
บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 01



02

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “เสน่ห์ ของการประมูล”

บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน)  ม่�งม่ันท่ีจะเป็นบริษัทการประมูลท่ีลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก 
ดว้ยการสรา้งความพึึงพึอใจสงูส่ดแก�ลกูคา้ ใหเ้หนือความคาดหมายและสรา้งความผูกูพึนัท่ียัง่ยนืระหว�าง
บริษัทกับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์์การประมูลท่ีราบร่่น และประทับใจอย�างมีเอกลักษณ์์ 
ได้ประโยชน์ทั�งในด้านตััวเงิน และรสสัมผูัสอื่นแก�ลูกค้าท่กคนอย�างตั�อเนื่อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและ
สมำ่าเสมอ ในท่กจุดสัมผูัสของการให้บริการ

พันธกิจ
พึันธกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย พึันธกิจตั�อลูกค้า ผูู้ถือห่้น พึนักงาน และสังคม ดังนี�

●  ให้บริการรักษาทรัพึย์สิน ปรับปร่งสภาพึ เป็นมากกว�าการประมูล เรา คือ ผูู้สร้างมูลค�าเพึิ่ม
อย�างครบวงจร โดยม่�งเน้นในความซื่่่อสัตัย์ การบริการที่มีค่ณ์ภาพึด้วยเอกลักษณ์์ เพ่ืึอ
ส�งมอบผูลิตัภัณ์ฑ์์ที่มีค่ณ์ค�า และความน�าเช่่อถือสูง รวมทั�งเสริมสร้างความประทับใจและความ
สัมพึันธ์ที่ดีกับลูกค้า

●  มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีตัามมาตัรฐานสากลเพ่ืึอสร้างการเตัิบโตัอย�างยั่งยืนให้แก�องค์กร  
และสร้างผูลตัอบแทนจากการลงท่นที่สูงให้แก�ผูู้ถือห่้น

● สร้างความแข็งแกร�งในการเป็นองค์กรแห�งการเรียนรู้ ตัระหนักถึงการให้ความสำาคัญแก�ลูกค้า 
เพ่ืึอสรา้งขดีความสามารถ ทกัษะ และความรบัผูดิชอบ ตัลอดจนเพ่ิึมพึนูความผูกูพึนัตั�อองคก์ร
เพึื่อให้พึนักงานทำางานอย�างเตั็มศักยภาพึ

●  ช�วยเหลือ ส�งเสริม และแสดงความรับผูิดชอบตั�อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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สารจากประธานกรรมการ

“ความรู้้�และปรู้ะสบการู้ณ์์
ของผู้้�บรู้ิหารู้และพนัักงานั

ทำำาให�บรู้ิษััทำสามารู้ถฝ่่าวิกฤตต่างๆ
ในัปี 2563”

(รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวัิฒนา)

ประธานคณะกรรมการ

ปี 2563 ถืือเปน็อีกหน่�งก้าวิสำาคัญของบูรษัิัท สหการประมลู

จำำากัด (มหาชน) ในการต่่อย์อดธรุกิจำ โดย์ปรบัู กลย์ทุธ์การดำาเนนิ

ธุรกิจำให้สอดคล้องกับูสภาวิะเศรษัฐกิจำและเทคโนโลย์ีที�

เปลี�ย์นแปลงไป แม้ในปีที�ผ่่านมาจำะมีวิิกฤต่จำากการแพร่ระบูาด

ของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ส่งผ่ลให้เศรษัฐกิจำเกิดการชะลอตั่วิอย่์าง

ต่่อเนื�อง รวิมถ่ืงมีมาต่รการพักชำาระหนี�เพื�อช่วิย์เหลือลูกหนี�ที�ได้

รับูผ่ลกระทบูจำากวิิกฤต่ดังกล่าวิของธนาคารแห่งประเทศไทย์ 

ทำาให้การย่์ดรถืเข้าสู่กระบูวินการประมูลชะลอตั่วิต่ามไปด้วิย์ 

อย่์างไรก็ต่าม การที�บูริษััทได้พัฒนาระบูบูการประมูลออนไลน์

อย่์างต่่อเนื�องมาระย์ะหน่�งประกอบูกับูควิามรู้และประสบูการณ์

ของผู้่บูริหารและพนักงาน ทำาให้บูริษััทสามารถืฝ่่าวิิกฤต่ต่่างๆ 

ในปี 2563 ไปได้อย่์างราบูรื�น ด้วิย์การเดินหน้าสู่ระบูบูการประมูล

ออนไลน์อย่์างเต็่มรูปแบูบูในช่วิงสถืานการณ์โควิิด-19 และ

พัฒนาบูริการที�ช่วิย์เพิ�มควิามพ่งพอใจำให้กับูลูกค้ามากข่�น 

นอกจำากนี� บูริษััทยั์งได้รับูการจำดัอันดับู 200 Best Under a Billion 

ประจำำาปี 2563 จำาก Forbes ซ่ึ่�งแสดงให้เห็นถ่ืงศักย์ภาพในการ

ดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท

สำาหรับูปี 2564 แม้แนวิโน้มสภาวิะเศรษัฐกิจำในภาพรวิมจำะ

ยั์งคงชะลอตั่วิอย่์างต่่อเนื�องจำากปัจำจัำย์ด้านต่่างๆ บูริษััทมีควิาม

มั�นใจำว่ิาภาวิะต่ลาดรถืย์นต์่มือสองจำะยั์งคงน่าสนใจำและเป็น

ต่ลาดที�มีควิามแข็งแกร่ง ควิบูคู่กับูควิามมุ่งมั�นที�จำะพัฒนาบูริการ

อย่์างยั์�งยื์นของบูริษััท ซ่ึ่�งจำะส่งผ่ลให้บูริษััทสามารถืดำาเนินธุรกิจำ

เติ่บูโต่ไปสู่เป้าหมาย์ที�ตั่�งไว้ิได้ โดย์จำะสะท้อนออกมาเป็นกำาไร

และการจ่ำาย์เงินปันผ่ลไปยั์งผู้่ถืือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบูริษััท ขอขอบูคุณท่านผู้่ถืือหุ้น 

ผู้่บูริหาร และพนักงาน รวิมถ่ืงผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกท่านที�ให้การ

สนับูสนุนบูริษััทด้วิย์ดีเสมอมา คณะกรรมการบูริษััทให้คำามั�นว่ิา

จำะกำากับูดูแลและสนับูสนุนการดำาเนินธุรกิจำภาย์ใต้่หลัก

ธรรมาภิบูาลและการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี เพื�อให้ธุรกิจำเติ่บูโต่

อย่์างมั�นคงและยั์�งยื์นสืบูไป
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบูรหิารควิามเสี�ย์งมีภาระควิามรับูผิ่ดชอบูต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูรษัิัท

ให้ทำาหน้าที�ควิบูคุม ดูแล การบูริหารควิามเสี�ย์งในด้านต่่างๆ ที�เกี�ย์วิข้องกับูการดำาเนินธุรกิจำ รวิมถ่ืงจัำดหา

เครื�องมือหรือมาต่รการอื�นๆ ที�ใช้สำาหรับูวัิดและประเมินควิามเสี�ย์งอย่์างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ในปี 2563 คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งได้มอบูหมาย์ให้คณะทำางานบูริหารควิามเสี�ย์ง ซ่ึ่�งเป็น

ชุดย่์อย์ประกอบูดว้ิย์ผู้่บูริหารระดบัูสูงจำากฝ่่าย์งานต่่างๆ มีหน้าที�หลักในการต่ดิต่ามและกำาหนดแนวิทางการ

บูริหารควิามเสี�ย์งให้เกิดเป็นรูปธรรม ที�ผ่่านมาคณะทำางานบูริหารควิามเสี�ย์งได้มีการประชุมจำำานวิน 3 ครั�ง 

และคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งมีการประชุมจำำานวิน 2 ครั�ง สามารถืสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี�

1. กำาหนดและทบูทวินกรอบูการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััทให้มีควิามเหมาะสม สอดคล้องไปกับู

แผ่นกลยุ์ทธ์การดำาเนินงานของบูริษััทและสภาพแวิดล้อมปัจำจุำบัูน

2. กำากับูดูแลให้ฝ่่าย์งานต่่างๆ ของบูริษััท มีการติ่ดต่าม การประเมินผ่ล ทบูทวิน และให้ควิามเห็นชอบู

แผ่นบูริหารควิามเสี�ย์ง ซ่ึ่�งครอบูคลุมควิามเสี�ย์งประเภทต่่างๆ ที�สำาคัญ ได้แก่ ควิามเสี�ย์งด้านกลยุ์ทธ์ 

ควิามเสี�ย์งด้านปฏิิบัูติ่การ ควิามเสี�ย์งด้านการเงิน ควิามเสี�ย์งด้านสภาพคล่อง ควิามเสี�ย์งด้านกฎระเบีูย์บู 

ควิามเสี�ย์งด้านทุจำริต่คอร์รัปชั�น ควิามเสี�ย์งด้านการต่ลาด ควิามเสี�ย์งด้านเทคโนโลยี์สารสนเทศ ควิามเสี�ย์ง

ด้านเครือข่าย์สังคมออนไลน์ ควิามเสี�ย์งด้านการคุ้มครองผู้่บูริโภค ควิามเสี�ย์งด้านสังคมสิ�งแวิดล้อม ควิาม

เสี�ย์งด้านสิทธิมนุษัย์ชน และควิามเสี�ย์งที�เกิดข่�นใหม่ เพื�อให้มั�นใจำว่ิาการบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์งเป็นไปต่าม

แนวิทางควิบูคมุควิามเสี�ย์งและกลยุ์ทธ์ของบูริษััท พร้อมทั�งราย์งานผ่ลการบูริหารควิามเสี�ย์งต่่อคณะกรรมการ

บูริษััท

3. ทบูทวินขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 

คณะกรรมการบูรหิารควิามเสี�ย์งเหน็ว่ิาในรอบูป ี2563 บูริษััทมีระบูบูบูรหิารควิามเสี�ย์งซ่ึ่�งสามารถืกำากับู

ดูแลควิามเสี�ย์งสำาคัญของบูริษััทได้เพีย์งพอและเหมาะสมกับูการดำาเนินธุรกิจำ รวิมทั�งมีการบูริหารควิามเสี�ย์ง

อย่์างต่่อเนื�องและสอดคล้องกับูสภาวิการณ์ที�เปลี�ย์นแปลงไป ส่งผ่ลให้สามารถืควิบูคุมควิามเสี�ย์งสำาคัญของ

บูริษััทได้อย่์างมีประสิทธิภาพ อยู่์ในระดับูที�ย์อมรับูได้ และมั�นใจำว่ิาจำะสามารถืบูรรลุเป้าหมาย์ในการดำาเนิน

ธุรกิจำ เพื�อให้เกิดผ่ลประโย์ชน์สูงสุดแก่ผู้่ถืือหุ้น และผู้่มีส่วินได้ส่วินเสีย์ทุกกลุ่ม

(นาย์วิรัญญูู  ศิลา)

ประธานกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน มีการประชุมจำำานวิน 3 ครั�ง โดย์สรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี�

1. พิจำารณาสรรหาและคดัเลือกบุูคคลที�มีคุณสมบัูติ่เหมาะสม สอดคลอ้งกับูองค์ประกอบูและโครงสรา้ง

ของกรรมการต่ามกลย์ุทธ์ทางธุรกิจำของบูริษััท เพื�อดำารงต่ำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ออกต่ามวิาระ 

เสนอต่่อคณะกรรมการบูริษััทและที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น ต่ามลำาดับู เพื�อพิจำารณาอนุมัติ่ 

2. พิจำารณากำาหนดคา่ต่อบูแทนประจำำาปี 2563 สำาหรับูคณะกรรมการบูรษัิัท และคณะกรรมการชดุย่์อย์ 

เสนอต่่อคณะกรรมการบูริษััทและที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นเพื�อพิจำารณาอนุมัติ่ โดย์พิจำารณาจำากการประเมินผ่ลของ

คณะกรรมการ หน้าที�ควิามรับูผิ่ดชอบูและควิามเหมาะสม รวิมถ่ืงการพิจำารณาเปรีย์บูเทีย์บูกับูค่าต่อบูแทน

ของบูริษััทอื�นที�อยู่์ในอุต่สาหกรรมเดีย์วิกันหรือใกล้เคีย์งกัน

3. พิจำารณาแต่่งตั่�งประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร และกรรมการผู้่จัำดการต่ามแผ่นสืบูทอดต่ำาแหน่ง

4. พิจำารณากรอบูและงบูประมาณการข่�นเงินเดือนและการจ่ำาย์โบูนัสประจำำาปี สำาหรับูผู้่บูริหารระดับู

สูงและพนักงาน

5. พิจำารณาทบูทวิน ขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบู ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าต่อบูแทนประจำำาปี ในการประชุมครั�งที� 3/2563 เมื�อวัินที� 17 ธันวิาคม 2563 เพื�อให้มั�นใจำว่ิาการปฏิิบัูติ่งาน

ครบูถ้ืวินต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์ และมีหน้าที�ควิามรับูผิ่ดชอบูสอดคล้องกับูหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดีของ

บูริษััทจำดทะเบีูย์น

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนปฏิิบัูติ่หน้าที�ด้วิย์ควิามซืึ่�อสัต่ย์์สุจำริต่ ต่ามหน้าที�ควิามรับู

ผิ่ดชอบูที�ได้กำาหนดไว้ิในบูทบูาทหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนอย่์างรอบูคอบู 

โดย์ย่์ดมั�นในหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดีเป็นไปต่ามหลักบูรรษััทภิบูาล และมีควิามโปร่งใสในการดำาเนินการ

เพื�อประโย์ชน์ของผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกฝ่่าย์

(รศ.ดร.มนต่รี  โสคติ่ย์านุรักษ์ั)

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบูริหาร ทำาหน้าที�กำากับูดูแลการบูริหารจัำดการในการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท ให้สามารถื

ดำาเนินงานเป็นไปต่ามนโย์บูาย์ที�กำาหนดไว้ิ สามารถืดำาเนินธุรกิจำได้อย่์างต่่อเนื�อง มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนา

สู่การต่่อย์อดการขย์าย์ธุรกิจำ เพื�อควิามเติ่บูโต่อย่์างยั์�งยื์น โดย์จำะพิจำารณากลั�นกรอง และต่รวิจำสอบูเรื�องที�

สำาคัญก่อนนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบูริษััทเพื�อพิจำารณา

ในปี 2563 คณะกรรมการบูริหารมีการประชุมจำำานวิน 16 ครั�ง เพื�อพิจำารณา พร้อมเสนอแนวิทางการ

แก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในเรื�องสำาคัญต่่างๆ ของบูริษััท ซ่ึ่�งสามารถืสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี�

1.	 พิิจารณากำำาหนดนโยบายและแผนกำลยุทธ์์ทางธุ์รกิำจ คณะกรรมการบูริหารได้ทำาหน้าที�ในการ

พิจำารณา และให้ควิามเห็นเบืู�องต้่นเกี�ย์วิกับูนโย์บูาย์ กลยุ์ทธ์ การบูริหารจัำดการในการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท

 พิจำารณาควิามเหมาะสมของแผ่นธุรกิจำ งบูประมาณประจำำาปี โดย์ได้มีการติ่ดต่ามผ่ลการดำาเนินงานอย่์างต่่อ

เนื�องเป็นประจำำาทุกเดือน พร้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโย์ชน์ต่่อการบูริหารจัำดการของบูริษััท และการ

ดำาเนินงานต่ามกลยุ์ทธ์ เพื�อรองรับูการขย์าย์การเติ่บูโต่ และพัฒนาขีดควิามสามารถืการแข่งขันในระย์ะย์าวิ

2.	 พิิจารณาตรวจสอบและติดตามผลกำารดำาเนินงานของบริษััท คณะกรรมการบูริหารได้ทำาหน้าที�

พิจำารณาต่รวิจำสอบู ติ่ดต่ามผ่ลการดำาเนินงานของทุกสาย์งานเป็นประจำำาทุกเดือน เพื�อให้เป็นไปต่ามแผ่นงาน

และต่ามที�คณะกรรมการบูริษััทมอบูหมาย์

3.	 พิิจารณาและให้ความเห็นต่อกำารลงทุนในโครงกำารต่างๆ	ของบริษััท คณะกรรมการบูริหารได้

ทำาหน้าที�ในการพิจำารณา กลั�นกรอง และให้ควิามเห็นต่่อการลงทุนในโครงการต่่างๆ ของบูริษััท โดย์วิิเคราะห์

โอกาส อุปสรรค ในการลงทุน และกำาหนดนโย์บูาย์การบูริหารควิามเสี�ย์งของกิจำกรรมทางการเงิน หรือการ

ลงทุนในโครงการต่่างๆ ของบูริษััท รวิมทั�งติ่ดต่ามและประเมินผ่ลก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบูริษััท เพื�อสร้าง

โอกาสในการเลือกลงทุนอย่์างมีศักย์ภาพ และให้ผ่ลต่อบูแทนอย่์างยั์�งยื์น

4.	 พิิจารณาโครงสร้างบริษััทอำานาจดำาเนินกำาร คณะกรรมการบูริหารได้ทำาหน้าที�ในการพิจำารณา 

เกี�ย์วิกับูโครงสร้างบูริษััท อำานาจำดำาเนินการ ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบูริษััท เพื�อพิจำารณาอนุมัติ่ต่่อไป

5.	 กำำากัำบดูแลกำารบริหารจัดกำารของบริษััท คณะกรรมการบูริหารได้ทำาหน้าที�ในการกำากับูดูแลให้ฝ่่าย์

จัำดการดำาเนินงานให้เป็นไปต่ามข้อกำาหนดของกฎหมาย์ มีจำริย์ธรรมต่ามหลกัการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี เพื�อไม่

ให้เกิดควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ ให้ทำางานอย่์างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ลสูงสุด

6.	 ทบทวน	ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารบริหาร คณะกรรมการ

บูริหารได้ทำาหน้าที�พิจำารณา ทบูทวิน ขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบู ของคณะกรรมการบูริหาร

ประจำำาปี ในการประชุมครั�งที� 14/2563 เมื�อวัินที� 23 พฤศจิำกาย์น 2563 เพื�อให้มั�นใจำว่ิาการปฏิิบัูติ่งาน

ครบูถื้วินต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์ และมีหน้าที�ควิามรับูผิ่ดชอบูสอดคล้องกับูหลักเกณฑ์์และแนวิทางของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์
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(นาย์เทพทัย์  ศิลา)

ประธานกรรมการบูริหาร

คณะกรรมการบูรหิาร ไดป้ฏิิบัูติ่หน้าที�ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูรษัิัท โดย์ใช้ควิามรู้ควิาม

สามารถื ในการปฏิิบัูติ่หน้าที�อย่์างรอบูคอบู ระมัดระวัิง สมเหตุ่สมผ่ล เพื�อที�จำะบูริหารจัำดการธุรกิจำให้บูรรลุ

ต่ามวิิสัย์ทัศน์ พันธกิจำ เป้าหมาย์ และกลยุ์ทธ์ทางธุรกิจำของบูริษััทได้อย่์างเต็่มควิามสามารถื โดย์คำาน่งถ่ืง

ประโย์ชนสู์งสุดของบูรษัิัท ผู้่ถืือหุ้น และผู้่มส่ีวินไดเ้สีย์ทุกกลุ่ม ในการสรา้งควิามเชื�อมั�นต่่อการดำาเนนิงาน และ

กำากับูดูแลการบูริหารงานของบูริษััทให้มีประสิทธิภาพและยั์�งยื์นต่่อไป
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ริศ.ดริ.ไพบูลย์์  เสริีวิิวิัฒนา  (อายุุ 67 ปีี)

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค�าตัอบแทน

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, U.S.A.
- ปริญญาโท บูริหารธุรกิจำ (เกีย์รติ่นิย์ม) สถืาบัูนบัูณฑิ์ต่พัฒนบูริหารศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี วิิศวิกรรมศาสต่ร์บัูณฑิ์ต่ จุำฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 12/2001
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที� 3/2014 

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2555 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

2557 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / บูริษััท บีูที เวิลธ์ อินดัสต่รีส์ จำำากัด (มหาชน)
2555 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / บูริษััท ยู์เอซีึ่ โกลบูอล จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 4 แห่ง

2562 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / บูริษััท บูรรจุำภัณฑ์์เพื�อสิ�งแวิดล้อม จำำากัด (มหาชน)
2561 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / บูริษััท ชิค รีพับูบูลิค จำำากัด (มหาชน)
2548 – ปัจำจุำบัูน อนุญาโต่ตุ่ลาการ / สำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์
2531 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / บูริษััท บีู อาร์ ซีึ่ เอส จำำากัด
2527 – 2563 รองศาสต่ราจำารย์์ ระดับู 9 คณะบูริหารธุรกิจำ / สถืาบัูนบัูณฑิ์ต่พัฒนบูริหารศาสต่ร์

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 0.09
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง 
 - คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน 3/3 ครั�ง
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ริศ.ดริ.เสาวิณีีย์์  ไทย์ริ่�งโริจำน ์ (อายุุ 62 ปีี)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตัรวจสอบ/ 
รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค�าตัอบแทน

