับมู
ั ลู ค่่าตามบััญชีีทั้้ง� หมดของหนี้้�สินิ ดัังกล่่าวที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิิน (2562: ร้้อยละ 82) บริิษัทั ฯ
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ได้้ประเมิินการกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อนำำ�ไปชำำ�ระหนี้้�สิินเดิิมและได้้ข้้อ
สรุุปว่่าความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� บริิษััทฯมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดรวมทั้้�งความ
สามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งของเงิินทุุนที่่�หลากหลายอย่่างเพีียงพอ
รายละเอีียดการครบกำำ�หนดชำำ�ระของหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�ไม่่ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์ของบริิษััทฯ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งพิิจารณาจากกระแสเงิินสดตามสััญญาที่่�ยัังไม่่คิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน สามารถ
แสดงได้้ดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
ไม่เกิน
1 ปี

รายการที่่�ไม่่ใช่่
   ตราสารอนุุพัันธ์์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้้�สิินทางการเงิิน
ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมรายการที่่�ไม่่
   ใช่่ตราสารอนุุพัันธ์์

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

379,012,573
379,012,573
69,991,287 258,414,870 848,295,622 1,176,701,779
-

57,216,506

-

57,216,506

449,003,860 315,631,376 848,295,622 1,612,930,858

28.2	มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน

เนื่่�องจากเครื่่�องมืือทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ จััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�น หรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ย
ใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด บริิษััทฯจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินใกล้้
เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
29. การบริิหารจััดการทุุน

วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทุุนที่่�เหมาะสม
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯและเสริิมสร้้างมููลค่่าการถืือหุ้้�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น โดย ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 2.55:1 (2562: 0.63:1)
30. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯได้้มีีมติิอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลสำำ�หรัับ
ปีี 2563 เพิ่่�มเติิม ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราหุ้้�นละ 0.23 บาท รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 126.5 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� มติิดัังกล่่าวจะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป

บริษัท สหการประมูล จ�ำกัด (มหาชน) I รายงานประจ�ำปี 2563

157

31. การจััดประเภทรายการในงบการเงิิน

บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดประเภทรายการบััญชีีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 ใหม่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการจััดประเภทรายการบััญชีีในปีีปััจจุุบัันดัังนี้้�
(หน่วย : บาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามที่
ตามที่
ตามที่
ตามที่
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้

สิินทรััพย์์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

68,691,538 72,626,957 68,691,538 72,626,957
134,581,552 148,524,873 134,581,552 148,524,873
19,292,132 1,209,371 19,292,132 1,209,371
(หน่่วย : บาท)
งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

งบการเงิินที่่�แสดง
เงิินลงทุุนตามวิิธีีราคาทุุน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

ตามที่่�
ตามที่่�
ตามที่่�
ตามที่่�
จััดประเภทใหม่่ เคยรายงานไว้้ จััดประเภทใหม่่ เคยรายงานไว้้

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

241,185,204 234,998,785 241,185,204 234,998,785
276,103 6,258,501
276,103 6,258,501

การจััดประเภทรายการบััญชีีดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไรหรืือส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�ได้้รายงานไว้้
32. การอนุุมััติิงบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการของบริิษััทฯ เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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