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาเอก เศรษัฐศาสต่ร์  Washington State University, U.S.A.
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษัฐกิจำ สถืาบัูนบัูณฑิ์ต่พัฒนบูริหารศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี เศรษัฐศาสต่ร์ มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสต่ร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DCP: Director Certification Program รุ่นที� 21/2002

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2554 – ปัจำจุำบัูน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู / รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2563 – ปัจำจุำบัูน กรรมการอิสระ / บูริษััท ยู์เนี�ย์นพลาสติ่ก จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 3 แห่ง

2563 – ปัจำจุำบัูน ที�ปร่กษัาประจำำาของสภามหาวิิทย์าลัย์หอการค้าไทย์ และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC
2563 – ปัจำจุำบัูน กรรมการผู้่ทรงคุณวุิฒิด้านเศรษัฐศาสต่ร์ คณะกรรมการการรักษัาควิามมั�นคงปลอดภัย์ไซึ่เบูอร์ /

กระทรวิงดิจิำทัลเพื�อเศรษัฐกิจำและสังคม
2561 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษัฐกิจำและสังคมแห่งชาติ่ / สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษัฐกิจำ

และสังคมแห่งชาติ่
2555 – 2562 อธิการบูดี / มหาวิิทย์าลัย์หอการค้าไทย์

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563:
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการต่รวิจำสอบู  4/4 ครั�ง
 - คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน 3/3 ครั�ง
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ริศ.ดริ.มูนตริี  โสคติย์าน่ริักษั ์ (อายุุ 64 ปีี)

กรรมการอิสระ/กรรมการตัรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค�าตัอบแทน

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาเอก เศรษัฐศาสต่ร์ University of Minnesota, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษัฐศาสต่ร์ University of Minnesota, USA
- ปริญญาต่รี เศรษัฐศาสต่ร์ มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสต่ร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DAP: Director Accreditation Program รุ่นที� 69/2008

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2554 – ปัจำจุำบัูน กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวิจำสอบู / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน 

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 4 แห่ง

2559 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ / บูริษััท ไทย์อุต่สาหกรรมพลาสติ่ก (1994) จำำากัด (มหาชน)
2558 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู, กรรมการอิสระ / บูริษััท เมกาเคม (ประเทศไทย์) จำำากัด (มหาชน)
2557 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู / บูริษััท ทีวีิ ธันเดอร์ จำำากัด (มหาชน)
2555 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู, กรรมการอิสระ / บูริษััท อีสต์่โคสท์เฟอร์นิเทค จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2563 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู / กรรมการอิสระ / บูริษััท โคลเว่ิอร์ พาวิเว่ิอร์ จำำากัด

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการต่รวิจำสอบู  4/4 ครั�ง
 - คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน 3/3 ครั�ง
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นางวิิไลวิริริณี  ศริีสำาริวิล  (อายุุ 61 ปีี)

กรรมการอิสระ/กรรมการตัรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกำาหนดค�าตัอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2561 (3 ปี)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโท  บูริหารธุรกิจำมหาบัูณฑิ์ต่ สถืาบัูนบัูณฑิ์ต่พัฒนบูริหารศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี บัูญชีบัูณฑิ์ต่ มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสต่ร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที� 145/2018
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที� 17/2019
- HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที� 27/2020

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2561 – ปัจำจุำบัูน กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวิจำสอบู / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน /
กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

2557 – 2559 CFO กลุ่มธุรกิจำโมบูาย์ / บูริษััท ทรูคอร์ปอเรชั�น จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2562 – ปัจำจุำบัูน CFO, กรรมการบูริหาร / บูริษััท บูรรจุำภัณฑ์์เพื�อสิ�งแวิดล้อม จำำากัด (มหาชน)
2561 – 2562 กรรมการต่รวิจำสอบู / บูริษััท บูรรจุำภัณฑ์์เพื�อสิ�งแวิดล้อม จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563:
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการต่รวิจำสอบู  4/4 ครั�ง
 - คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน 3/3 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 2/2 ครั�ง
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นาย์เทพทัย์  ศิลา  (อายุุ 61 ปีี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาต่รี รัฐศาสต่ร์ มหาวิิทย์าลัย์รามคำาแหง

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DAP: Director Accredited Program รุ่นที� 100/2013
- RMP: Risk Management Program รุ่นที� 3/2014

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2534 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / ประธานกรรมการบูริหาร / กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 
2534 – มี.ค. 2563 กรรมการผู้่จัำดการ

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 4 แห่ง

2553 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / บูริษััท แอท 800 จำำากัด / บูริษััท บูลิซึ่ซ์ึ่ เขาค้อ จำำากัด
2541 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / บูริษััท สหการโฮลดิ�ง จำำากัด
2536 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / บูริษััท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำำากัด

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : บูิดาของนาย์วิรัญญูู ศิลา
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 14,108,200 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 2.57
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหาร 16/16 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 2/2 ครั�ง
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นาย์ศริาวิ่ธ  จำาริ่จำินดา   (อายุุ 62 ปีี)

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 เมษัาย์น 2561 (2 ปี 8 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโท บูริหารการเงิน University of Mississippi U.S.A. 
- ปริญญาต่รี บัูญชี (เกีย์รติ่นิย์มอันดับู 2) จุำฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 31/2003
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่นที� 19/2015

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2561 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / กรรมการบูริหาร / กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง
2555 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวิจำสอบู / กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2559 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน / กรรมการอิสระ 
บูริษััท บีูที เวิลธ์ อินดัสต่รีส์ จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 2 แห่ง

2561 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง / บูริษััท แอสเซึ่ทไวิส์ จำำากัด (มหาชน)
2559 – ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู, กรรมการอิสระ / บูริษััท ชิค รีพับูบูลิค จำำากัด (มหาชน)
2555 – 2560 รองกรรมการผู้่จัำดการใหญ่, ประธานสาย์สินเชื�อธุรกิจำ / ธนาคารเกีย์รติ่นาคิน จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563:
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหาร 16/16 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 2/2 ครั�ง
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นาย์ส่วิิทย์์  ย์อดจำริัส  (อายุุ 65 ปีี)

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 25 พฤศจำิกาย์น 2556 (7 ปี 1 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

 ปริญญาโท การบูริหารจัำดการสื�อสารการต่ลาด มหาวิิทย์าลัย์ราชภัฎสวินดุสิต่

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 109/2014
- RMP: Risk Management Program รุ่นที� 3/2014

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

มี.ค. 2563 – ปัจำจุำบัูน ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร
2556 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / กรรมการบูริหาร
มี.ค. – ส.ค. 2563 กรรมการผู้่จัำดการ
2556 – ส.ค. 2563 ประธานกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2544 – ปัจำจุำบัูน กรรมการผู้่จัำดการ / บูริษััท ควิอลิตี่�ซีึ่นดีเคท จำำากัด

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 3,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 0.66
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหาร 16/16 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 1/1 ครั�ง*

* พ้นจำากต่ำาแหน่งในคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งเมื�อวิันที� 7 สิงหาคม 2563 
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นาย์วิริัญญูู  ศิลา  (อายุุ 37 ปีี)

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบริหาร/กรรมการผูู้จัดการ

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโท บูริหารธุรกิจำ มหาวิิทย์าลัย์อัสสัมชัญ
- ปริญญาต่รี Communication Arts มหาวิิทย์าลัย์อัสสัมชัญ

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DCP: Director Certification Program รุ่นที� 166/2012 

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

ส.ค. 2563 – ปัจำจุำบัูน กรรมการผู้่จัำดการ
2555 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / กรรมการบูริหาร / ประธานกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง
2562 – ส.ค. 2563 รองกรรมการผู้่จัำดการ สาย์งานกิจำการภาย์ใน
2557 – 2562 รองกรรมการผู้่จัำดการ ฝ่่าย์สำานักกรรมการและเทคโนโลยี์สารสนเทศ 

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 1 แห่ง

2552 – ปัจำจุำบัูน กรรมการ / บูริษััท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำำากัด
2553 – 2561 กรรมการ / บูริษััท สหการโฮลดิ�ง จำำากัด / บูริษััท แอท 800 จำำากัด / บูริษััท บูลิซึ่ซ์ึ่ เขาค้อ จำำากัด

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: บูุต่รของนาย์เทพทัย์ ศิลา
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 8,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 1.47
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563:
 - คณะกรรมการบูริษััท 9/9 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหาร 16/16 ครั�ง
 - คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 2/2 ครั�ง
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นาย์เวิทย์์  น่ชเจำริิญ  (อายุุ 67 ปีี)

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแตั�งตัั�งเป็นกรรมการ : 24 กันย์าย์น 2555 (8 ปี 3 เดือน)
ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 

- ปริญญาโท พาณิชย์ศาสต่ร์และการบัูญชี มหาวิิทย์าลัย์ธรรมศาสต่ร์
- ปริญญาต่รี วิิทย์าศาสต่รบัูณฑิ์ต่ (เศรษัฐศาสต่ร์เกษัต่ร) มหาวิิทย์าลัย์เกษัต่รศาสต่ร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� SEC/2015 
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที� 31/2013 
- หลักสูต่รผู้่บูริหารระดับูสูงด้านการค้าและการพาณิชย์์ รุ่นที� 3/2553 สถืาบัูนวิิทย์าการการค้า หอการค้าไทย์
- หลักสูต่รโครงการสัมมนาผู้่บูริหารและสถืาบัูนการเงิน รุ่นที� 14/2549 สมาคมสถืาบัูนการศ่กษัาการธนาคารและการเงินไทย์
- หลักสูต่ร Credit Skills Assessment คณะพาณิชย์ศาสต่ร์และการบัูญชี จุำฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์
- หลักสูต่รการบูริหารควิามมั�นคงสำาหรับูผู้่บูริหารระดับูสูง (สวิปอ.มส.) รุ่นที� 9/2560 วิิทย์าลัย์ป้องกันราชอาณาจัำกร
- หลักสูต่รผู้่บูริหารระดับูสูง รุ่นที� 18/2557 สถืาบัูนวิิทย์าการต่ลาดทุน

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

มี.ค. 2563 - ปัจำจุำบัูน กรรมการบูริหาร

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 4 แห่ง

2561 - ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการอิสระ 
บูริษััท ดับูบูลิวิเอชเอ ยู์ทิลิตี่�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำำากัด (มหาชน)

2560 - ปัจำจุำบัูน - ประธานกรรมการ / บูริษััท สย์ามราชธานี จำำากัด (มหาชน) 
- ที�ปร่กษัา / บูริษััท ทิพย์ประกันภัย์ จำำากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจำจุำบัูน ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู / บูริษััท ไทย์ฟู้ดส์ กรุ�ป จำำากัด (มหาชน)
2561 - 2562 กรรมการ / บูริษััทเงินทุน ศรีสวัิสดิ� จำำากัด (มหาชน) 
2560 - 2562 กรรมการ / บูริษััท ไรมอนแลนด์ จำำากัด (มหาชน) 
2558 - 2560 กรรมการ / บูริษััท ทิพย์ประกันภัย์ จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : 7 แห่ง

2563 - ปัจำจุำบัูน ผู้่ทรงคุณวุิฒิ ศูนย์์ที�ปร่กษัาทางการเงิน (บูสย์. F.A. Center)
2561 - ปัจำจุำบัูน - กรรมการ / บูริษััท พี-ทรัพย์์ เอ็นเนอร์ยี์� จำำากัด

- ประธานกรรมการ / บูริษััท ฮินซิึ่ซ่ึ่ (ประเทศไทย์) จำำากัด
- ประธานกรรมการกำาหนดแนวิทางการจัำดหาราย์ได้ / สถืานีวิิทยุ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทย์ 

2560 - ปัจำจุำบัูน - ประธานกรรมการ / บูริษััท ไทย์เทคโนกลาส กรุ�ป จำำากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู, กรรมการอิสระ, กรรมการบูริษััท 
  บูริษััท สย์ามเทคนิคคอนกรีต่ จำำากัด (มหาชน)
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2558 - ปัจำจุำบัูน ผู้่ทรงคุณวุิฒิ, ที�ปร่กษัา / ธนาคารพัฒนาวิิสาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่์อมแห่งประเทศไทย์
2558 - 2562 กรรมการ / บูริษััท ศรีสวัิสดิ�พาวิเวิอร์ จำำากัด 
2559 - 2561 - กรรมการ / องค์การประปาส่วินภูมิภาค

- กรรมการผู้่ทรงคุณวุิฒิ / ต่ลาดหลักทรัพย์์เอ็ม เอ ไอ
2558 - 2561 กรรมการ

- องค์การสวินสัต่ว์ิแห่งประเทศไทย์ 
- องค์การอุต่สาหกรรมป่าไม้

2558 - 2560 กรรมการ / มูลนิธิสัมมาชีพ
2558 - 2559 กรรมการ / บูริษััท เหมราช คลีนวิอเต่อร์ จำำากัด

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริหาร 10/12 ครั�ง
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นางอัญชลี  พริริคกลิน  (อายุุ 64 ปีี)

กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน

ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 
- ปริญญาโท บูริหารธุรกิจำ  มหาวิิทย์าลัย์เกษัต่รศาสต่ร์
- ประกาศนีย์บัูต่รชั�นสูง วิิชาการสอบูบัูญชี  จุำฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์
- ปริญญาต่รี บัูญชี จุำฬาลงกรณ์มหาวิิทย์าลัย์ 
- ผู้่สอบูบัูญชีรับูอนุญาต่ (3256)

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DAP: Director Accredited Program รุ่นที� 124/2016

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

มี.ค. 2563 – ปัจำจุำบัูน กรรมการบูริหาร
2562 – ปัจำจุำบัูน รองกรรมการผู้่จัำดการสาย์งานบัูญชีและการเงิน
2560 – 2562 รองกรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์บัูญชีและการเงิน
2558 – 2559 ผู้่ช่วิย์กรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์บัูญชีการเงิน 

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : ไม่มี
การเข้าร�วมประช่มในปี 2563 :
 - คณะกรรมการบูริหาร 12/12 ครั�ง
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นาย์ส่ธี  สมูาธิ  (อายุุ 59 ปีี)

รองกรรมการผูู้จัดการ
สายงานพึัฒนาธ่รกิจและการตัลาด

ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 
- ปริญญาโท บูริหารธุรกิจำ มหาวิิทย์าลัย์รามคำาแหง
- ปริญญาต่รี เศรษัฐศาสต่ร์บัูณฑิ์ต่ มหาวิิทย์าลัย์รามคำาแหง

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปัจำจุำบัูน รองกรรมการผู้่จัำดการสาย์งานพัฒนาธุรกิจำและการต่ลาด
2561 – 2562 รองกรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์พัฒนาธุรกิจำและการต่ลาด
2558 – 2561 ผู้่ช่วิย์กรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์พัฒนาธุรกิจำและการต่ลาด

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

2540 – 2559 ผู้่อำานวิย์การฝ่่าย์อาวุิโสฝ่่าย์สินเชื�อธุรกิจำฟลอร์แพลน / บูริษััท ธนาคารเกีย์รติ่นาคิน จำำากัด (มหาชน)

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี

การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :
ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 160,100 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 0.03
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นาย์เกริีย์งศักดิ�  ธริริมูริักษัา  (อายุุ 49 ปีี)

รองกรรมการผูู้จัดการสายงานพึัฒนาระบบไอที

ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิิทย์าศาสต่ร์ บูริหารเทคโนโลยี์สารสนเทศ มหาวิิทย์าลัย์สงขลานครินทร์
- ปริญญาต่รี วิิทย์าศาสต่ร์ (สถิืติ่ศาสต่ร์) มหาวิิทย์าลัย์ศรีนครินทรวิิโรฒ (ประสานมิต่ร)

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปัจำจุำบัูน รองกรรมการผู้่จัำดการสาย์งานพัฒนาระบูบูไอที
2558 – 2562 ผู้่ช่วิย์กรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์เทคโนโลยี์สารสนเทศ 
2557 ผู้่อำานวิย์การฝ่่าย์เทคโนโลยี์สารสนเทศ 

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

2560 – 2561 กรรมการ / บูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด
การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท : - ไม่มี
การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :

ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร : ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 59,500 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 0.01
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นางสาวิพูนศิลป์  แก้วิจำำานงค์  (อายุุ 55 ปีี)

รองกรรมการผูู้จัดการสายงาน
สำานักกรรมการและส�งเสริมค่ณ์ภาพึ

ค่ณ์ว่ฒิทางการศึกษา : 
 ปริญญาต่รีบูริหารธุรกิจำ มหาวิิทย์าลัย์รามคำาแหง

ประสบการณ์์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปัจำจุำบัูน รองกรรมการผู้่จัำดการสาย์งานสำานักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 
2546 – ปัจำจุำบัูน เลขานุการกรรมการผู้่จัำดการ 
2559 – 2562 รักษัาการผู้่ช่วิย์กรรมการผู้่จัำดการฝ่่าย์สำานักกรรมการ 

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งกรรมการ/ผูู้บริหารในกิจการอื่นทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียนในตัลาดหลักทรัพึย์แห�งประเทศไทย : ไม่มี

การดำารงตัำาแหน�งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผูลประโยชน์ตั�อบริษัท :  ไม่มี

การมีส�วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ�/บริษัทย�อย/บริษัทร�วม/หร่อนิติับ่คคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หร่อในช�วง 2 ปีท่ีผู�านมา :
ก. กรรมการที�มีส่วินร่วิมในการบูริหารงาน พนักงาน ลูกจำ้าง หรือที�ปร่กษัาที�ได้รับูเงินเดือนประจำำา ไม่เป็น
ข. เป็นผู่้ให้บูริการทางวิิชาชีพ (เช่น ผู่้สอบูบูัญชี ที�ปร่กษัากฎหมาย์) ไม่เป็น
ค. มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำที�มีนัย์สำาคัญอันอาจำมีผ่ลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที�ได้อย์่างเป็นอิสระ  

(เช่น การซึ่ื�อ/ขาย์ วิัต่ถืุดิบู/สินค้า/บูริการ/การย์ืม/ให้กู้ย์ืมเงิน) พร้อมระบูุขนาดของราย์การ (ถื้ามี)
ไม่มี

ประวัตัิการทำาผูิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผู�านมา : ไม่มี
ความสัมพึันธ์ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผูู้บริหาร: ไม่มี
สัดส�วนการถือห่้นในบริษัท (ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) : 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อย์ละ 0.001
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บูริษััทมีการเปลี�ย์นแปลง

เพื�อพัฒนาให้บูริษััทเติ่บูโต่

แบูบูยั์�งยื์น และเน้นการให้

บูริการด้านคุณภาพ โดย์ย์ก

ระดับูการดำา เ นินงานและ

บูริหารองค์กรเป็นมืออาชีพ

และเข้าสู่ระดับูสากล ซ่ึ่�งรวิม

ถ่ืงการประมูลสินค้าทุกชนิดที�

มิ ใ ช่ เ พี ย์ ง สิน ค้ าประ เภท

รถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่

เท่านั�น ทั�งนี� เพื�อต่อบูสนองควิามต่อ้งการของลกูค้าให้ครอบูคลุมทุกประเภททรพัย์์สินในด้านการประมลู โดย์

มีนโย์บูาย์การเสนอบูริการที�มีคุณภาพ เน้นถ่ืงการบูริหารงานและการจัำดประมูลที�โปร่งใส ให้ข้อมูลที�ถูืกต้่อง

และซืึ่�อต่รงทุกขั�นต่อน เพื�อสร้างควิามเชื�อมั�นให้แก่ผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ในด้านควิามย์ติุ่ธรรม โดย์มกีารพัฒนาระบูบู

การจำดัการการประมลูแบูบู Web Base ที�มีการเชื�อมโย์งระบูบูงานสาขาและสำานักงานและคลงัสินค้า สามารถื

ดูแลต่รวิจำสอบูในเรื�องสภาพสินทรัพย์์อย่์างมีระบูบูและได้มาต่รฐานแบูบู Real Time มีการประเมินราคากลาง

หรือราคาเปิดอย่์างเหมาะสม และได้รับูการย์อมรับูจำากเจ้ำาของสินทรัพย์์ ดังนั�น ผู้่เข้าร่วิมประมูลจำะได้ซืึ่�อ

สินทรัพย์์ในราคาที�เหมาะสมกับูสภาพ คุณภาพการใช้งาน เพื�อเพิ�มมูลค่าและควิามสำาเร็จำต่่อทั�งคู่ค้าและลูกค้า

สอดคล้องกับูคำาขวัิญของ บูริษััทที�ว่ิา

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

“Your Success is our Pride” 
ความสำาเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา

ทั�งนี� บูริษััทวิางแนวินโย์บูาย์ในการเพิ�มราย์ได้และผ่ลกำาไรในอนาคต่โดย์

1. ขย์าย์ฐานเจ้ำาของทรัพย์์สินในส่วินของรถืย์นต์่ โดย์เพิ�มรถืย์นต์่ส่วินบุูคคลจำากผู้่ใช้งานโดย์ต่รง 

2. ขย์าย์ฐานผู้่เข้าร่วิมการประมูล

3. เพิ�มประเภททรัพย์์สินและบูริการในการประมูลให้มีควิามหลากหลาย์

4. ปรับูปรุงช่องทางการประมูลออนไลน์ ให้สะดวิกและมีประสิทธิภาพ

มากยิ์�งข่�น
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษััท	 สหกำารประมูล	 จำากัำด	 (มหาชน)	 (“บริษััท”) จำดทะเบูีย์นจัำดตั่�งเมื�อวัินที� 2 สิงหาคม 2534 

ในนามบูริษััท สหการประมูล จำำากัด ด้วิย์ทุนจำดทะเบีูย์นเริ�มแรก 3 ล้านบูาท โดย์มีวัิต่ถุืประสงค์เพื�อดำาเนิน

ธุรกิจำด้านการประมูลสินค้าประเภทรถืย์นต์่ ภาย์ใต้่การบูริหารงานเริ�มแรกของ นาย์เทพทัย์ ศิลา ซ่ึ่�งเป็น

ผู้่ก่อตั่�งและบุูกเบิูกธุรกิจำมาตั่�งแต่่เริ�มต้่น

เดิมผู้่ก่อตั่�งประกอบูธุรกิจำค้ารถืย์นต์่มือสองต่่อมาในปี 2534 ผู้่ก่อตั่�งได้จัำดตั่�งบูริษััทข่�น เนื�องจำากได้

เล็งเห็นโอกาสในการประกอบูธุรกิจำให้บูริการประมูลรถืย์นต์่ ซ่ึ่�งในขณะนั�นประเทศไทย์ยั์งไม่มีการดำาเนินธุรกิจำ

ดังกล่าวิอย่์างจำริงจัำง จ่ำงได้เริ�มทำาการศ่กษัาถ่ืงควิามต้่องการของลูกค้า ต่ลอดจำนแนวิทางการประกอบูธุรกิจำ

การประมูลสินค้าประเภทรถืย์นต์่จำากหลาย์ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี�ปุ่น ประเทศ

ออสเต่รเลีย์ และประเทศนิวิซีึ่แลนด์ เป็นต้่น ทั�งนี� เพื�อเป็นอีกทางเลือกหน่�งของผู้่บูริโภคคนไทย์ในการซืึ่�อ/

ขาย์รถืย์นต์่ ด้วิย์ราคายุ์ติ่ธรรมและสร้างควิามพ่งพอใจำสูงสุดให้แก่ทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ โดย์บูริษััทถืือเป็นบูริษััท

แห่งแรกในประเทศไทย์ที�เปิดดำาเนินธุรกิจำด้านการประมูลรถืย์นต์่ในรูปแบูบูเปิด (Open Auction) ซ่ึ่�งเป็น

รูปแบูบูของการประมูลซ่ึ่�งผู้่ที�ต้่องการเป็นเจ้ำาของทรัพย์์สินใดๆ จำะต้่องแสดงเจำต่จำำานง ด้วิย์การเสนอราคาต่่อ

สาธารณะ หรือกลุ่มผู้่เข้าร่วิมประมูล โดย์ผู้่ที�เสนอราคาสุดท้าย์สูงที�สุดจำะเป็นผู้่ที�ชนะการประมูล 

นอกจำากบูริษััทให้บูริการประมูลรถืย์นต์่เป็นหลักแล้วิ บูริษััทยั์งจัำดให้มีการบูริการประมูลรถืจัำกรย์านย์นต์่

ต่ลอดจำนสนิค้าประเภทอื�นๆ ต่ามควิามต่อ้งการของลูกค้า เช่น บู้านและที�ดิน หุ้น เฟอร์นิเจำอร์ เครื�องใช้ไฟฟ้า

และสินค้าเบ็ูดเต่ล็ดมียี์�ห้อ เช่น กระเป๋า นาฬิิกา (“สินค้าแบูรนด์เนม”) เป็นต้่น ทั�งนี�เพื�อต่อบูสนองควิาม

ต้่องการของลูกค้าทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ ซ่ึ่�งไม่จำำากัดแต่่เพีย์งรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่เท่านั�น

บูริษััทมีสำานักงานใหญ่ซ่ึ่�งมีพื�นที�ส่วินหน่�งสำาหรับูใช้เป็นสถืานที�ประมูลแห่งแรกตั่�งอยู่์ริมถืนนลาดพร้าวิ

ระหว่ิางซึ่อย์ 85 - ซึ่อย์ 87 ต่่อมาในปี 2535 บูริษััทได้ย้์าย์สำานักงานใหญ่มาตั่�งอยู่์ที� 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 

39 (เทพลีลา 1) แขวิงวัิงทองหลาง เขต่วัิงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึ่�งตั่�งอยู่์ในทำาเลที�มีศักย์ภาพ 

การคมนาคมสะดวิก และมีพื�นที�เพีย์งพอที�จำะรองรับูการเติ่บูโต่ของธุรกิจำการให้บูริการประมูลในอนาคต่ ทั�งนี�

สถืานที�ตั่�งดังกล่าวิถูืกใช้เป็นสำานักงานใหญ่ของบูริษััทมาจำนถ่ืงปัจำจุำบัูน 

ด้วิย์ระบูบูการประมูลที�โปร่งใสได้มาต่รฐานประกอบูกับูประสบูการณ์อันย์าวินาน ทำาให้บูริษััทได้รับูการ

ย์อมรับูและไว้ิวิางใจำจำากสถืาบัูนการเงินต่่างๆ บูริษััทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื�อการปฏิิรูป

ระบูบูสถืาบัูนการเงิน (ปรส.) ให้เป็นผู้่ดำาเนินการบูริหารงานประมูลขาย์ทอดต่ลาดทรัพย์์สินทุกประเภท  

เช่น รถืย์นต์่ อสังหาริมทรัพย์์ ทรัพย์์สินทั�วิไปมาโดย์ต่ลอด 
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ปี 2534 - 2540 ● บูริษััทจำดทะเบีูย์นจัำดตั่�งบูริษััทด้วิย์ทุนจำดทะเบีูย์นเริ�มแรกมูลค่า 3 ล้านบูาท  

โดย์มีวัิต่ถุืประสงค์เพื�อดำาเนินธุรกิจำการประมูลรถืย์นต์่ จำากนั�นจ่ำงเพิ�มทุนจำด

ทะเบีูย์นและชำาระแล้วิเป็น 13 ล้านบูาท และ 25 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู เพื�อใช้เป็น

เงินลงทุนในการขย์าย์กจิำการและเปน็เงินทุนหมุนเวีิย์น รวิมทั�งได้เริ�มจัำดการประมลู

รถืจัำกรย์านย์นต์่เพื�อขย์าย์ฐานลูกค้า

ปี 2541 - 2545 ● ได้รับูการแต่่งตั่�งจำากองค์การเพื�อการปฏิิรูปสถืาบัูนการเงิน (ปรส.) เพื�อทำาการ

ประมูลรถืย์นต์่และทรัพย์์สินของสถืาบัูนการเงินที�ปิดกิจำการ

● บูริษััทเป็นบูริษััทแห่งแรกราย์เดีย์วิในประเทศไทย์ และเป็นแห่งที� 2 ของเอเชีย์

ถัืดจำากประเทศญี�ปุ่นที�ได้รับูคัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction 

Association (NAAA) ซ่ึ่�งเป็นองค์กรผู้่ประกอบูธุรกิจำการประมูลระดับูสากลที�ไม่

หวัิงผ่ลกำาไร ตั่�งอยู่์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่่างๆ 270 แห่ง 

มีจุำดมุ่งหมาย์เพื�อย์กระดับูมาต่รฐานการประมูลรถืย์นต์่ โดย์ปกป้องผ่ลประโย์ชน์

ของผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ และสนับูสนุนการดำาเนินธุรกิจำอย่์างโปร่งใสและยุ์ติ่ธรรม

● เพิ�มทุนจำดทะเบีูย์นและชำาระแล้วิเป็น 110 ล้านบูาท เพื�อใช้เป็นเงินลงทุนในการ

ขย์าย์กิจำการและได้เริ�มรับูจัำดประมูลสินค้าประเภทอื�นๆ เช่น บู้านและที�ดิน หุ้น

เฟอร์นิเจำอร์ เป็นต้่น ทั�งนี� เพื�อต่อบูสนองควิามต้่องการของลูกค้าทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ 

ซ่ึ่�งไม่จำำากัดแต่่เพีย์งรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่เท่านั�น

ปี 2546 - 2550 ● เริ�มจัำดการประมูลสัญจำรในต่่างจัำงหวัิดเป็นครั�งแรก และเปิดพื�นที�จัำดเก็บูทรัพย์์สิน

ในส่วินของรถืย์นต์่ทั�งสิ�น 17 จัำงหวัิด ได้แก่ พิษัณุโลก เชีย์งใหม่ นครสวิรรค์  

สกลนคร ร้อย์เอ็ด อยุ์ธย์า ชลบุูรี นครปฐม สระบุูรี อุบูลราชธานี นครราชสีมา

อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา สุราษัฎร์ธานี ต่รัง และภูเก็ต่ เพื�อให้ครอบูคลุมการ

ประมูลทั�วิภูมิภาค ต่ลอดจำนอำานวิย์ควิามสะดวิกให้แก่เจ้ำาของทรัพย์์สิน และจัำดตั่�ง

สาขาที�รังสิต่ – คลอง 8 เพื�อเป็นการขย์าย์ฐานลูกค้าในเขต่ปริมณฑ์ล

ปี 2551 - 2552 ● เพิ�มพื�นที�จัำดเก็บูทรัพย์์สินในส่วินรถืย์นต์่จำำานวิน 3 จัำงหวัิด ได้แก่ ประจำวิบูคีรีขันธ์ 

นครศรีธรรมราช และระย์อง เพื�อเป็นการขย์าย์ฐานลูกค้าให้ครอบูคลุมภาคใต้่และ

ภาคต่ะวัินออก

ปี 2555 ● บูริษััทร่วิมมือกับูไปรษัณีย์์ไทย์สาขาแจ้ำงวัิฒนะเพื�อใช้สถืานที�ในการประมูล โดย์

พื�นที�ดังกล่าวิผู้่เข้าร่วิมประมูลสามารถืทดลองขับูรถืย์นต์่ก่อนเข้าร่วิมการประมูล 

ซ่ึ่�งเป็นกลยุ์ทธ์ทางการต่ลาดเพื�อสร้างควิามเชื�อมั�นแก่ลูกค้า และร่วิมมือกับูบูริษััท

โต่ชิบู้า ไทย์แลนด ์จำำากัด จัำดการประมลูเครื�องใช้ไฟฟ้าที�สาขารังสิต่ – คลอง 8 เพื�อ

ขย์าย์ขอบูเขต่ธุรกิจำการประมูล 

● บูริษััทแปรสภาพจำากบูริษััทจำำากัดเป็นบูริษััทมหาชนจำำากัด และเปลี�ย์นแปลงมูลค่า

หุ้นสามัญที�ต่ราไว้ิจำากหุ้นละ 10 บูาท เป็นหุ้นละ 0.50 บูาท พร้อมทั�งเพิ�มทุนจำด

ทะเบีูย์นจำาก 110 ล้านบูาท เป็น 145 ล้านบูาท

สหการประมูล
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สหการประมูล
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สหการประมูล
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สหการประมูล
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ปี 2556 ● ในเดอืนมีนาคมบูรษัิัทมีการเปลี�ย์นแปลงมลูค่าหุ้นสามัญที�ต่ราไว้ิของบูริษััทจำากเดมิ

หุ้นละ 0.50 บูาท เป็นหุ้นละ 0.25 บูาท พร้อมลดทุนจำดทะเบีูย์นเหลือ 137.50  

ล้านบูาท โดย์เสนอขาย์หุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ประชาชนทั�วิไป 110 ล้านหุ้น 

คิดเป็นทุนจำดทะเบีูย์นเพิ�มทุนทั�งสิ�น 27.50 ล้านบูาท

● ขย์าย์พื�นที�สำานักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดย์ปรับูควิามสูงพื�นที�เพิ�มข่�นเพื�อใช้เป็น 

Safety zone ป้องกันนำ�าท่วิม และย์กเลิกการประมูลที�แจ้ำงวัิฒนะ

● หุ้นของบูริษััทเริ�มซืึ่�อขาย์ในต่ลาดหลักทรัพย์์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวัินแรกเมื�อวัินที� 9 

สิงหาคม 2556

ปี 2557 ● เปิดสถืานที�ประมูลแห่งใหม่ที�พุทธมณฑ์ลสาย์ 2

● เพิ�มพื�นที�จัำดเก็บูทรพัย์์สินจำำานวิน 3 จัำงหวัิด คือ เชีย์งใหม ่นครราชสมีา และสริุนทร์

● เพิ�มวัินประมูลเป็น ประมูลทุกวัิน โดย์สลับูกันไปในแต่่ละสาขา

ปี 2558 ● เพิ�มสถืานที�และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบูลราชธานี อุดรธานี สุราษัฎร์ธานี และ

สงขลา 

● เพิ�มทรัพย์์สินในการประมูล เช่น สินค้าแบูรนด์เนม อสังหาริมทรัพย์์ เป็นต้่น

● รับูดำาเนินการจำัดการประมูลให้แก่หน่วิย์งานราชการ เช่น กรมศุลกากร  

คณะกรรมการป้องกันและปราบูปรามย์าเสพติ่ด (ป.ป.ส.) สำานักงานป้องกันและ

ปราบูปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

● บูริษััทได้รับูควิามไว้ิวิางใจำให้ดำาเนินการจัำดการประมูล ใบูอนุญาต่คลื�นควิามถีื� 1800 

Mhz. และ 900 Mhz. รองรับู 4G ของสำานักงานคณะกรรมการกิจำการกระจำาย์เสีย์ง 

กิจำการโทรทัศน์ และกิจำการโทรคมนาคมแห่งชาติ่ (กสทช.)

ปี 2559 ● เพิ�มสาขาการประมูลที�จัำงหวัิดพิษัณุโลก

● บูริษััทได้รับูวิางใจำจำากกรมศุลกากรให้จัำดการประมูลรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่

และสำานักงาน กสทช. ให้ดำาเนินการประมูลหมาย์เลขโทรศัพท์เคลื�อนที�ที�เป็น

หมาย์เลขสวิย์ จำำานวิน 16 หมาย์เลข 

● เพิ�มสินทรัพย์์ในการประมูล ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์์ เฟอร์นิเจำอร์หรู เป็นต้่น

ปี 2560 ● บูริษััทร่วิมทุนกับูบูริษััท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จีำ จำำากัด (ซ่ึ่�งต่่อมาได้เปลี�ย์นชื�อเป็น

บูริษััท ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ึ่ต่ร้า จำำากัด) จัำดตั่�งบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด 

ด้วิย์ทุนจำดทะเบีูย์น 10 ล้านบูาท โดย์บูริษััทถืือหุ้นร้อย์ละ 51 และบูริษััท ทีเอสเอฟ 

เอนเนอร์จีำ จำำากัด ถืือหุ้นร้อย์ละ 24 เพื�อประกอบูการธุรกิจำให้บูริการที�เกี�ย์วิเนื�อง

กับูการประมูลทรัพย์์สิน รถืย์นต่์ และรถืจัำกรย์านย์นต่์เป็นหลัก ได้แก่ โครงการ

เพื�อนประมูล ให้บูริการครบูวิงจำร เช่น บูริการให้คำาแนะนำาการซืึ่�อขาย์รถืย์นต์่

และรถืจัำกรย์านย์นต์่ บูริการประเมินราคา บูริการทำาควิามสะอาด ปรับูปรุงสภาพ 

บูริการขนย์้าย์ บูริการแนะนำาสินเชื�อเช่าซืึ่�อ พ.ร.บู.ประกันภัย์ และธุรกรรมด้าน 

ทะเบีูย์นรถื
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● จัำดการประมูลรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ให้กรมศุลกากร

● จัำดการประมูลทรัพย์์ของกลางที�ย่์ดได้ให้กับูสำานักงานป้องกันและปราบูปราม 

ย์าเสพติ่ด (ป.ป.ส.)

● ย์กเลิกสาขาพุทธมณฑ์ลสาย์ 2 และเพิ�มสถืานที�จัำดเก็บูที�สมุทรสาครเพื�อรองรับู

ปริมาณสินค้าบูริเวิณพื�นที�กรุงเทพมหานครฝั่�งต่ะวัินต่กและจัำงหวัิดใกล้เคีย์ง

● E-Onsite มีการพัฒนาระบูบูการประมูลในรูปแบูบูของ E-Auction ที�ลานประมูล 

เพื�ออำานวิย์ควิามสะดวิกให้กับูลูกค้าที�ไม่ประสงค์ที�จำะแสดงสถืานะ ณ จุำดการ

ประมูล

● เพิ�มการบูริการและให้คำาแนะนำาเกี�ย์วิกับูการประมูลโดย์เฉพาะลูกค้าที�มาประมูล

กับูเราเป็นครั�งแรกและลูกค้าที�สนใจำที�จำะมาประมูลสินค้ากับูสหการประมูลใน 

รูปแบูบู One stop service

● บูริษััทได้รับูควิามไว้ิวิางใจำจำากผู้่นำาต่ลาดรถืบูรรทุกของประเทศไทย์ให้จัำดการ

ประมูลรถืบูรรทุก เพื�อการขย์าย์โอกาสให้กับูผู้่บูริโภคได้เข้าถ่ืงตั่วิสินค้าประเภท 

ดังกล่าวิได้มากข่�น

● Rebranding: เป็นการพัฒนาภาพลักษัณ์ และคุณภาพการบูริการของบูริษััทให้มี

ควิามทันสมัย์และประทับูใจำลูกค้ามากยิ์�งข่�น

ปี 2561 ● พัฒนาคลังสินค้าจัำงหวัิดราชบุูรี เป็นสาขาเพื�อการประมูล รองรับูการขย์าย์ตั่วิใน

ภาคกลาง 

● เปิดคลังสินค้าจัำงหวัิดสระแก้วิ เพื�อรองรับูปริมาณรถืในฝั่�งภาคต่ะวัินออกที�เชื�อม

ต่่อกับูภาคต่ะวัินออกเฉีย์งเหนือ

● ยุ์ติ่การดำาเนินงานและปิดบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด เนื�องจำากผ่ลการ

ดำาเนินการที�ผ่่านมาไม่เป็นไปต่ามเป้าหมาย์ 

ปี 2562 ● เปิดคลังสินค้าจัำงหวัิดเชีย์งราย์ เพื�อรองรับูการขย์าย์ตั่วิของปริมาณธุรกิจำที�ปริมาณ

รถืจำะมีเพิ�มมากข่�นในภาคเหนือ

ปี 2563 ● เปิดคลังสินค้าใหม่ 3 จัำงหวัิด เพื�อรองรับูการขย์าย์ตั่วิของธุรกิจำที�ทุกภาคทั�วิประเทศ 

ได้แก่ ลำาปาง ศรีสะเกษั และพังงา

● พัฒนาพื�นที�เช่าใหม่ในจัำงหวัิดอุดรธานี และจัำงหวัิดขอนแก่น ซ่ึ่�งมีขนาดใหญ่กว่ิา

พื�นที�เดิม และใช้เป็นสาขาแทนพื�นที�เดิม เพื�อรองรับูปริมาณรถืที�เพิ�มข่�น

● ต่่ออายุ์สัญญาเช่าพื�นที�สำานักงานใหญ่เป็นสัญญาระย์ะย์าวิอีก 25 ปี เพื�อสร้าง

ควิามมั�นคงในการดำาเนินธุรกิจำในอนาคต่  

● พัฒนาปรับูปรุงพื�นที�สำานักงานใหญ่โดย์การย์กระดับูพื�นที�ให้สูงข่�น ปรับูปรุงระบูบู

ระบูาย์นำ�าใหม่ และเทพื�นคอนกรีต่ทั�วิทั�งพื�นที� เพื�อป้องกันปัญหาเรื�องนำ�าท่วิม

ซ่ึ่�งเป็นการสร้างควิามเชื�อมั�นให้กับูคู่สัญญาทางธุรกิจำในการให้บูริษััทเป็นผู้่ดูแล

ทรัพย์์สินรอการขาย์

● ได้รับูการจัำดอันดับู 200 Best Under a Billion ประจำำาปี 2563 จำาก Forbes
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บูริษััทประกอบูธุรกิจำให้บูริการในการดำาเนินการจัำดการประมูลทรัพย์์สินทุกประเภท ครอบูคลุมการบูริการ

ด้านอื�นๆ ที�เกี�ย์วิข้องกับูการประมูล เพื�ออำานวิย์ควิามสะดวิกให้แก่เจ้ำาของทรัพย์์สินและผู้่ร่วิมประมูล เช่น 

การบูริการเคลื�อนย้์าย์ทรัพย์์สินเพื�อประมูล จัำดหาแหล่งเงินทุนให้กับูผู้่สนใจำและเข้าร่วิมประมูลโดย์การประสาน

งานกับูสถืาบัูนการเงิน เป็นต้่น

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน

ราย์ได้ส่วินใหญ่ของบูริษััทมาจำากค่าธรรมเนีย์มในการให้บูริการดำาเนินการประมูลทรัพย์์สิน โดย์ค่า

ธรรมเนีย์มบูริการเก็บูจำากผู้่ประมูลซืึ่�อเป็นหลัก และเก็บูค่าธรรมเนีย์มบูริการหรือคอมมิชชั�นจำากเจ้ำาของ

ทรัพย์์สินต่ามเงื�อนไขที�ต่กลงกัน

ทั�งนี� ปัจำจัำย์สำาคัญในการประกอบูธุรกิจำ คือ ต้่องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถืต่อบูสนองควิามต้่องการ

ของผู้่เกี�ย์วิข้องทั�ง 2 กลุ่มได้สูงสุด โดย์การดำาเนินธุรกิจำประมูลนั�น ผู้่เกี�ย์วิข้องจำะประกอบูด้วิย์ผู้่ประมูลซืึ่�อ 

และเจ้ำาของทรัพย์์สินที�นำามาประมูล ซ่ึ่�งมีควิามต้่องการที�แต่กต่่างกัน กล่าวิคือ

ผู้ประมูลซ้ื้�อ	:  ต้่องการควิามหลากหลาย์ของทรัพย์์สิน และปริมาณที�เพีย์งพอ เพื�อให้สามารถืเลือกและ

ได้ทรัพย์์สินที�ต่รงต่ามควิามต้่องการ ด้วิย์ราคาที�เหมาะสมกับูควิามต้่องการของต่น

เจ้าของทรัพิย์สิน	:  ต้่องการให้จำำาหน่าย์ทรัพย์์สินได้ในราคาที�เหมาะสมสูงสุด โดย์เจ้ำาของทรัพย์์สินจำะเลือก

บูริษััทผู้่จัำดการประมูลที�มีผู้่สนใจำและเข้าร่วิมประมูลเป็นจำำานวินมาก เพื�อเพิ�มโอกาสให้

สินค้าสามารถืจำำาหน่าย์ได้ รวิมทั�งมีการแข่งขันอย่์างสมบููรณ์ ส่งผ่ลต่่อราคาจำำาหน่าย์

ทรัพย์์สิน 

จำากควิามต้่องการที�แต่กต่่างดังกล่าวิข้างต้่น การประสบูควิามสำาเร็จำในการประกอบูธุรกิจำประมูลนั�น 

บูริษััทให้ควิามสำาคัญในการจัำดหาทรัพย์์สินในการประมูลให้มีควิามหลากหลาย์และมีปริมาณที�เพีย์งพอ เพื�อ

กระตุ้่นให้มีผู้่สนใจำเข้าร่วิมการประมูลเพิ�มข่�น รวิมถ่ืงการให้ควิามสำาคัญในการให้บูริการทั�งผู้่ประมูลซืึ่�อและ

เจ้ำาของทรัพย์์สิน ให้ได้รับูควิามสะดวิกรวิดเร็วิและควิามพ่งพอใจำสูงสุด ซ่ึ่�งส่งผ่ลต่่อโอกาสที�การประมูล

ทรัพย์์สินจำะสำาเร็จำเพิ�มข่�น รวิมทั�งมีควิามเป็นธรรมของราคาที�เพิ�มข่�นจำากการแข่งขันที�สมบููรณ์ 
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รถยนต์นั�งส่วนบุคคล

รถยนต์เอนกำประสงค์

รถยนต์เพ้ิ�อกำารพิาณิชย์

ซื้ากำรถยนต์

ทรัพย์สินที่บริษัทดำาเนินการจัดการประมูล สามารถจำาแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก
ดังนี้ 

1) รถยนต์

การให้บูริการประมูลรถืย์นต์่ถืือเป็นราย์ได้หลักของบูริษััทโดย์มีสัดส่วินประมาณร้อย์ละ 70 - 80 ของ

ราย์ได้รวิมของบูริษััทต่ลอดช่วิงเวิลาที�ผ่่านมา บูริษััทให้บูริการประมูลรถืย์นต่์ทุกประเภท ทุกยี์�ห้อ ทุกรุ่น 

ทั�งรถืย์นต์่ที�สามารถืขับูเคลื�อนได้ รถืย์นต์่ที�ขับูเคลื�อนไม่ได้ หรือซึ่ากรถืจำากอุบัูติ่เหตุ่ โดย์เจ้ำาของทรัพย์์สิน

รถืย์นต์่ที�นำามาประมูล ประกอบูด้วิย์ 2 กลุ่มหลัก คือ 

● กำลุ่มนิติบุคคล  เช่น สถืาบัูนการเงิน บูริษััทเช่าซืึ่�อรถื ที�มีการย่์ดรถืจำากการปล่อย์สินเชื�อรถืย์นต์่

 บูริษััทรถืเช่าที�รถืย์นต์่ครบูกำาหนดอายุ์ใช้งาน บูริษััททั�วิไปที�มีรถืย์นต์่สำาหรับูผู้่บูริหาร หรือรถืย์นต์่ส่วินกลาง

ของพนักงาน หรือรถืที�ใช้งานขนส่งสินค้าในกิจำการของบูริษััท เป็นต้่น

● กำลุ่มลูกำค้าบุคคล เช่น บุูคคลทั�วิไปที�เป็นเจ้ำาของรถืย์นต่ ์ผู้่ค้ารถืย์นต่มื์อสอง (เต่น็ท์รถื) ซ่ึ่�งต่อ้งการ

นำารถืย์นต์่ของต่นเองมาจำำาหน่าย์เพื�อการหมุนเวีิย์น เป็นต้่น

สำาหรับูผู้่เข้าประมูลรถืย์นต์่นั�น มีหลากหลาย์ทั�งผู้่ค้ารถืย์นต์่มือสองและลูกค้าบุูคคลทั�วิไป โดย์ส่วิน

ใหญ่จำะเป็นผู้่ค้ารถืย์นต์่มือสองซ่ึ่�งจำะทำาการประมูลรถืย์นต์่เพื�อนำาไปจำำาหน่าย์ต่่อแก่ลูกค้าบุูคคลทั�วิไปอีก

ทอดหน่�ง

ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล
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2)  รถจักรยานยนต์

บูริษััทมีสัดส่วินราย์ได้จำากการให้บูริการประมูลรถืจัำกรย์านย์นต์่ ประมาณร้อย์ละ 5 – 10 ของราย์ได้

รวิมของบูริษััทต่ลอดช่วิงเวิลาที�ผ่่านมา บูริษััทให้บูริการประมูลรถืจัำกรย์านย์นต์่ทุกประเภท ทุกยี์�ห้อ และทุกรุ่น 

โดย์เจ้ำาของทรัพย์์สินที�นำามาประมลูส่วินใหญจ่ำะเปน็สถืาบัูนการเงินที�ทำาการย่์ดรถืจำกัรย์านย์นต่จ์ำากการปลอ่ย์

สินเชื�อ และผู้่เข้าประมูลส่วินใหญ่จำะเป็นผู้่ค้ารถืจัำกรย์านย์นต์่มอืสอง ร้านค้าจัำกรย์านย์นต์่ที�จำำาหน่าย์ทั�งรถืใหม่

และรถืมือสอง รวิมถ่ืงลูกค้าบุูคคลทั�วิไปที�ซืึ่�อไปใช้งาน ซ่ึ่�งแนวิโน้มลูกค้ากลุ่มนี�มีจำำานวินเพิ�มข่�นมากกวิ่าปีที�

ผ่่านมาและเป็นกลุ่มลูกค้าที�บูริษััท ให้ควิามสนใจำและมีทิศทางที�ต้่องการขย์าย์กลุ่มลูกค้าบุูคคลให้มากข่�น

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล

    

3)  ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ 

การให้บูริการประมูลทรัพย์์สินอื�นๆ ต่ามควิามต้่องการของลูกค้านั�น มีสัดส่วินราย์ได้ประมาณร้อย์ละ 

1 - 15 ของราย์ได้รวิม โดย์วัิต่ถุืประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์์สินอื�นนั�น เพื�อบูรรลุวัิต่ถุืประสงค์และเสริม

ภาพลักษัณ์ของบูริษััทให้สอดคล้องกับูคำาว่ิา “สหการประมูล” คือ มีควิามหลากหลาย์ของทรัพย์์สินที�นำามา

ประมูล ต่ลอดจำนเป็นการขย์าย์ฐานกลุ่มผู้่เข้าร่วิมประมูลให้มีวิงกว้ิางเพิ�มข่�น รวิมทั�งเป็นการสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจำที�เพิ�มข่�นในอนาคต่

การประมูลทรัพย์์สินอื�นของบูริษััท เช่น

1. จัำดการประมูลคลื�นควิามถีื� 5G หรือจัำดการประมูลเลขหมาย์โทรศัพท์สำาหรับูบูริการโทรศัพท์

เคลื�อนที� ที�เป็นหมาย์เลขสวิย์ให้กับูสำานักงาน กสทช.

2. งานประมูลสิ�งของเลิกใช้งาน ชำารุดเสีย์หาย์ที�อยู่์ในควิามครอบูครองของการรถืไฟ

แห่งประเทศไทย์

3. งานประมูลสินค้าแบูรนด์เนม

4. งานประมูลทรัพย์์สิน เครื�องใช้ไฟฟ้าซิึ่งเกอร์

5. งานประมูลของรักของนักกอล์ฟในงานกอล์ฟ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019

6. ประมูลอสังหาริมทรัพย์์
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การพัฒนาระบบการจัดการประมูล

บูริษััทได้พัฒนาระบูบูซึ่อฟต์่แวิร์เพื�อรองรับูการประมูลรูปแบูบูใหม่ๆ และการพัฒนาระบูบูงานของบูริษััท

ด้วิย์เทคโนโลยี์ด้านสารสนเทศที�ทันสมัย์เพื�อรองรับูงานด้านการบูริการข้อมูลสำาหรับูทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์

● ระบบกำารประมูลด้วยแอปพิลิเคชัน	

บูริษััทได้พัฒนารูปแบูบูการประมูลใหม่ๆ เพื�อรองรับูควิามต่้องการของผู้่เข้าร่วิมประมูลและเพิ�ม

ควิามโปร่งใสเพื�อสร้างควิามเชื�อมั�นแก่ทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ โดย์มุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยี์ด้านซึ่อฟต์่แวิร์เข้ามา

เปลี�ย์นวิิธีการประมูลจำากรูปแบูบูการใช้ป้าย์เสนอราคาเพีย์งอย่์างเดีย์วิ เป็นการเสนอราคาผ่่านระบูบู

แอปพลิเคชันมากข่�น

ระบูบู E-Auction ในชื�อระบูบู 

“AUCT Live” เป็นระบูบูที�บูริษััทมีการพัฒนา 

ปรับูปรุง และใช้งานมาต่ลอด 6 ปีที�ผ่่านมาเพื�อ

รองรับูผู้่เข้าร่วิมประมูลที�ต้่องการเข้าร่วิม

ประมูลผ่่านแอปพลิเคชันพร้อมแสดงภาพและ

เสีย์งบูรรย์ากาศการประมูล ณ ลานประมูลจำริง

จำากที�ใดก็ได้ที�มีสัญญาณอินเต่อร์เน็ต่รองรับู 

จำากการที�บูริษััทเคย์เช่าใช้ซึ่อฟต์่แวิร์จำากต่่าง

ประเทศซ่ึ่�งมีค่าใช้จ่ำาย์สูงมาต่ลอด กลางป ี2559 

บูริษััทได้เริ�มใช้งานระบูบู AUCT Live ที�บูริษััท

พัฒนาข่�นเอง เพื�อผ่ลักดันให้รูปแบูบูการ

ประมูลในอนาคต่เป็นระบูบูดิจิำทัลทั�งระบูบู โดย์

ระบูบูจำะมีการเก็บูข้อมูลพฤติ่กรรมการเสนอ

ราคาของผู้่เข้าร่วิมการประมูลทุกขั�นต่อนทำาให้

เพิ�มควิามโปร่งใสและต่รวิจำสอบูได้ต่ลอดเวิลา 

ซ่ึ่�งประสบูควิามสำาเร็จำเป็นอย่์างดี โดย์มีการ

พัฒนาระบูบูอย่์างต่่อเนื�องจำนถ่ืงปัจำจุำบัูน 

ตั่�งแต่่ปี 2561 บูริษััทได้เปิดตั่วิ 

Mobile Application ภาย์ใต้่คอนเซ็ึ่ปต์่ เพื�อน

ประมูล “AUCT Friend” บูริษััทไดท้ำาการพฒันา

ระบูบูเพื�อสนับูสนุน Thailand 4.0 ด้วิย์ Mobile 

Application ช่วิย์ให้ลูกค้าสามารถืเข้าถ่ืงข้อมูล

ราคากลาง ทราบูต่ารางการประมูลทั�วิประเทศ

ของบูรษัิัท ต่ลอดจำนคน้หารถืประมลูและระบูบู

แจ้ำงเตื่อนเมื�อรถืที�ต่รงต่ามควิามต้่องการได้ถูืกนำาเข้าประมูล ซ่ึ่�งเพิ�มควิามสะดวิกแก่ลูกค้ามากยิ์�งข่�น
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● ระบบกำารประมูลคล้�นความถ่�แบบ	Multi	bands	เพ้ิ�อรองรับระบบกำารประมูล	5G	

บูริษััทได้พัฒนาระบูบูการประมูลที�สามารถืรองรับูกับูกฎการประมูลของสำานักงาน กสทช. ต่าม

ประกาศหลักเกณฑ์์และวิิธีการอนุญาต่ให้ใช้คลื�นควิามถีื�สำาหรับูกิจำการโทรคมนาคมเคลื�อนที�สากล ย่์าน 700 

MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz ซ่ึ่�งระบูบูการประมูลต้่องรองรับูวิิธีการประมูลคลื�นควิามถีื�แบูบู 

Simultaneous Ascending Clock Auction ประกอบูด้วิย์สองขั�นต่อน ได้แก่ ขั�นต่อนการจัำดสรรชุดคลื�นควิามถีื�

(Allocation Stage) และขั�นต่อนการกำาหนดย่์านควิามถีื� (Assignment Stage) กล่าวิคือระบูบูการประมูลต้่อง

สามารถืดำาเนินการประมูลหลาย์ย่์านคลื�นควิามถีื�ในเวิลาเดีย์วิกันอย่์างน้อย์ 4 ย่์านคลื�นควิามถีื� รองรับู

หลักเกณฑ์์การเสนอราคาภาย์ใต้่กฎการประมูลของสำานักงาน กสทช. และสามารถืรองรับูการควิบูคุมการ

กำาหนดช่วิงคลื�นควิามถีื�ที�ต้่องการสำาหรับูผู้่ชนะการประมูลภาย์ใต้่ระเบีูย์บูการกำาหนดเพดานการเลือกช่วิงคลื�น

ควิามถีื�ของแต่่ละย่์านต่ามที�สำานักงาน กสทช. กำาหนด

● ระบบกำารประมูลด้วย	Mobile	Application	สำาหรับกำารรถไฟแห่งประเทศไทย	

บูริษััทได้พัฒนาระบูบูการระบูบูการประมูลด้วิย์ Mobile Application สำาหรับูงานประมูลสิ�งของ

เลิกใช้ ตั่ดบัูญชี ชำารุดเสีย์หาย์ ในการครอบูครองของการรถืไฟแห่งประเทศไทย์ โดย์ระบูบูได้พัฒนาระบูบูการ

ประมูลด้วิย์ Mobile Application ภาย์ใต้่ระเบีูย์บูการประมูลและการแข่งขันเสนอราคาของการรถืไฟแห่ง

ประเทศไทย์ โดย์การรถืไฟแห่งประเทศไทย์มีวัิต่ถุืประสงค์เพื�อดำาเนินการขาย์ทอดต่ลาดสิ�งของที�ชำารุดเสีย์หาย์

 เลิกใช้งาน ที�เป็นภาระในการจัำดเก็บู ให้เป็นไปต่ามระเบีูย์บู หลักเกณฑ์์ และกฎหมาย์ที�กำาหนดไว้ิ ต่ามระเบีูย์บู

กระทรวิงการคลังว่ิาด้วิย์การจัำดซืึ่�อ จัำดจ้ำางและการบูริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำะทำาให้เกิดประโย์ชน์สูงสุด

แก่การรถืไฟแห่งประเทศไทย์ การแข่งขันเสนอราคาด้วิย์อุปกรณ์มือถืือผ่่าน Mobile Application ซ่ึ่�งระบูบูจำะ

แสดงผ่ลหมาย์เลขผู้่เสนอราคาและราคาที�เสนอทุกครั�งให้ผู้่เข้าร่วิมการประมูลทราบูผ่ลทั�งในระหว่ิางการแข่งขัน

เสนอราคาและเมื�อผู้่ดำาเนินการประมูลประกาศหมาย์เลขผู้่ชนะการประมูล โดย์ผู้่เสนอราคาไม่ได้แสดงตั่วิต่น

ทำาให้ผู้่เข้าร่วิมประมูลสามารถืแข่งขันเสนอราคาได้ต่ามต้่องการไม่มีควิามกดดัน เพิ�มควิามโปร่งใสในการ

ประมูลและป้องกันการสมย์อมราคา

● ระบบกำารประมูลบน	Mobile	Application	พิร้อมภาพิเส่ยงจากำสถานท่�ประมูลจริง

บูริษััทได้ดำาเนินการพัฒนาระบูบูการประมูลแบูบู E-Auction ในชื�อระบูบู “AUCT Live” ซ่ึ่�งรองรับู

การประมูลผ่่าน Online โดย์แสดงภาพและเสีย์งจำากสถืานที�ประมูลจำริงแบูบูเรีย์ลไทม์ ซ่ึ่�งระบูบูยั์งมีข้อจำำากัด

ในการแสดงผ่ลภาพและเสีย์งได้เฉพาะบูนคอมพิวิเต่อร์และโน้ต่บุู�ก บูริษััทได้พฒันาระบูบูเพื�อเพิ�มควิามสามารถื

ให้รองรับูการประมูลผ่่านระบูบู AUCT Live พร้อมภาพเสีย์งได้สำาหรับูทุกอุปกรณ์ ทุกแพลต่ฟอร์ม (Windows, 

IOS และ Android) โดย์ไดเ้ริ�มใช้งานจำริงในปี 2563 ซ่ึ่�งทำาให้บูริษััทเป็นราย์แรกของบูรษัิัทประมูลในประเทศไทย์

ที�มีระบูบูประมูลผ่่าน Online บูนมือถืือและแท็บูเล็ต่ที�มีภาพและสีย์งแบูบูเรีย์ลไทม์
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การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
1)  การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ 

บูริษััทมีการให้บูริการเคลื�อนย์้าย์รถื โดย์ส่วินใหญ่จำะเรีย์กเก็บูค่าใช้จ่ำาย์ในการเคลื�อนย์้าย์รถืจำาก

ผู้่ที�ชนะการประมูล ซ่ึ่�งบูริษััทจำะแสดงอัต่ราค่าเคลื�อนย้์าย์เพื�อเปิดเผ่ย์ให้ผู้่ประมูลซืึ่�อทราบูในใบูราย์การประมูล

รถืของแต่่ละครั�งก่อนเข้าร่วิมประมูล

ในการกำาหนดค่าบูริการขนย้์าย์จำะพิจำารณาจำากต้่นทุนค่าเคลื�อนย้์าย์ที�บูริษััทจ่ำาย์ และ/หรือ ค่าจ้ำาง

ที�จ่ำาย์ให้แก่ผู้่รับูจ้ำางเคลื�อนย้์าย์ตั่�งแต่่จุำดที�บูริษััทรับูรถืจำากผู้่ขาย์ไปสิ�นสุด ณ จุำดที�ทำาการประมูล โดย์บูริษััทจำะ

นำาต้่นทุนดังกล่าวิมาเฉลี�ย์เป็นต้่นทุนค่าเคลื�อนย้์าย์รถืแต่่ละคัน 

2)  การให้บริการประเมินราคา 

บูริษััทมีการให้บูริการประเมินราคาทรัพย์์สินต่่างๆ ซ่ึ่�งบูริษััทจำะคิดค่าบูริการในกรณีที�การประเมิน

ราคาทรัพย์์สินดังกล่าวิไม่ได้มีการประมูลราคาผ่่านบูริษััท

โครงสร้างรายได้รวมของบริษััท	สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่�	31	ธั์นวาคม	2561	-	2563	สามารถแสดงได้ดังน่�

รายได้
2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ราย์ได้จำากประมูลรถืย์นต์่

ราย์ได้จำากประมูลรถืจัำกรย์านย์นต์่

ราย์ได้ค่าขนย้์าย์

ราย์ได้จำากการประมูลอื�น

รายได้จากำกำารให้บริกำารรวม

ราย์ได้อื�น

รายได้รวม 100.00

สถานท่�จัดเก็ำบทรัพิย์สินเพ้ิ�อรอประมูลของบริษััทรวม	32	แห่ง	ซ่ื้�งตั�งอยู่ในพ้ิ�นท่�	31	จังหวัด	ม่ดังน่�

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตัะวันออก 
เฉีียงเหนือ ภาคใตั้ ภาคตัะวันออก

1. กรุงเทพฯ: สำานักงานใหญ่
2. ปทุมธานี: สาขารังสิต่ 
3. สระบุูรี
4. อยุ์ธย์า
5. สมุทรสาคร
6. ราชบุูรี

1. เชีย์งใหม่
2. พิษัณุโลก
3. นครสวิรรค์
4. เพชรบููรณ์
5. เชีย์งราย์ 
6. ลำาปาง

1. นครราชสีมา
2. อุบูลราชธานี
3. อุดรธานี
4. ขอนแก่น
5. สุรินทร์
6. ร้อย์เอ็ด
7. สกลนคร
8. ศรีสะเกษั

1. สุราษัฎร์ธานี
2. สงขลา 
3. ประจำวิบูคีรีขันธ์
4. ชุมพร
5. นครศรีธรรมราช
6. ภูเก็ต่
7. ต่รัง
8. พังงา

1. ระย์อง
2. ชลบุูรี: พัทย์า
3. ชลบุูรี: บู้านบู่ง
4. สระแก้วิ

ทั�งนี� บูริษััทมีควิามสามารถืในการจัำดเก็บูทรัพย์์สินในพื�นที� 31 จัำงหวัิดข้างต้่น รวิมจำำานวินกว่ิา 40,000 คัน

 

5.32

693.17

21.22

76.25

63.88

531.82
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10.92 86.24

9.15 66.59

76.14 636.72

1.13 4.75
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กำารขยายสาขาครอบคลุมพ้ิ�นท่�สำาคัญทั�วประเทศ		

บูริษััทมีสถืานที�ประมูลจำำานวิน 13 แห่ง ใน 13 จัำงหวัิด ดังนี�

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตัะวันออก 
เฉีียงเหนือ ภาคใตั้ ภาคตัะวันออก

กรุงเทพมหานคร (1)
ปทุมธานี (1)
ราชบุูรี (1)

เชีย์งใหม่ (1)
พิษัณุโลก (1)

นครราชสีมา (1) 
อุบูลราชธานี (1)
อุดรธานี (1)
ขอนแก่น (1)

สุราษัฎร์ธานี (1)
สงขลา (1)

ระย์อง (1)
ชลบุูรี (1)

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล

● สถานที่ประมูล

 บูริษััทมีจุำดประมูลรถืทั�วิประเทศไทย์ทั�งสิ�น 13 แห่ง ซ่ึ่�งครอบูคลุมทั�วิภูมิภาคของประเทศ เพื�อ

อำานวิย์ควิามสะดวิกแก่ลูกค้าในภูมิภาคต่่างๆ สามารถืซืึ่�อขาย์ได้สะดวิก โดย์สถืานที�ในการประมูลของบูริษััท

สามารถืจำำาแนกใน 2 ลักษัณะ คือ สถืานที�จัำดประมูลประจำำา และศูนย์์ประมูลสัญจำร

ตารางการประมูลที่สำานักงานใหญ่และสาขา 

สถานที่ประมูล อาทิตัย์ จันทร์ อังคาร พึ่ธ พึฤหัสบดี ศ่กร์ เสาร์

สำานักงานใหญ่

สาขารังสิต่คลอง 8

จำ.เชีย์งใหม่

จำ.นครราชสีมา

จำ.อุบูลราชธานี

จำ.อุดรธานี

จำ.สุราษัฎร์ธานี

จำ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)

จำ.พิษัณุโลก

จำ.ราชบุูรี

จำ.ขอนแก่น

ศูนย์ประมูลสัญจร 

 บูริษััทมีการจัำดประมูลสัญจำรต่ามภูมิภาคต่่างๆ โดย์เน้นพื�นที�ซ่ึ่�งเป็นจัำงหวัิดหลักของแต่่ละภูมิภาค 

ซ่ึ่�งบูริษััทมีพื�นที�จัำดเก็บูรถือยู่์ เพื�อลดค่าใช้จ่ำาย์ในการดำาเนินการเคลื�อนย้์าย์รถื โดย์จำะมีการกำาหนดแผ่นการ

ประมูลล่วิงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื�อเผ่ย์แพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้่ต้่องการเข้าประมูลรับูทราบู ปัจำจุำบัูน

บูริษััทมีศูนย์์ประมูลสัญจำรในภาคต่ะวัินออก ได้แก่ จัำงหวัิดชลบุูรี และจัำงหวัิดระย์อง



36

 นอกจำากนี� ในบูางกรณีบูริษััทมีการจัำดประมูลสินค้าพิเศษัต่ามควิามต้่องการของเจ้ำาของทรัพย์์สิน

ในสถืานที�ต่่างๆ เช่น สินค้าแบูรนด์เนม รถืบูรรทุก HINO การบิูนไทย์ กรมศุลกากร เป็นต้่น 

กระบวนการจัดการประมูล

 บูริษััทได้มีการจัำดระบูบูการต่รวิจำรับูรถืและแจำงสภาพรถื ดังนี� 

1. รับูรถื ถ่ืาย์ภาพรถืภาย์นอก/ภาย์ใน และบัูนท่กข้อมูลเข้าระบูบู

2. ทำาควิามสะอาดภาย์นอกและห้องเครื�อง 

3. ดูดฝุ่่นทำาควิามสะอาดภาย์ใน 

4. ล้างภาย์นอกและห้องเครื�อง

5. ถ่ืาย์รูปข่�นเว็ิบูไซึ่ต์่ รอการขาย์ พร้อมทั�งสามารถืต่รวิจำสอบูรถืผ่่านคลังสินค้าแบูบูออนไลน์

6. แจำงสภาพ และต่รวิจำสอบูก่อนเข้าประมูล 

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ 

1. ระบูบูงานพฒันาเป็นระบูบู Web Base มีการเชื�อมโย์งระบูบูงานสาขาสำานักงานและคลงัสินค้า

แบูบูออนไลน์

2. ข้อมูลการรับูรถื รูปรถื และคลังสินค้ารถื สามารถืต่รวิจำสอบูได้ทันทีแบูบู Real Time 

3. ข้อมูลการขาย์สามารถืต่รวิจำสอบูได้ทันทีและติ่ดต่ามผ่ลได้ในขณะกำาลังประมูล และข้อมูลมี

ควิามถูืกต้่อง รวิดเร็วิ และต่รวิจำสอบูได้

4. ระบูบูการจัำดการสาขามีการพัฒนาเป็นระบูบูบูริหารแบูบูกระจำาย์ด้วิย์มาต่รฐานที�ไม่ข่�นกับู

สำานักงานใหญ่

5. ระบูบูออนไลนท์ำาให้ลดภาระงานในการสง่ข้อมูลระหว่ิางสาขาและเจ้ำาของรถื ทำาให้การทำางาน

รวิดเร็วิ

6. ระบูบูสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับูการพัฒนาระบูบูงานสนับูสนุนการทำางานของเจ้ำาของ

รถืเพิ�มเติ่มได้ในอนาคต่ 

● วิธีการประมูล

ผู้่ประมูลสามารถืทำาการประมูลได้ใน 2 ลักษัณะ คือ การย์กป้าย์ประมูลในสถืานที�ประมูล และการ

ประมูลออนไลน์ 
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1. การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล

เป็นรูปแบูบูการประมูลพื�นฐาน โดย์ผู้่เข้าร่วิมประมูลจำะย์กป้าย์หมาย์เลขประมูลของต่นเอง

ต่่อสาธารณะในการสู้ราคาที�ผู้่ดำาเนินการประมูลแจ้ำงการปรับูราคาแต่่ละครั�ง ผู้่ที�เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้่ชนะ

การประมูล

2. การประมูลออนไลน์ด้วยระบบ AUCT Live

บูริษััทได้มีการพัฒนาโปรแกรมการประมูล เพื�อใช้ประมูลผ่่านทางเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท 

www.auct.co.th ในแบูบู Real Time พร้อมการประมูลในสถืานที�จำริง ซ่ึ่�งเป็นระบูบูการประมูลออนไลน์แห่ง

แรกของประเทศไทย์ ที�ผู้่เข้าร่วิมประมลูสามารถืเหน็ทั�งภาพและเสยี์งของบูรรย์ากาศการประมลูสดในสถืานที�

ประมูล และสามารถืแสดงควิามจำำานงในการสู้ราคาที�ผู้่ดำาเนินการประมูลแจ้ำงการปรับูราคาแต่่ละครั�งได้ผ่่าน

ทางอินเต่อร์เน็ต่

ผู้่สนใจำเข้าร่วิมประมูลสามารถืสมัครร่วิมการประมูลออนไลน์ พร้อมแนบูเอกสารสำาคัญเพื�อ

ให้บูริษััทต่รวิจำสอบูข้อมูล จำากนั�นบูริษััทจำะส่งหมาย์เลขสมาชิก (Member Number) พร้อมรหัสผ่่าน (Password) 

ให้แก่ผู้่สมัคร ให้ผู้่สมัครวิางเงินหลักประกันต่ามเงื�อนไขที�กำาหนด เพื�อใช้บูริการประมูลผ่่านทางหน้าเว็ิบูไซึ่ต์่ 

หรือผ่่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื�อนที� ซ่ึ่�งปัจำจุำบัูนการประมูลด้วิย์ระบูบู AUCT Live ลูกค้าที�ต้่องการ

ประมูล จำะได้วิงเงินและเงื�อนไขเดีย์วิกันกับูการย์กป้าย์ประมูลในสถืานที�ประมูล

● การลงทะเบียน 

ผู้่สนใจำเข้าร่วิมประมูลต้่องลงทะเบีูย์นกับูบูริษััทและชำาระเงินค่ามัดจำำาป้าย์ประมูล จ่ำงจำะมีสิทธิ

ประมูลทรัพย์์สินได้ และค่ามัดจำำาดังกล่าวิ จำะคืนให้แก่ผู้่เข้าประมูลภาย์หลังจำากผู้่เข้าร่วิมประมูลคืนป้าย์ประมูล

โดย์ไม่มีค่าใช้จ่ำาย์ใดๆ ซ่ึ่�งอัต่ราค่ามัดจำำาป้าย์ประมูลสำาหรับูลูกค้าทั�วิไปในการประมูลทรัพย์์สินมีดังนี�

1) ป้าย์ละ 20,000 บูาท สำาหรับูการประมูลรถืย์นต์่ รถืการเกษัต่ร และรถืบูรรทุก

2) ป้าย์ละ 5,000 บูาท สำาหรับูการประมูลรถืจัำกรย์านย์นต์่

● ผู้เข้าร่วมประมูล

ผู้่เข้าร่วิมประมูล หรือผู้่ซืึ่�อรถืย์นต์่ และ/หรือ รถืจัำกรย์านย์นต์่ส่วินใหญ่ ได้แก่ ผู้่ค้ารถืซ่ึ่�งมีทั�งในรูป

นิติ่บุูคคลและบูุคคลซ่ึ่�งต่้องการนำารถืย์นต่์หรือรถืจำักรย์านย์นต่์ที�ประมูลได้ไปปรับูปรุงให้อยู่์ในสภาพพร้อมใช้

และทำาการขาย์ต่่อ นอกจำากนี� ยั์งมีบุูคคลทั�วิไปซ่ึ่�งนำารถืย์นต์่หรือรถืจัำกรย์านย์นต์่ไปใช้เอง ทั�งนี� ผู้่ประมูลซืึ่�อ

รถืย์นต่์ และ/หรือ รถืจัำกรย์านย์นต่์จำากบูริษััทส่วินใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้ารถืย์นต์่มือสอง และพ่อค้าคนกลางที�

ประมูลรถืย์นต์่เพื�อขาย์ต่่อไปยั์งลูกค้าผู้่ใช้รถืย์นต์่ทั�วิไปอีกทอดหน่�ง 
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● การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า 

เพื�อเป็นการรักษัาฐานผู้่เข้าร่วิมประมูลเดิมและกระตุ้่นให้มีการเข้าร่วิมประมูลกับูบูริษััทอย่์าง

สมำ�าเสมอ บูริษััทมีนโย์บูาย์และหลักเกณฑ์์ในการให้สิทธิประโย์ชน์เพิ�มเติ่มสำาหรับูลูกค้าที�ประมูลทรัพย์์สินกับู

บูริษััทมาเป็นระย์ะเวิลาหน่�ง โดย์พิจำารณาจำากจำำานวินทรัพย์์สินและจำำานวินย์อดสะสมที�ประมูลได้ รวิมถ่ืง

พิจำารณาประวัิติ่การชำาระค่าทรัพย์์สินที�ประมูลได้ว่ิามิได้มีการผิ่ดนัดชำาระค่าทรัพย์์สินที�ประมูลได้ สิทธิพิเศษั

ที�ลูกค้าได้รับู มีดังนี�

1. สิทธิพิเศษัเรื�องการวิางเงินมัดจำำาป้าย์ประมูล และการชำาระเงินมัดจำำาขั�นต่ำ�าร้อย์ละ 10 จำนถ่ืง

ไม่ต้่องวิางเงินมัดจำำาป้าย์ประมูล และไม่ต้่องชำาระเงินขั�นต่ำ�า 10%

2. สิทธิพิเศษัเรื�องการชำาระเงนิเพื�อนำารถืออกกอ่นครบูกำาหนดจำา่ย์ หรือนำารถืออกกอ่นชำาระเงนิ

 หรือชำาระเต็่มเป็นเงินสดหรือเช็ค ก่อนนำารถืออก ทั�งนี�ข่�นอยู่์กับูหลักเกณฑ์์ดังกล่าวิ

● การดำาเนินการประมูล

ผู้่ดำาเนินราย์การจำะประกาศให้ประมูลทรัพย์์สินทีละราย์การ ผู้่ที�ต้่องการประมูลซืึ่�อทรัพย์์สินจำะต้่อง

แสดงเจำต่จำำานงด้วิย์วิิธี “ย์กมือ” (ย์กป้าย์หมาย์เลขประมูล) ต่่อสาธารณะหรือกลุ่มผู้่เข้าร่วิมประมูล ซ่ึ่�งอยู่์ใน

สถืานะสักขีพย์านการประมูลโดย์ปริย์าย์ โดย์เริ�มประมูลจำากราคาเปิดขั�นต่ำ�า ซ่ึ่�งหากมีผู้่เข้าร่วิมประมูลเสนอ

ซืึ่�อมากกว่ิา 1 ราย์ ผู้่เสนอซืึ่�อในราคาสูงสุดจำะเป็นผู้่ชนะการประมูล โดย์ผู้่ดำาเนินราย์การจำะประกาศปรับูข่�น

ขั�นราคาของการประมูลดังนี�

รถืย์นต์่: ราคาเปิดต่ำ�ากว่ิา 1 ล้านบูาท ปรับูราคาข่�นครั�งละ 2,000 บูาท

 ราคาเปิดตั่�งแต่่ 1 ล้านบูาทข่�นไป ปรับูราคาข่�นครั�งละ 10,000 บูาท

รถืจัำกรย์านย์นต์่: ปรับูราคาข่�นครั�งละ 1,000 บูาท

การสู้ราคาจำะสิ�นสุดลงเมื�อมีผู้่ที�ย์กมือให้ราคาสูงสุดเป็นคนสุดท้าย์และมีการนับูขาย์ถ่ืงสาม พร้อม

เสีย์งค้อนเคาะขาย์จำากผู้่ดำาเนินราย์การ ทั�งนี� การประมูลทรัพย์์สินแต่่ละราย์การจำะใช้เวิลาเฉลี�ย์ประมาณ 45 

วิินาทีต่่อราย์การ โดย์การประมูลทุกครั�งจำะถูืกบัูนท่กเทป เพื�อใช้เป็นหลักฐานและยื์นยั์นการขาย์ เพื�อควิาม

โปร่งใส และสามารถืสอบูทานได้ 

ทั�งนี� การประมูลทรัพย์์สินนั�น นอกจำากการประมูลโดย์วิิธีย์กป้าย์ประมูลแล้วิ ยั์งมีการเปิดให้ผู้่เข้า

ประมูลร่วิมประมลูพร้อมกันแบูบู Real time ผ่่านอนิเต่อรเ์น็ต่ไดใ้นระบูบู AUCT Live ซ่ึ่�งจำะชว่ิย์เพิ�มช่องทางการ

ประมูล และทำาให้การประมูลของบูริษััทมีการแข่งขันและควิามโปร่งใสมากข่�น โดย์ภาย์หลังการประมูลบูริษััท

จำะให้ผู้่ชนะการประมูลลงลาย์มือชื�อในเอกสารหลักฐานการประมูล โดย์ทั�วิไปบูริษััทจำะจัำดเจ้ำาหน้าที�ติ่ดต่่อ

ผู้่ประมูลทรัพย์์สินได้ให้ชำาระเงินมัดจำำาในอัต่ราร้อย์ละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่่ไม่น้อย์กว่ิา 5,000 บูาท  

(สำาหรับูลูกค้าทั�วิไป เว้ินแต่่ลูกค้าที�ได้รับูสิทธิพิเศษั) พร้อมชำาระค่าดำาเนินการในการประมูลและค่าใช้จ่ำาย์อื�นๆ

(ถ้ืามี) ให้ครบูถ้ืวิน
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● กระบวนการภายหลังการประมูล

กำารรับชำาระเงินค่าทรัพิย์สินในกำารประมูล

การชำาระเงินค่าทรัพย์์สินในการประมูล โดย์ทั�วิไปจำะแบู่งการชำาระเป็น 2 ครั�ง คือ การชำาระเงินค่า

ทรัพย์์สินในวัินประมูลในอัต่ราร้อย์ละ 10 ของมูลค่าทรัพย์์สินแต่่ต้่องไม่น้อย์กว่ิา 5,000 บูาท และการชำาระ

เงินค่าทรัพย์์สินภาย์หลังจำากการประมูลภาย์ใน 4 วัิน เว้ินแต่่เป็นลูกค้าที�ได้รับูสิทธิพิเศษัต่ามที�ได้ระบุูไว้ิ ทั�งนี�

สำาหรับูลูกค้าที�ประมูลผ่่านระบูบู AUCT Live จำะชำาระมูลค่าทรัพย์์สิน ต่ามเงื�อนไขการวิางหลักประกันของ

แต่่ละราย์ แต่่จำะต้่องชำาระให้ครบูทั�งจำำานวินภาย์ใน 4 วัินทำาการนับูจำากวัินประมูล

การส่งมอบูทรัพย์์สินสำาหรับูลูกค้าทั�วิไป จำะทำาการส่งมอบูเมื�อได้รับูชำาระเงินค่าทรัพย์์สินครบู

ทั�งจำำานวินแล้วิเท่านั�น ทั�งนี� บูริษััทจำะทำาการส่งมอบูทะเบีูย์นและชุดโอนให้ภาย์หลังจำากที�ทำาการส่งมอบู

ทรัพย์์สิน ประมาณ 7 – 30 วัิน โดย์ผู้่ซืึ่�อสามารถืต่รวิจำสอบูเล่มทะเบีูย์นได้ผ่่านทางเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท ในกรณี

ทรัพย์์สินที�นำามาประมูลไม่มีผู้่ซืึ่�อ ผู้่นำาทรัพย์์สินมาประมูลสามารถืรับูทรัพย์์สินคืนได้โดย์ไม่เสีย์ค่าใช้จ่ำาย์

กำารส่งมอบเงินค่าทรัพิย์สิน

ภาย์หลังจำากการประมูล บูริษััทจำะจัำดส่งราย์งานการขาย์ทรัพย์์สินให้แก่เจ้ำาของทรัพย์์สินทราบู

ภาย์ในวินัทำาการถืดัไป และนำาส่งมอบูเงนิค่าทรัพย์์สินให้แก่ผู้่ขาย์ทรพัย์์สินภาย์ใต่เ้งื�อนไข และระย์ะเวิลาที�ได้

ต่กลงกันไว้ิกบัูเจ้ำาของทรัพย์์สนิแต่่และราย์ โดย์ผู้่ขาย์ทรัพย์์สนิมีหน้าที�นำาหลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบีูย์น

และชุดโอน) มาให้บูริษััทเพื�อส่งมอบูให้กับูผู้่ประมูลได้ต่่อไป 

จำากกระบูวินการให้บูริการประมูลดังกล่าวิข้างต้่นสามารถืสรุปแผ่นภาพกระบูวินการ และระย์ะเวิลา

ที�เกี�ย์วิข้องได้ดังนี�

 กระบวนการประมูล

เจ้าของทรัพย์สิน

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

ฝากจอดรถท่ียดึมา ลงทะเบียนรถเข้าประมูล

จัดเกบ็/บันทึกข้อมูล

รับคาํส่ังเคล่ือนย้าย

จากเจ้าของทรัพย์

ตรวจสอบสภาพรถ ประมูล
ชําระเงินให้กบั

เจ้าของทรัพย์สิน
ส่งมอบเล่มทะเบียน

ผู้ซ้ือ

โอนกรรมสิทธ์ิ
ชําระเงินค่ารถ/

ค่าดาํเนินการ
ลงทะเบียนผู้ซ้ือ

จ่ายเงนิมดัจําค่าป้ายประมูล

และรับหมายเลขผู้ประมูล
จ่ายเงนิมดัจํา 10%

และค่าดาํเนินการและค่าบริการอ่ืน

ส่วนที่เหลือภายใน 4 วนัทําการ
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 ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ทางการตลาด

การดำาเนินธุรกิจำของบูริษััทที�ผ่่านมา ได้สร้างควิามเชื�อมั�นและควิามพ่งพอใจำให้แก่ลูกค้าทั�งทางด้าน

คุณภาพการบูริการ ควิามซืึ่�อสัต่ย์์และควิามเป็นธรรม จ่ำงทำาให้บูริษััทได้รับูควิามไว้ิวิางใจำจำากลูกค้าเสมอมา 

โดย์บูริษััทมีกลยุ์ทธ์ในการแข่งขันดังต่่อไปนี� 

1. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บูริษััทกำาหนดราคาค่าบูริการต่ามภาวิะของอุปสงค์และอุปทานในต่ลาด ซ่ึ่�งฝ่่าย์บูริหาร จำะมีการ

ทบูทวินกลยุ์ทธ์การกำาหนดราคา โดย์คำาน่งถ่ืงการแข่งขัน การกำาหนดค่าบูริการของคู่แข่ง และสภาวิะต่ลาด 

เป็นหลัก ในด้านผู้่ซืึ่�อบูริษััทคงอัต่ราค่าบูริการมานานกว่ิา 6 ปี จ่ำงได้พิจำารณาเรื�องการปรับูอัต่ราค่าบูริการข่�น

เพื�อควิามเหมาะสมกับูสภาวิะต่ลาด อย่์างไรก็ต่าม บูริษััทไม่มีนโย์บูาย์ในการแข่งขันด้านราคาโดย์ตั่ดราคาแข่ง

กับูผู้่ประกอบูการราย์อื�น หากแต่่จำะเน้นการพัฒนาปรับูปรุงคุณภาพด้านการบูริการเพื�อต่อบูสนองควิาม

ต้่องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ  

2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)

บูริษััทมีนโย์บูาย์หลักในการให้ควิามสำาคัญกับูมาต่รฐานการบูริการเพื�อให้การบูริการที�ดีที�สุดแก่

ลูกค้า ทั�งในช่วิงก่อนประมูล ระหว่ิางประมูล และหลังการประมูล โดย์จุำดเด่นทางด้านบูริการที�มีเหนือบูริษััท

คู่แข่ง มีดังต่่อไปนี�

- จัำดเต่รีย์มพื�นที�จำอดรถืเพื�อเข้ารับูการประมูลที�สำานักงานใหญ่เพิ�มข่�น มากกว่ิา 38 ไร่ และ

สาขารังสิต่ 100 ไร่ เพื�อให้เพีย์งพอต่่อควิามต้่องการ ต่ลอดจำนจัำดการประมูลสัญจำรในต่่างจัำงหวัิดทั�วิภูมิภาค

บูนทำาเลที�สะดวิกต่่อการเดินทางของผู้่ที�เข้าทำาการประมูล ซ่ึ่�งสามารถืรองรับูรถืที�เข้าทำาการประมูลได้ครั�งละ

กว่ิา 2,000 คัน ทั�งนี� เพื�อให้เพีย์งพอต่่อควิามต้่องการของลูกค้า

รถยนต์/จักรยานยนต์นิติบุคคล

ยดึทรัพย์และรอเข้าสู่การประมูล

เคล่ือนย้ายทรัพย์

ตรวจสภาพ/ทําความสะอาด

จัดการประมูล

ผู้ประมูลชําระ

ค่าทรัพย์สิน/ค่าดาํเนินการ
บริษัทโอนเงินให้เจ้าของทรัพย์

ส่งมอบทรัพย์สิน

ส่งมอบเล่มทะเบียน

15 - 45 วนั

7 วนั

มดัจาํ 10% ในวนัประมูล และ

ส่วนท่ีเหลือภายใน 4 วนัทาํการ
ภายใน 7 วนัหลงัวนัประมูล

ทนัทีเม่ือชาํระครบถว้น

ไม่เกิน 15 - 30 วนั

1 - 2 วนั

รถยนต์/จักรยานยนต์บุคคลธรรมดา

ลงทะเบียนรถเข้าประมูล

จัดการประมูล

ผู้ประมูลชําระ

ค่าทรัพย์สิน/ค่าดาํเนินการ
บริษัทโอนเงินให้เจ้าของทรัพย์

ส่งมอบทรัพย์สิน

ส่งมอบเล่มทะเบียน

1 - 2 วนัก่อน

หรือวนัประมูล

ภายใน 7 วนัหลงัวนัประมูล
มดัจาํ 10% ในวนัประมูล และ

ส่วนท่ีเหลือภายใน 4 วนัทาํการ

ทนัทีเม่ือชาํระครบถว้น

ภายใน 7 วนั
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- มีเจ้ำาหน้าที�และทีมงานมืออาชีพที�ชำานาญงานกวิา่ 29 ปี  คอย์ใหบู้ริการประเมนิราคารถืย์นต่์

อย่์างยุ์ติ่ธรรม พร้อมดำาเนินการประมูลขาย์ให้ลูกค้าอย่์างมีประสิทธิภาพที�สุด

- มีจำำานวินผู้่ซืึ่�อรถืทั�งกลุ่มผู้่ซืึ่�อไปขาย์และกลุ่มผู้่ซืึ่�อไปใช้ จำำานวินมาก ทำาให้เกิดการแข่งขันกัน

ในการเสนอราคาประมูล เป็นผ่ลทำาให้ได้ราคาขาย์ที�พ่งพอใจำทั�งผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์

- จัำดทำาประกันอัคคีภัย์และวิินาศภัย์กับูบูริษััทประกันภัย์ และมีเจ้ำาหน้าที�รักษัาควิามปลอดภัย์

ในพื�นที�ต่ลอด 24 ชั�วิโมง พร้อมทั�งการบัูนท่กด้วิย์กล้องวิงจำรปิดต่ลอด 24 ชั�วิโมง รวิมถ่ืงมีทีมงานต่รวิจำสอบู

ระบูบูการทำางานโดย์ต่ลอด

- มีเจ้ำาหน้าที�โดย์เฉพาะให้บูริการ แนะนำาเรื�องการสมัครออนไลน์ รวิมถ่ืงการปรับูเปลี�ย์นวิิธี

การสมัครออนไลน์ เพื�อให้ลูกค้าสมัครง่าย์และสะดวิกมากข่�น เพื�อรองรับูการประมูลออนไลน์ที�เพิ�มข่�น รวิม

ถ่ืงการเพิ�มควิามสะดวิก การชำาระเงินโดย์การโอนเงินแทนการใช้เงินสดและรวิมถ่ืงสามารถืคืนเงินมัดจำำาป้าย์

ประมูลภาย์ในวัินทำาการถัืดไป เป็นผ่ลทำาให้จำำานวินลูกค้าที�ใช้บูริการออนไลน์มีสัดส่วินกว่ิาร้อย์ละ 50 ซ่ึ่�งจำาก

เดิมร้อย์ละ 10

3. กลยุทธ์ด้านการจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย (Place)

บูริษััทกำาหนดสถืานที�การประมูลให้ครอบูคลุมทั�วิทั�งภูมิภาคของประเทศไทย์ ปัจำจุำบัูนบูริษััทมีสถืาน

ที�ทำาการประมูล 13 แห่ง ซ่ึ่�งการกระจำาย์สถืานที�การประมูลไปยั์งพื�นที�ต่่างๆ นั�น นอกจำากจำะเพื�ออำานวิย์ควิาม

สะดวิกแก่ลูกค้า และเพื�อการประชาสัมพันธ์ให้บุูคคลในแต่่ละภูมิภาครู้จัำกบูริษััทเพิ�มข่�น ยั์งเป็นการลดค่าใช้

จ่ำาย์ในการเคลื�อนย้์าย์ทรัพย์์สินอีกด้วิย์ โดย์บูริษััทจำะจัำดสถืานที�การประมูลในสถืานที�ใกล้เคีย์งกับูพื�นที�จัำดเก็บู

ทรัพย์์สินเป็นจุำดประมูลเป็นหลัก โดย์ทำาการประมูลใน 2 ลักษัณะ คือ การย์กป้าย์ในสถืานที�ประมูล และการ

ประมูลในระบูบู AUCT Live ซ่ึ่�งได้รับูการต่อบูรับูที�ดีจำากลูกค้าที�สนใจำและนิย์มใช้เทคโนโลยี์ใหม่ๆ ช่วิย์ในการ

ซืึ่�อขาย์รถืย์นต่ม์ากข่�น เป็นการเพิ�มช่องทางการจำำาหน่าย์ และอำานวิย์ควิามสะดวิกใหแ้ก่ผู้่เข้าร่วิมประมูล ต่ลอด

จำนเป็นการสร้างภาพลักษัณ์และการปรับูปรุงการดำาเนินการของบูริษััทให้รองรับูกับูการพัฒนาประเทศต่าม

นโย์บูาย์ไทย์แลนด์ 4.0

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

บูริษััทกำาหนดนโย์บูาย์ทางการต่ลาดโดย์คำาน่งถ่ืงควิามสมัพันธ์อันดีกับูลูกค้าในระย์ะย์าวิเปน็สำาคัญ

เพื�อรักษัาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่์กับูบูริษััทและพย์าย์ามเพิ�มฐานลูกค้าใหม่เพื�อขย์าย์ส่วินแบู่งทางการต่ลาด 

โดย์ใช้กลยุ์ทธ์ในการรักษัาฐานลูกค้าเดิมด้วิย์คุณภาพและการบูริการที�ประทับูใจำ ในขณะที�การต่ลาดในเชิงรุก

จำะเน้นการแสวิงหาลกูค้านักลงทนุราย์ใหมด้่วิย์วิิธีการต่่าง ๆ  ซ่ึ่�งราย์ละเอยี์ดในสว่ินการต่ลาดและสง่เสรมิการ

ขาย์จำะแบู่งเป็น 2 ส่วินสำาคัญ คือ

1) การรักษาฐานลูกค้าเดิม 

 จำากการประกอบูธรุกิจำมากวิา่ 29 ปี ทำาใหบู้ริษััทมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่์จำำานวินมาก ซ่ึ่�งเปน็ฐาน

ลูกค้าเฉพาะกลุ่มที�บูริษััทสามารถืนำาเสนอรูปแบูบูบูริการ เพื�อกระตุ้่นให้เกิดการซืึ่�อขาย์หรือควิามต้่องการใน

การใช้บูริการด้านอื�นได้ บูริษััทจ่ำงเน้นการต่ลาดโดย์จำัดโปรแกรมการให้บูริการ เช่น การให้ข้อมูลผ่่านสื�อ
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โซึ่เซีึ่ย์ลมีเดีย์ เช่น Line, SMS, Facebook, Instagram, YouTube และ Website ของบูริษััท และจัำดส่งทางอีเมล์

การสะสมย์อดซืึ่�อรถืย์นต์่เพื�อรับูสิทธิพิเศษั เป็นต้่น รวิมถ่ืงการแก้ปัญหาเบืู�องต้่นให้แก่ลูกค้า และสร้างควิาม

เชื�อมั�นในบูริการให้แก่ลูกค้า

2) การเพิ่มและแสวงหาลูกค้าใหม่

 การตั่�งเป้าหมาย์ย์อดขาย์ที�เพิ�มข่�นมีผ่ลให้ต้่องการฐานลูกค้าที�กว้ิางข่�น ทั�งในแง่คุณภาพและ

ปริมาณให้สอดคล้องต่ามเป้าหมาย์ลูกค้าที�กำาหนดไว้ิ ลูกค้ากลุ่มนี�ได้มาจำากการจัำดกิจำกรรมทางการต่ลาด ทั�ง

จำากการหาลูกค้าโดย์ต่รงด้วิย์เจ้ำาหน้าที�การต่ลาดของบูริษััท หรือทางอ้อมโดย์การให้ลูกค้ากลุ่มเดิมแนะนำา

สมาชิกเพิ�มข่�น นอกจำากนั�น บูริษััทได้สร้างควิามสัมพันธ์ที�ดีกับูสมาคมผู้่ประกอบูการรถืย์นต์่ใช้แล้วิ และสมาชิก

ชมรมรถืย์นต์่ใช้แล้วิต่่าง ๆ ทั�งในเขต่กรุงเทพ และต่่างจัำงหวัิดอีกจำำานวินมาก เพื�อขย์าย์ฐานลูกค้าผู้่ซืึ่�อรถืที�มี

ศักย์ภาพให้กว้ิางมากยิ์�งข่�น รวิมถ่ืงบูริษััทยั์งมีลูกค้าที�ได้จำากการที�ลูกค้าติ่ดต่่อโดย์ต่รงมายั์งบูริษััท อันเนื�อง

มาจำากการจัำดทำาสื�อการต่ลาด การโฆษัณาประชาสัมพันธ์ ซ่ึ่�งจำะเน้นในด้านการสื�อสารผ่่านช่องทางโซึ่เซีึ่ย์ล

มีเดีย์ เช่น Facebook, Line, Instagram, Website, YouTube เป็นต้่น

5. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ

เนื�องจำากสินค้าส่วินใหญ่ที�เข้าร่วิมประมูลเป็นสินค้ามือสอง จ่ำงเป็นการย์ากที�ผู้่บูริโภคจำะแย์กแย์ะ

ควิามแต่กต่่างของสินค้าที�เข้าร่วิมประมูล เนื�องจำากอาจำขาดควิามเชื�อมั�นในคุณภาพของสินค้าและไม่สามารถื

ทราบูถ่ืงลักษัณะที�แท้จำริงของสินค้า ดังนั�น ควิามไว้ิวิางใจำและควิามน่าเชื�อถืือของระบูบูการต่รวิจำสอบูสินค้า

ที�เข้าประมูลจำะถูืกนำามาเป็นปัจำจัำย์ในการเลือกพิจำารณา เพื�อลดควิามเสี�ย์งจำากการเข้าร่วิมประมูล ดังนั�น บูริษััท

จ่ำงพัฒนาศักย์ภาพของพนักงานเพื�อให้บูริการประเมินราคาและต่รวิจำสอบูสภาพรถืย์นต์่ทุกคันโดย์ไม่คิดค่าใช้

จ่ำาย์แก่ผู้่เข้าร่วิมประมูลก่อนเข้าร่วิมประมูลที�สำานักงานใหญ่ และสาขารังสิต่ โดย์จำะมีการให้บูริการต่รวิจำสอบู

ทั�งสภาพภาย์นอก อุปกรณ์ติ่ดรถืย์นต์่ ลักษัณะพิเศษั สภาพเครื�องย์นต์่ เพื�อให้ผู้่เข้าร่วิมประมลูสินค้าเกิดควิาม

มั�นใจำในคุณภาพของสินค้าและบูริการของบูริษััท และกำาลังมีนโย์บูาย์ที�จำะขาย์บูริการดังกล่าวิออกไปยั์งทุก

สาขาทั�วิประเทศ นอกจำากนี� บูริษััทยั์งได้มีการจัำดอบูรมพนักงานให้บูริการผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์อย่์างเต็่มที�และเต็่มใจำ

ต่ลอดจำนให้คำาแนะนำาในการเลือกซืึ่�อและการพิจำารณาอย่์างต่รงไปต่รงมา และมีการติ่ดต่ามผ่ลและดูแลการ

ให้บูริการ

6. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ  

เนื�องจำากปัจำจัำย์สำาคัญที�มีผ่ลต่่อควิามสำาเร็จำทางธุรกิจำของบูริษััทคือ การหาอุปทานรถืย์นต์่มือสอง

เข้าสู่ต่ลาดการประมลู ดังนั�น บูริษััทจ่ำงดำาเนินกลยุ์ทธ์ในการสรา้งควิามสมัพันธ์ที�ดีกับูกลุ่มสถืาบูนัการเงิน และ

กลุ่มผู้่ค้ารถืย์นต์่ ซ่ึ่�งถืือเป็นพันธมิต่รหลักทางธุรกิจำ เพื�อให้เกิดการสนับูสนุนการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท อาทิ

เช่น การแนะนำาลูกค้า การร่วิมกันจัำดกิจำกรรมการส่งเสริมการขาย์  เป็นต้่น นอกจำากนี� บูริษััทได้พัฒนาการจัำด

ระบูบูงานภาย์ในเพื�อทำาให้ผู้่ขาย์สามารถืรับูเงินค่าขาย์สินค้าต่ามกำาหนดเวิลา เพื�ออำานวิย์ควิามสะดวิกให้กับู

สถืาบัูนการเงิน และผู้่ค้ารถืย์นต์่ ให้ได้รับูเงินต่รงต่ามกรอบูระย์ะเวิลา ทั�งนี� เพื�อให้เกิดควิามประทับูใจำในการ

ให้บูริการ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สำาหรับูปี 2563 ถืือเป็นปีที�อุต่สาหกรรมย์านย์นต์่มีการเปลี�ย์นแปลงในทิศทางที�ลดลง ผ่ลกระทบูจำากการ

แพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ทำาให้มีมาต่รการล็อคดาวิน์ประเทศ เศรษัฐกิจำหยุ์ดชะงัก ส่งผ่ลให้ภาพรวิม

ในคร่�งปีแรก ย์อดขาย์รถืย์นต์่ใหม่ลดลงอยู่์ที�ร้อย์ละ 37 ขณะที�เริ�มมีมาต่รการผ่่อนคลาย์คร่�งปีหลัง และมี

มาต่รการชว่ิย์เหลือลูกหนี�ที�ได้รับูผ่ลกระทบูจำากการแพรร่ะบูาดเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ประกอบูกบัูการปรบัูตั่วิของ

ทุกภาคส่วิน ทำาให้ย์อดขาย์รถืย์นต่์คร่�งปีหลังเพิ�มข่�นร้อย์ละ 41 จำากคร่�งปีแรก แต่่ยั์งคงลดลงร้อย์ละ 21.4 

เมื�อเทีย์บูกับูปีที�ผ่่านมาในช่วิงระย์ะเวิลาเดีย์วิกัน 

ในป ี2564 ถืือเปน็ปีที�ท้าทาย์อกีปีหน่�งสำาหรับูต่ลาดรถืย์นต่ ์เนื�องจำากหลาย์ปจัำจัำย์ ทั�งจำากสภาพเศรษัฐกจิำ

ที�ซึ่บูเซึ่า สถืาบูนัการเงนิยั์งคงเข้มงวิดจำากการอนมัุติ่สินเชื�อ ภาวิะควิามเชื�อมั�นของผู้่บูรโิภคต่่อสภาวิะเศรษัฐกจิำ

โลกที�ไม่แน่นอน รวิมไปถ่ืงการเพิ�มข่�นของหนี�ครัวิเรือน และควิามเสี�ย์งจำากการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัส

โควิิด-19 ระลอกใหม่ อย่์างไรก็ต่าม ยั์งคงมีปัจำจัำย์บูวิกจำากมาต่รการกระตุ้่นเศรษัฐกิจำที�ทางภาครัฐออกมาต่รการ

ต่่างๆ อย่์างต่่อเนื�อง รวิมถ่ืงมาต่รการชว่ิย์เหลอืลูกหนี�ที�ได้รับูผ่ลกระทบูจำากการแพรร่ะบูาดของไวิรัสโควิิด-19 

ควิามต้่องการใช้รถืของผู้่บูริโภคยั์งมีอยู่์ รวิมทั�งเพื�อการพาณิชย์์ ทำาให้คาดว่ิาต่ลาดรถืย์นต์่ปี 2564 มีแนวิโน้ม

เติ่บูโต่จำากปี 2563 

ด้านการผ่ลิต่ในปี 2564 คาดการณ์ว่ิา การผ่ลิต่รถืย์นต์่มีแนวิโน้มขย์าย์ตั่วิเพิ�มข่�นคิดเป็นร้อย์ละ 5.12 

โดย์แบู่งสัดส่วินเป็นการผ่ลิต่เพื�อจำำาหน่าย์ในประเทศประมาณ 750,000 คัน และเป็นการผ่ลิต่เพื�อการ 

ส่งออก 750,000 คัน 

ด้านต่ลาดการผ่ลิต่รถืจำักรย์านย์นต่์ คาดการณ์ว่ิาจำะเพิ�มข่�นคิดเป็นร้อย์ละ 15.15 โดย์คิดเป็นการผ่ลิต่

เพื�อจำำาหน่าย์ในประเทศประมาณร้อย์ละ 83.9 และการผ่ลิต่เพื�อการส่งออกร้อย์ละ 16.1

นอกจำากนี� คาดว่ิารถืย์นต์่มือสองจำะมีทิศทางที�ยั์งมีการขย์าย์ตั่วิที�น่าจำะดีกว่ิาทิศทางของรถืย์นต่์ใหม่  

ด้วิย์สภาวิะทางเศรษัฐกิจำ มีการขย์าย์ตั่วิในอัต่ราที�ไม่สูง เนื�องจำากควิามไม่ค่อย์เชื�อมั�นทางเศรษัฐกิจำ การใช้

จ่ำาย์การอุปโภคบูริโภค ของประชาชนยั์งคงค่อนข้างระมัดระวัิงในการใช้จ่ำาย์ ส่งผ่ลต่่อการตั่ดสินใจำในการเลือก

ซืึ่�อรถืมือสองมากกว่ิาการเลือกซืึ่�อรถืใหม่ ประกอบูกับูในปี 2564 คาดว่ิาอัต่ราหนี�ด้อย์คุณภาพของสินเชื�อ
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รถืย์นต์่จำะมีอัต่ราสูงข่�น ส่งผ่ลให้มีปริมาณรถืย์นต์่มือสองออกมาสู่ต่ลาดมากข่�น ทำาให้ผู้่บูริโภคมีโอกาสในการ

เลือกซืึ่�อรถืได้หลากหลาย์ข่�นด้วิย์ รวิมถ่ืงการแข่งขันของสถืาบัูนการเงินต่่างๆ ยั์งคงมีการแข่งขันการปล่อย์

สินเชื�อเช่าซืึ่�อกันอยู่์มาก อันจำะส่งผ่ลให้การซืึ่�อขาย์รถืย์นต์่มือสองมีทิศทางที�ดีกว่ิารถืย์นต์่ใหม่

ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์

สถิืติ่ย์อดขาย์รถืย์นต์่ภาย์ในประเทศ ปี 2556 – 2563 สรุปได้ดังนี�

ปี 2556 ย์อดรวิม 1,330,668 คัน (ลดลง 105,667 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 7.3)

ปี 2557 ย์อดรวิม 881,832  คัน (ลดลง 448,836 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 33.7)

ปี 2558 ย์อดรวิม 799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 9.3)

ปี 2559 ย์อดรวิม 768,788 คัน (ลดลง 30,806 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 3.9)

ปี 2560 ย์อดรวิม 871,647 คัน (เพิ�มข่�น 102,859 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 13.4)

ปี 2561 ย์อดรวิม 1,041,739 คัน (เพิ�มข่�น 170,092 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 19.5)

ปี 2562 ย์อดรวิม 1,007,552 คัน (ลดลง 34,187 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 3.3)

ปี 2563 ย์อดรวิม 792,110 คัน (ลดลง 215,442 คัน คิดเป็นร้อย์ละ 21.4)

ย์อดขาย์จำำานวินรถืย์นต์่รวิมในประเทศไทย์ปี 2563 มีอัต่ราลดลงร้อย์ละ 21.4 จำากปี 2562 โดย์มีย์อด

ขาย์จำำานวินรถืย์นต์่รวิมอยู่์ที� 792,110 คัน อย่์างไรก็ต่าม แม้ว่ิาจำำานวินรถืย์นต์่ขาย์ในปี 2563 จำะลดลงอย่์าง

เห็นได้ชัดในช่วิงคร่�งปีแรก แต่่ยั์งสามารถืปรับูเพิ�มข่�นมาได้ที�ร้อย์ละ 41 ในคร่�งปีหลังเทีย์บูกับูคร่�งปีแรก

ต่ลาดรถืย์นต์่ในปี 2564 ถืือเป็นปีที�ท้าทาย์อีกปีหน่�งสำาหรับูต่ลาดรถืย์นต์่ เนื�องจำากหลาย์ปัจำจัำย์ ทั�งจำาก

สภาพเศรษัฐกิจำที�ชะลอตั่วิ มาต่รการคุมเข้มการให้สินเชื�อของสถืาบัูนการเงิน ประกอบูกับูปัจำจัำย์เสี�ย์งจำาก

สงครามการค้าระหว่ิางประเทศ ควิามเสี�ย์งจำากค่าเงินบูาทแข็งค่า ปัจำจัำย์เสี�ย์งจำากการเพิ�มข่�นของหนี�ครัวิเรือน

ทั�งนี� ประเภทรถืที�คาดว่ิาน่าจำะเป็นตั่วิขับูเคลื�อนในปี 2564 คือ รถืกะบูะ ส่วินรถืย์นต์่นั�งไม่น่าจำะเติ่บูโต่

ในส่วินของผู้่ประกอบูการคา่ย์รถืย์นต่แ์ละธุรกิจำที�เกี�ย์วิขอ้ง เช่น ดีลเลอรร์ถืย์นต่ ์มีการปรบัูกลย์ทุธ์ทางการ

ต่ลาดและบูริการหลังการขาย์ต่่างๆ เพื�อให้เหมาะสมต่่อควิามต้่องการของต่ลาดในแต่่ละประเภทรถื และ

ภูมิภาค เพื�อเป็นการสร้างภาพลักษัณ์ที�ดี และควิามน่าเชื�อถืือให้เกิดข่�นในกลุ่มผู้่บูริโภค

นอกจำากนี� จำากการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 ระลอกใหม่ ที�ส่งผ่ลกระทบูรุนแรงต่่อการท่องเที�ย์วิ

อย่์างต่่อเนื�อง เป็นปัจำจัำย์ลบู แต่่การค้นพบูวัิคซีึ่นช่วิงปลาย์ปี 2563 เป็นควิามหวัิงสำาคัญสำาหรับูภาคท่องเที�ย์วิ

และเป็นปัจำจัำย์บูวิกหรือตั่วิแปรสำาคัญในการกำาหนดทิศทางการฟ้�นตั่วิของเศรษัฐกิจำในปี 2564 โดย์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย์ประมาณการ GDP จำะขย์าย์ตั่วิร้อย์ละ 3.2 
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ปัจจัยความเสี่ยง
บูริษััทให้ควิามสำาคัญกับูการบูริหารควิามเสี�ย์ง และพัฒนาอย่์างต่่อเนื�อง โดย์นำาแนวิทางมาต่รฐานสากล 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นมาต่รฐาน

อ้างอิง เป้าหมาย์หลักของการบูริหารควิามเสี�ย์งคือการมุ่งมั�นจัำดการควิามเสี�ย์งที�มีต่่อการบูรรลุวัิต่ถุืประสงค์

องค์กร เพื�อลดโอกาสที�ควิามเสี�ย์งจำะเกิดข่�นหรือลดควิามเสีย์หาย์กรณีควิามเสี�ย์งเกิดข่�น และ/หรือ ให้ได้มา

ซ่ึ่�งโอกาสทางธุรกิจำ

ทั�งนี� โครงสร้างการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััทแบู่งออกเป็น 3 ระดับู คือ ระดับูองค์กร ระดับูสาย์งาน/

หน่วิย์ธุรกิจำ และระดับูปฏิิบัูติ่การ โดย์มีคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง (Risk Management Committee: 

RMC) ซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์กรรมการบูริษััทที�ได้รับูการแต่่งตั่�งให้มาทำาหน้าที�เป็นผู้่กำาหนดนโย์บูาย์ กรอบูการดำาเนิน

งานด้านการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััท รวิมทั�งติ่ดต่าม กลั�นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบูริหาร

ควิามเสี�ย์ง ทั�งนี� ตั่�งแต่่ปี 2562 คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งได้แต่่งตั่�งคณะทำางานบูริหารควิามเสี�ย์งข่�นมา

ซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์ผู้่บูริหารระดับูสูงของบูริษััทจำากสาย์งานต่่างๆ เพื�อติ่ดต่ามการดำาเนินงานด้านบูริหารควิาม

เสี�ย์งอย่์างใกล้ชิด

ปัจำจัำย์ควิามเสี�ย์งในการประกอบูธุรกิจำของบูริษััทที�อาจำมีผ่ลกระทบูต่่อผ่ลการดำาเนินงานและฐานะการ

เงินของบูริษััทต่ลอดจำนผ่ลต่อบูแทนจำากการลงทุนในบูริษััทของผู้่ถืือหุ้นอย่์างมีนัย์สำาคัญ สามารถืสรุปได้ดังนี�

 1. ความเสี่ยงจากอัคคีภัย

บูริษััทให้ควิามสำาคัญและต่ระหนักถ่ืงปัญหาจำากอัคคีภัย์ จ่ำงจัำดทำาแผ่นในการจำัดการปัญหาดังกล่าวิ 

โดย์มีมาต่รการในการรับูมือและป้องกันปัญหาที�จำะเกิดข่�น ด้วิย์การต่รวิจำสอบูอาคาร สถืานที� และระบูบูไฟฟ้า

อย่์างสมำ�าเสมอ โดย์มีการอบูรมการป้องกัน การระงับูอัคคีภัย์และการซ้ึ่อมการหนีไฟแก่พนักงาน ต่รวิจำสอบู

กล้องวิงจำรปิดให้ใช้งานได้ต่ลอดเวิลา ทำาแผ่นการต่รวิจำสอบูระบูบูไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั�งหมดที�สำานักงานใหญ่ 

ต่รวิจำสอบูควิามปลอดภัย์ของการเก็บูนำ�ามันเชื�อเพลิง จัำดเก็บูอย่์างเป็นระบูบู พร้อมทั�งจัำดเต่รีย์มและติ่ดตั่�ง

อุปกรณ์ดับูเพลิงให้เพีย์งพอ และครอบูคลุมพื�นที� เพื�อป้องกันควิามเสี�ย์งที�จำะเกิดอัคคีภัย์ให้ลดน้อย์ลงที�สุด 

ทั�งนี� ทางบูริษััทได้จัำดเต่รีย์มแผ่นรับูมือในกรณีที�เกิดเหตุ่สุดวิิสัย์ ด้วิย์การทำาประกันอัคคีภัย์เพื�อรองรับูปัญหา

ควิามเสี�ย์งที�คาดไม่ถ่ืง โดย์ราย์ละเอีย์ดการคุ้มครองครอบูคลุมเรื�องทรัพย์์สินของลูกค้า และทุนประกัน 

อัคคีภัย์มีมูลค่าไม่น้อย์กว่ิามูลค่าตั่วิทรัพย์์สิน เพื�อสร้างควิามมั�นใจำว่ิาบูริษััทได้เต่รีย์มแผ่นรับูมือกับูควิามเสี�ย์ง

จำากอัคคีภัย์อย่์างเต็่มกำาลัง อย่์างไรก็ดี ในอดีต่ที�ผ่่านมาบูริษััทไม่เคย์มีประวัิติ่เกิดอัคคีภัย์ที�ร้าย์แรงแต่่อย่์างใด

 2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บูริษััทมีมาต่รการในการรับูมือกับูปัญหาอุทกภัย์อย่์างรอบูด้าน โดย์มีการจัำดเต่รีย์มพื�นที�ซ่ึ่�งมีระดับูควิาม

สูงพ้นระดับูนำ�าท่วิมในหลาย์พื�นที� ต่ลอดจำนจัำดหาพื�นที�เพื�อจัำดเก็บูสต็่อกรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ 32 แห่ง

กระจำาย์อยู่์ทั�วิภูมิภาค ซ่ึ่�งนอกจำากเพื�ออำานวิย์ควิามสะดวิกให้แก่เจ้ำาของทรัพย์์แล้วิ บูริษััทยั์งสามารถืใช้เป็น

พื�นที�จัำดเก็บูทรัพย์์สินในกรณีที�บูางพื�นที�เกิดอุทกภัย์ในอนาคต่ สำาหรับูพื�นที�ในเขต่สำานักงานใหญ่ บูริษััทมี
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มาต่รการในการป้องกันอุทกภัย์โดย์จัำดเต่รีย์มแผ่น Safety Zone เพื�อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดย์การจัำดทำาแนวิดิน

เพื�อป้องกันทรัพย์์สินและรถืย์นต่ใ์นเขต่พื�นที�ของสำานักงานใหญ ่ซ่ึ่�งในปี 2554 บูริษััทได้สร้างแนวิพื�นที�ปลอดภัย์

(“Safety Zone”) สูงระดับู 2 เมต่ร ในเนื�อที� 3 ไร่ และแนวิสูงระดับู 0.5 เมต่ร ในเนื�อที� 6 ไร่ ในเขต่สำานักงาน

ใหญ่ ในปี 2556 บูริษััทได้ขย์าย์พื�นที� Safety Zone สูงระดับู 3 เมต่ร ในเนื�อที�ประมาณ 14 ไร่เพิ�มเติ่ม ในปี 2560 

บูริษััทได้ทำาการย์กระดับูพื�นโรงรับูรถื โรงทำาควิามสะอาดรถื และโรงต่รวิจำสภาพรถืประมูลจำำานวิน 6 โรง 

พร้อมแนวิถืนนด้านในบูริษััท ทำาเป็นแนวิป้องกันนำ�าท่วิม มีการติ่ดตั่�งเครื�องสูบูนำ�าขนาดใหญ่ และปรับูปรุงทาง

ระบูาย์นำ�าให้ดีข่�น ในปี 2562 - 2563 บูริษััทได้ทำาการย์กระดับูพื�นโรงรับูรถืเพิ�มเติ่ม พร้อมถืมปรับูพื�นที�บู่อนำ�า

บูางส่วินเป็นพื�นที�รับูรถืด้วิย์หินคลุก ทำาทางระบูาย์นำ�าและเทพื�นคอนกรีต่ เต็่มพื�นที�รวิม 12 ไร่ ต่ลอดจำนทำา

ประกันภัย์สิ�งปลูกสร้าง รถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ รวิมถ่ืงเฟอร์นิเจำอร์ในเขต่พื�นที�สำานักงานใหญ่และ 

สถืานที�ในการดูแลทรัพย์์สินของบูริษััททั�วิประเทศ 32 แห่ง นอกจำากนี� บูริษััทยั์งมีการจัำดทำาแผ่นการป้องกัน

นำ�าท่วิมเป็นขั�นต่อน โดย์เริ�มจำากการต่รวิจำสอบูควิามพร้อมของอุปกรณ์ เจ้ำาหน้าที� และการราย์งานเหตุ่การณ์

ต่่อผู้่บัูงคับูบัูญชาเพื�อสั�งการ บูริษััทจ่ำงประเมินว่ิาสามารถืบูริหารควิามเสี�ย์งนี�ได้ในเกณฑ์์ดี

 3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน 

ณ วัินที� 31 มกราคม 2563 บูริษััทมีกลุ่มครอบูครัวิศิลา เป็นผู้่ถืือหุ้นใหญ่ที�ถืือหุ้นในบูริษััทจำำานวิน 288.90 

ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อย์ละ 52.53 ของทุนจำดทะเบีูย์นและเรีย์กชำาระแล้วิ 550 ล้านหุ้น (มูลค่าที�ต่ราไว้ิ 

หุ้นละ 0.25 บูาท) ซ่ึ่�งมากกว่ิาร้อย์ละ 50 ของทุนจำดทะเบีูย์นและเรีย์กชำาระแล้วิ การถืือหุ้นจำำานวินดังกล่าวิ

อาจำทำาให้กลุ่มผู้่ถืือหุ้นกลุ่มนี�มีอำานาจำในการควิบูคุมและมีอิทธิพลต่่อการดำาเนินงาน รวิมถ่ืงการควิบูคุมมติ่ 

ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นสำาหรับูการดำาเนินงานต่ามปกติ่ได้ แต่่ไม่สามารถืควิบูคุมมติ่ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นกรณีสำาคัญ 

ที�ต้่องได้รับูเสีย์ง 3 ใน 4 จำากที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น

อย่์างไรก็ดี บูริษััทได้ต่ระหนักถ่ืงควิามสำาคัญของการถ่ืวิงดุลอำานาจำ จ่ำงมีมาต่รการควิบูคุมไม่ให้กลุ่มบุูคคล

ดังกล่าวิมีอำานาจำโดย์ไม่จำำากัด ดังจำะเห็นได้จำากการจัำดให้มีกรรมการที�ไม่ได้มาจำากกลุ่มผู้่ถืือหุ้นใหญ่หรือกลุ่ม

ผู้่บูริหาร โดย์เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึ่�งกรรมการอิสระทั�ง 3 ท่านดังกล่าวิคิดเป็นร้อย์ละ 37.50 ของ

กรรมการทั�งคณะ ซ่ึ่�งจำะสามารถืต่รวิจำสอบู และสอบูทานการทำางานต่ลอดจำนถ่ืวิงดุลอำานาจำในฐานะตั่วิแทน

ของผู้่ถืือหุ้นราย์ย่์อย์ได้ในระดับูหน่�ง รวิมทั�ง ช่วิย์ในการกลั�นกรองเรื�องต่่าง ๆ  ในการนำาเสนอเรื�องต่่อที�ประชุม

ผู้่ถืือหุ้นอีกด้วิย์

 4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนำาทรัพย์สิน 
  มาทำาการประมูล

ทรัพย์์สินหลักที�บูริษััทให้บูริการในการประมูล ได้แก่ รถืย์นต่์และรถืจำักรย์านย์นต่์ ซ่ึ่�งมีสัดส่วินราย์ได้

ประมาณร้อย์ละ 96 ของราย์ได้รวิม ทั�งนี� ในปี 2563 บูริษััทมีการจัำดหาจำำานวินรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่

ส่วินใหญผ่่่านเจ้ำาของทรพัย์์สินที�เป็นนิติ่บุูคคล ซ่ึ่�งสว่ินใหญเ่จ้ำาของทรพัย์์สินเป็นสถืาบูนัการเงนิที�มีการปลอ่ย์

สินเชื�อเช่าซืึ่�อรถืย์นต์่และนำารถืย่์ดจำากลกูค้ามาทำาการประมลู โดย์จำำานวินรถืย์นต่ข์องเจ้ำาของทรัพย์์สินที�นำามา

ประมูล 3 ราย์แรก มีสัดส่วินประมาณร้อย์ละ 64 ของทรัพย์์สินที�ประมูลจำบูของบูริษััท โดย์การพ่�งพิงผู้่ประกอบู
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การทั�ง 3 ราย์ดังกล่าวินั�น มีสาเหตุ่มาจำากทั�ง 3 ราย์ถืือเป็นผู้่ประกอบูการราย์ใหญ่ของธุรกิจำเช่าซืึ่�อรถืย์นต์่ 

อย่์างไรก็ต่าม บูริษััทอาจำมีควิามเสี�ย์งในกรณีที�เจ้ำาของทรัพย์์สินเข้ามาดำาเนินธุรกิจำจัำดการประมูลด้วิย์ต่นเอง 

หรือนำาทรัพย์์สินไปทำาการประมูลที�บูริษััทอื�น ซ่ึ่�งอาจำส่งผ่ลกระทบูต่่อการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััทได้ 

ทั�งนี� ผู้่บูริหารของบูริษััทได้ทำาการประเมนิควิามเสี�ย์งดังกล่าวิแล้วิเชื�อว่ิาโอกาสที�จำะเกิดเหตุ่การณ์ดังกล่าวิ

อาจำมีไม่สูงมากนัก เนื�องจำากสถืาบัูนการเงินที�เป็นลูกค้าหลักของบูริษััทนั�น มีนโย์บูาย์มุ่งเน้นในการประกอบู

ธุรกิจำหลักของต่นเอง และต้่องการควิามโปร่งใสในการทำาการประมูล โดย์หากสถืาบัูนการเงินดังกล่าวิหันมา

ดำาเนินธุรกิจำประมูลรถืภาย์หลังจำากย่์ดรถืแล้วิ จำะมีสถืานะเป็นผู้่ย่์ดรถืและผู้่ประมูลขาย์พร้อมกัน ดังนั�น อาจำ

ก่อให้เกิดข้อพิพาทจำากการฟอ้งร้องของลกูค้าที�ถูืกย่์ดรถื เนื�องจำากลกูค้าที�ถูืกย่์ดรถืจำำานวินหน่�งต้่องการควิาม

โปร่งใสจำากการขาย์ทอดต่ลาด สำาหรับูควิามเสี�ย์งในการที�สถืาบัูนการเงินดังกล่าวิจำะนำาทรัพย์์สินไปทำาการ

ประมูลที�บูริษััทอื�นนั�น บูริษััทเชื�อมั�นว่ิาควิามได้เปรีย์บูจำากประสบูการณ์ด้านการจัำดการประมูลของบูริษััทที�

สั�งสมมากว่ิา 29 ปี การให้บูริการที�ดี ทำาให้บูริษััทมีฐานลูกค้าที�ให้ควิามไว้ิวิางใจำและใช้บูริการกับูบูริษััทมาอย่์าง

ต่่อเนื�องจำำานวินมาก รวิมถ่ืงการให้บูริการโดย์เน้นคุณภาพและสร้างควิามน่าเชื�อถืือ อาทิ เช่น การมีพื�นที�จัำด

เก็บูทรัพย์์สินกระจำาย์กว่ิา 32 จุำดทั�วิทุกภูมิภาคในประเทศ การให้บูริการต่รวิจำสภาพรถืย์นต์่โดย์หน่วิย์งานที�มี

ควิามชำานาญก่อนเข้าทำาการประมูลที�สำานักงานใหญ่ และสาขารังสิต่ พร้อมจัำดเกรดรถืให้เป็นมาต่รฐาน จ่ำง

ก่อให้เกิดควิามเชื�อถืือในระบูบูการบูรหิารจัำดการของบูรษัิัทซ่ึ่�งจำะเปน็อุปสรรคต่่อการเข้ามาของคู่แข่งราย์ใหม่

ที�ต้่องอาศัย์ระย์ะเวิลาในการพัฒนาเพื�อให้เกิดควิามทัดเทีย์มในการดำาเนินธุรกิจำกับูบูริษััทซ่ึ่�งเป็นผู้่ประกอบู

การราย์เดิม

นอกจำากนี� บูริษััทมีนโย์บูาย์ในการลดควิามเสี�ย์งดังกล่าวิ โดย์มีการพัฒนาระบูบูสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพดีข่�น สามารถืทราบูผ่ลย์อดรถืที�ประมูลได้อย่์างทันท่วิงที ทราบูจำำานวินรถืที�อยู่์ในคลังสินค้า 

จำำานวินรถืคงค้าง ระย์ะเวิลาที�ค้าง เพื�อสามารถืวิางแผ่นในการประมูลในรอบูต่่อไป เน้นเรื�องการบูริการที�ดี 

ลูกค้าสามารถืประมูลผ่่านระบูบู E-Auction  Mobile Auction, E-Onsite และบูริษััทจำะพัฒนาระบูบูการบูริการ

ต่่างๆ ต่่อไป เพื�อเพิ�มควิามพ่งพอใจำให้แก่ลูกค้าและเจ้ำาของทรัพย์์สิน เพิ�มสัดส่วินการจัำดหารถืย์นต์่และ

รถืจัำกรย์านย์นต์่จำากแหล่งอื�นๆ ทั�งจำากบูริษััทเอกชนอื�น รวิมทั�งจำากบุูคคลราย์ย่์อย์ผ่่านช่องทางการต่ลาด การ

ส่งเสริมการขาย์ อาทิเช่น การให้ส่วินลดค่าธรรมเนีย์มในการนำารถืเข้าประมูล และการจำัดให้มีเจ้ำาหน้าที�ผู้่มี

ควิามชำานาญให้คำาแนะนำาในการประเมินราคารถืย์นต์่ก่อนเข้าทำาการประมูล เป็นต้่น และให้ควิามสำาคัญใน

การดูแลทรัพย์์สินของเจ้ำาของทรัพย์์สินที�ทำาการประมูลไม่ให้สูญหาย์หรือเกิดควิามเสีย์หาย์

 5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน  
  ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท

จำากการที�ทรัพย์์สินส่วินใหญ่ที�ทำาการประมูลนั�น เป็นรถืย์นต์่หรือรถืจัำกรย์านย์นต์่ ซ่ึ่�งย่์ดจำากผู้่ครอบูครอง

ซ่ึ่�งผิ่ดนัดชำาระหนี� โดย์ต่ามสัญญาเช่าซืึ่�อนั�นผู้่ครอบูครองจำะมีระย์ะเวิลาหน่�งในการดำาเนินการไถ่ืถือน ทำาให้

ทรัพย์์สินดังกล่าวิไม่สามารถืนำามาทำาการประมูลได้โดย์ทันที และต่ามเงื�อนไขสัญญาระหว่ิางบูริษััทกับูสถืาบัูน

การเงินนั�น บูริษััทจำะต้่องทำาการรับูฝ่ากรถืย์นต์่ และรถืจัำกรย์านย์นต์่ที�ถูืกย่์ดเพื�อรอการประมูล ทำาให้รถืย์นต์่

ดังกล่าวิจำะถูืกจัำดเก็บูไว้ิในพื�นที�และควิามดูแลของบูริษััทโดย์มีระย์ะเวิลาจัำดเก็บูทรัพย์์สินก่อนการประมูล

เฉลี�ย์ 1 - 45 วัิน สำาหรับูรถืย์นต์่ และ 1 - 15 วัิน สำาหรับูรถืจัำกรย์านย์นต์่ รวิมทั�งบูริษััทยั์งเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูใน
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การขนย์า้ย์ทรพัย์์สินดังกล่าวิจำากสถืานที�จัำดเก็บูทรัพย์์สินไปย์งัสถืานที�ประมลู ทำาใหบู้ริษััทอาจำมคีวิามเสี�ย์งใน

การรับูผิ่ดชอบูต่่อค่าเสีย์หาย์ในกรณีทรัพย์์สินอาจำสูญหาย์หรือเสีย์หาย์ในระหว่ิางที�อยู่์ภาย์ใต้่การดูแลของ

บูริษััทได้

ทั�งนี� บูริษััทมีมาต่รการในการป้องกันควิามเสีย์หาย์ที�อาจำเกิดข่�นในกรณีที�รถืเกิดอุบัูติ่เหตุ่หรือควิาม 

เสีย์หาย์ในระหวิา่งที�รถือยู่์ในควิามครอบูครองของบูรษัิัทโดย์การติ่ดตั่�งกล้องวิงจำรปิดในพื�นที�จัำดเก็บูทรัพย์์สิน

การควิบูคุมการเข้าออกในพื�นที� การว่ิาจ้ำางเจ้ำาหน้าที�รักษัาควิามปลอดภัย์จำากภาย์นอกเพื�อรักษัาการต่ลอด 

24 ชั�วิโมง ในทุกพื�นที�ซ่ึ่�งมีการจัำดเก็บูรถื โดย์ต่ามสัญญาระบุูให้บูริษััทรักษัาควิามปลอดภัย์ชดใช้ค่าเสีย์หาย์ 

ที�เกิดต่่อทรัพย์์สินแก่บูริษััท ในกรณีที�ควิามเสีย์หาย์เกิดจำากการกระทำาหรืองดเว้ินการกระทำา หรือควิาม

บูกพร่องจำากการปฏิิบัูติ่หน้าที�ของบูริษััทรักษัาควิามปลอดภัย์ รวิมทั�งมีการทำาประกันภัย์ทรัพย์์สินในวิงเงิน

รวิม 3,768 ล้านบูาท สำาหรับูพื�นที�จัำดเก็บู/ทรัพย์์สินที�จัำดเก็บูทั�วิประเทศ และในวิงเงินรวิม 313 ล้านบูาท 

สำาหรับูทรัพย์์สินที�จัำดเก็บูของกลุ่มบูริษััทในเครือของสถืาบัูนการเงินแห่งหน่�ง นอกจำากนี� ในส่วินของการ 

ขนย้์าย์ทรัพย์์สิน บูริษััทได้ให้ผู้่ว่ิาจ้ำางทำาการขนย้์าย์ทรัพย์์สินทำาประกันภัย์จำากควิามเสีย์หาย์ระหว่ิางขนย้์าย์

ทรัพย์์สินซ่ึ่�งครอบูคลุมถ่ืงควิามผิ่ดทั�งปวิงของผู้่รับูจ้ำางรวิมทั�งผู้่รับูจ้ำางช่วิง ซ่ึ่�งบูริษััทเชื�อว่ิาการดำาเนินการต่าม

ที�ได้กล่าวิมาแล้วิข้างต้่น สามารถืลดทอนควิามเสี�ย์งในการที�ทรัพย์์สนิจำะเกิดการสูญหาย์หรือเสีย์หาย์ระหว่ิาง

การดูแลของบูริษััทได้ในระดับูหน่�ง โดย์ในระย์ะเวิลา 3 ปีที�ผ่่านมา บูริษััทไม่เคย์มีกรณีรถืย์นต์่หรือ 

รถืจัำกรย์านย์นต์่สูญหาย์จำากพื�นที�จัำดเก็บูทรัพย์์สินของบูริษััท

 6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า

จำากการที�บูริษััทมีการส่งเสริมการประมูล โดย์ให้สิทธิพิเศษัแก่ลูกค้า โดย์นับูตั่�งแต่่วัินที� 1 กรกฎาคม 2557 

บูริษััทมีการจัำดการส่งเสริมการขาย์โดย์ให้สิทธิพิเศษั (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้่เข้าประมูลที�มีการติ่ดต่่อกับูบูริษััทเพื�อ

กระตุ้่นให้เกิดการประมูลเพิ�มข่�น ทั�งนี� ตั่�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2557, 30 เมษัาย์น 2559 และ 18 พฤษัภาคม 2563 

บูริษััทมีการปรับูปรุงสิทธิพิเศษัใหม่ เพื�อลดควิามเสี�ย์งในการผ่ิดนัดชำาระหนี�ของลูกค้าที�สามารถืนำารถืย์นต่์

ออกจำากพื�นที�ได้ก่อนการชำาระเงินค่าทรัพย์์สินดังนี�

หลักเกณีฑ์์
วิางมูัดจำำา

ป้าย์
เงินมูัดจำำา

ขั้ั�นตำ�า 10%
การิชำาริะเงินเพ่�อริับริถออก

ป้าย์กลุ่ม เลข 8  ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง

ป้าย์กลุ่ม เลข 7  ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง ต้่องชำาระเต็่มจำำานวิน เป็นเงินสด เงินโอน  

บัูต่รเครดิต่ แคชเชีย์ร์เช็ค หรือตั่�วิแลกเงิน

ป้าย์กลุ่ม เลข 6 ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง ต้่องชำาระเต็่มจำำานวิน (โดย์สั�งจ่ำาย์เช็คภาย์ใน 3 วัิน

หลังวัินประมูล หรือภาย์ใน 2 วัิน กรณีประมูล 

ต่่างจัำงหวัิด)

ป้าย์กลุ่ม เลข 3 

และเงื�อนไขพิเศษัอื�นๆ

ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง ไม่ต้่อง หรือ ชำาระเต็่มจำำานวินต่ามระย์ะเวิลาไม่

เกิน 30 - 90 วัิน ต่ามที�ต่กลง เป็นเงินสด เงินโอน 

บัูต่รเครดิต่ แคชเชีย์ร์เช็ค หรือเช็คบูริษััท



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 49

บูริษััทได้ต่ระหนักถ่ืงควิามเสี�ย์งนี�เป็นอย่์างดีและได้พย์าย์ามป้องกันควิามเสี�ย์งดังกล่าวิ โดย์ในการ

พิจำารณาให้สิทธิพิเศษัแก่ผู้่ประมูล บูริษััทได้เก็บูสถิืติ่ผู้่ประมูลซืึ่�อรถืย้์อนหลังของทุกๆ ปี เพื�อพิจำารณาการให้

เครดิต่ลูกค้าเพื�อทำาการวิิเคราะห์ ทั�งในด้านของปริมาณการซืึ่�อขาย์ ลักษัณะผู้่ซืึ่�อ การติ่ดต่่ออย่์างสมำ�าเสมอ 

เป็นต้่น รวิมทั�งเป็นผู้่ประมูลที�ไม่เคย์มีประวัิติ่ผิ่ดนัดชำาระเงินมาก่อน นอกจำากนี� ภาย์หลังชนะประมูล บูริษััท

ยั์งเป็นผู้่เก็บูรักษัาเล่มทะเบีูย์นรถืทุกคันและจำะส่งมอบูให้แก่ผู้่ซืึ่�อภาย์หลังจำากที�ผู้่ซืึ่�อรถืทำาการชำาระเงินครบู 

ทั�งจำำานวิน ซ่ึ่�งเป็นการป้องกันควิามเสี�ย์งจำากการนำารถืดังกล่าวิไปขาย์ จำำาหน่าย์หรือโอนต่่อ อีกทั�งบูางส่วิน

ของผู้่ซืึ่�อรถืดังกล่าวิเป็นลูกค้าซ่ึ่�งนำารถืมาประมูลขาย์กับูบูริษััทจ่ำงเปรีย์บูเสมือนบูริษััทมีทรัพย์์สินของลูกค้าเป็น

หลักประกันเช่นกัน ทั�งนี� บูริษััทมีมาต่รการในการทบูทวินการจัำดประเภทลูกค้าอย่์างต่่อเนื�อง หากลูกค้าใดที�

ไม่ปฏิิบัูติ่ต่ามข้อกำาหนด หรือมีพฤติ่กรรมที�อาจำก่อให้เกิดควิามเสีย์หาย์ บูริษััทจำะทำาการยุ์ติ่สิทธิพิเศษัในทันที

ด้วิย์แนวิทางการดำาเนินการดังกล่าวิ บูริษััทเชื�อมั�นว่ิาจำะป้องกันควิามเสี�ย์งดังกล่าวิได้

ปัจำจุำบัูนบูริษััทได้พิจำารณาทบูทวินการให้เครดิต่ลูกค้าสิทธิพิเศษัราย์เดิมทุกปี โดย์มีการพิจำารณาปรับู

เครดิต่ลูกค้าอย่์างสมำ�าเสมอ

 7. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ในปี 2563 เกิดเหตุ่การณ์แพร่ระบูาดของโรคติ่ดต่่อ Covid-19 ซ่ึ่�งมีผ่ลกระทบูต่่อธุรกิจำด้านจำำานวินรถืเข้า

ประมูล จำำานวินลูกค้าเข้าพื�นที�เพื�อทำาการประมูล เป็นควิามเสี�ย์งด้านราย์ได้และชื�อเสีย์ง บูริษััทได้ดำาเนินการ

รับูมือกับูเหตุ่การณ์ดังกล่าวิ โดย์ปฏิิบัูติ่ต่ามประกาศของทางราชการอย่์างเคร่งครัด ได้แก่ การต่รวิจำคัดกรอง

อุณหภูมิร่างกาย์ของพนักงานและผู้่มาติ่ดต่่อ การกำาหนดให้ทุกคนสวิมหน้ากากอนามัย์ก่อนเข้าพื�นที� จัำดบูริการ

จุำดล้างมือไว้ิต่ามจุำดต่่างๆ อย่์างเพีย์งพอ และประชาสัมพันธ์ให้มีการเว้ินระย์ะห่างทางสังคม ทั�งนี� บูริษััท

สามารถืขย์าย์ฐานลูกค้าประมูลจำากช่องทางการประมูลหน้าลานไปสู่ช่องทางการประมูล E-Auction ได้เพิ�ม

ข่�นเป็นจำำานวินมาก ลูกค้าสามารถืลงทะเบูีย์นและประมูลผ่่านระบูบู E-Auction โดย์ไม่ต้่องมาที�หน้าลาน

ประมูล

หลักเกณีฑ์์
วิางมูัดจำำา

ป้าย์
เงินมูัดจำำา

ขั้ั�นตำ�า 10%
การิชำาริะเงินเพ่�อริับริถออก

ป้าย์กลุ่ม เลข 1 

(ลูกค้าที�เคย์มาประมูลรถื)

ต้่องชำาระ ต้่องชำาระ ต้่องชำาระเต็่มจำำานวินเป็น เงินสด เงินโอน  

บัูต่รเครดิต่ แคชเชีย์ร์เช็คตั่�วิแลกเงิน 

ป้าย์กลุ่ม เลข 9 

(ลูกค้าที�เข้าประมูลครั�งแรก 

ประมูลได้ 1 คันต่่อป้าย์)

ต้่องชำาระ ต้่องชำาระ ต้่องชำาระเต็่มจำำานวินเป็นเงินสด เงินโอน  

บัูต่รเครดิต่ แคชเชีย์ร์เช็คตั่�วิแลกเงิน 

หมาย์เหตุ่:

1. การประมูล ณ สำานักงานใหญ่ และสาขารังสิต่ ต้่องชำาระภาย์ใน 4 วัินทำาการหลังวัินประมูล

2. การประมูลสัญจำร และสาขาต่่างจัำงหวัิด ต้่องชำาระภาย์ใน 3 วัินทำาการหลังวัินประมูล
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื�อบูริษััทที�ออกหลักทรัพย์์ : บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

ชื�อย่์อหลักทรัพย์์ : AUCT

เลขทะเบีูย์นบูริษััท      : 0107555000341

ลักษัณะการประกอบูธุรกิจำ : บูริการจัำดการประมูลสินค้า

ทุนจำดทะเบีูย์นหุ้นสามัญ : 550,000,000 หุ้น

ทุนจำดทะเบีูย์นชำาระแล้วิ : 137,500,000 บูาท 

มูลค่าหุ้นที�ต่ราไว้ิ : 0.25 บูาท

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ : 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิงวัิงทองหลาง

    เขต่วัิงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เว็ิบูไซึ่ต์่  : www.auct.co.th

โทรศัพท์ : 0 2033 6555 

โทรสาร : 0 2935 6202

นักลงทุนสัมพันธ์ : 0 2033 6555 ต่่อ 148

บุคคลอ้างอิง	 	

นาย์ทะเบีูย์นหลักทรัพย์์ : บูริษััท ศูนย์์รับูฝ่ากหลักทรัพย์์ (ประเทศไทย์) จำำากัด

  อาคารต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ (ข้างสถืานฑู์ต่จีำน) 

  ทาวิเวิอร์ เอ ชั�น 14 เลขที� 93 ถืนนรัชดาภิเษัก 

  แขวิงดินแดง เขต่ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทร. 0 2009 9000

ผู้่สอบูบัูญชี : บูริษััท สำานักงาน อีวิาย์ จำำากัด

  193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ึ่ 

  ชั�น 33 ถืนนรัชดาภิเษัก แขวิงคลองเต่ย์ เขต่คลองเต่ย์ 

  กรุงเทพมหานคร 10110

  โทร. 0 2264 0777

ข้อมูลสำาคัญอื่น
- ไม่มี -

ผู้่ลงทุนสามารถืศ่กษัาข้อมูลเพิ�มเติ่มได้จำากแบูบูแสดงราย์การข้อมูลประจำำาปี (แบูบู 56-1) ของบูริษััทที�แสดง

ไว้ิในเว็ิบูไซึ่ต์่ www.sec.or.th และ www.set.or.th หรือเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีผู้่ถืือหุ้นใหญ่ 10 ราย์แรก ดังนี�

ริาย์ชื�อผู้ถ่อห่้น จำำานวินห่้น ริ้อย์ละ

1.	 กำลุ่มครอบครัวศิลา

 นาย์ภาคภูมิ  ศิลา

 นางธิดารัต่น์  สีต่ภวิังค์

 นาย์เทพทัย์  ศิลา

 นาย์วิรัญญูู  ศิลา

 นางวิิภา  ศิลา

 นางพรรณี  ศิลา

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.	 กำลุ่มเสร่วิวัฒนา

 นางสาวิพิมพ์ศิริ  เสรีวิิวิัฒนา

 นางสาวิพิชญ์สินี  เสรีวิิวิัฒนา

 นางวิราณี  เสรีวิิวิัฒนา

 รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวิัฒนา

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. บูริษััท ไทย์เอ็นวิีดีอาร์ จำำากัด 17,602,369 3.20

7.	 กำลุ่มยอดจรัส

 นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส

 นางสาวิณัฐธิดา  ย์อดจำรัส

 นาย์ณัฐวิุฒิ  ย์อดจำรัส

6,066,200

3,616,200

1,550,000

900,000

1.10

0.66

0.28

0.16

8. นาย์สินธุ เวิศย์์วิรุต่ม์ 3,000,000 0.55

9. กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย์อิควิิต่ี� 2,776,900 0.50

10. นางสาวิเสาวิลักษัณ์  ชัย์เดชสุริย์ะ 2,307,400 0.42

 ผู่้ถืือหุ้นราย์ย์่อย์อื�นๆ 111,991,494 20.36

รวม 550,000,000 100.00
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บูริษััทมีนโย์บูาย์จ่ำาย์เงินปันผ่ลไม่น้อย์กว่ิาร้อย์ละ 40 ของกำาไรสุทธิต่ามงบูการเงนิเฉพาะของบูรษัิัท หลัง

หักภาษีัเงินได้นิติ่บุูคคล เงินสำารองต่ามกฎหมาย์ และเงนิสำารองต่่างๆ ทั�งหมด อย่์างไรก็ต่าม บูริษััทอาจำกำาหนด

ให้การจ่ำาย์เงินปันผ่ลมีอัต่ราน้อย์กว่ิาอัต่ราที�กำาหนดข้างต้่นได้ โดย์ข่�นอยู่์กับูควิามจำำาเป็นในการใช้เงิน

ทุนหมุนเวีิย์นในการดำาเนินงาน การขย์าย์ธุรกิจำ และปัจำจัำย์อื�นๆ ที�เกี�ย์วิข้องในการบูริหารงานของบูริษััท 

ทั�งนี� มติ่ของคณะกรรมการบูริษััทที�อนุมัติ่ให้จ่ำาย์เงินปันผ่ลจำะต้่องถูืกนำาเสนอเพื�อขออนุมัติ่จำากที�ประชุม

ผู้่ถืือหุ้น เว้ินแต่่เป็นการจ่ำาย์ปันผ่ลระหว่ิางกาลซ่ึ่�งคณะกรรมการบูริษััทมีอำานาจำอนุมัติ่ให้จ่ำาย์เงินปันผ่ล

ระหว่ิางกาลได้ และจำะดำาเนินการราย์งานให้ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นรับูทราบูในการประชุมต่่อไป

 ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง

2560 2561 2562 2563*

อัต่รากำาไรสุทธิต่่อหุ้น (บูาท) 0.19 0.31 0.43 0.22

อัต่ราเงินปันผ่ลต่่อหุ้น (บูาท) 0.20 0.30 0.40 0.18

อัต่ราการจ่ำาย์เงินปันผ่ลต่่อกำาไรสุทธิ (%) 105.84 96.74 93.92 80.69

* จ่ำาย์จำากผ่ลการดำาเนินงานวัินที� 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุืนาย์น 2563
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัำดการของบูริษััท ประกอบูด้วิย์คณะกรรมการจำำานวิน 5 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการบูริษััท

2. คณะกรรมการต่รวิจำสอบู

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

4. คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

5. คณะกรรมการบูริหาร

โครงสร้างองค์กรของบูริษััท ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 ดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัท 
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีกรรมการบูริษััทจำำานวิน 8 คน ดังนี� 

1) รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวัิฒนา ประธานกรรมการ

2) รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์ กรรมการอิสระ

3) รศ.ดร.มนต่รี  โสคติ่ย์านุรักษ์ั กรรมการอิสระ

4) นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล กรรมการอิสระ

5) นาย์เทพทัย์  ศิลา กรรมการ

6) นาย์ศราวุิธ  จำารุจิำนดา กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำนักกรรมการและ
สงเสริมคุณภาพ

สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด สายงานปฏิบัติการ สายงานพัฒนา

ระบบไอที
สายงานบัญชี
และการเงิน

สำนักตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน
เจาหนาที่บริหาร

กรรมการ
ผูจัดการ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
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7) นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส กรรมการ และประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร

8) นาย์วิรัญญูู  ศิลา กรรมการ และกรรมการผู้่จัำดการ

โดย์มีนางสาวินันทนิต่ย์์ ราชกิจำ เป็นเลขานุการบูริษััท

กำรรมกำารผู้ม่อำานาจลงนามผูกำพัินบริษััท

กรรมการผู้่มีอำานาจำลงนามผู่กพันบูริษััท ได้แก่ นาย์เทพทัย์ ศิลา หรือ นาย์วิรัญญูู ศิลา คนใดคนหน่�ง

ลงลาย์มือชื�อร่วิมกับู นาย์สุวิิทย์์ ย์อดจำรัส รวิมเป็นสองคน และประทับูต่ราสำาคัญของบูริษััท

ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารบริษััท

1. กำาหนดวิิสัย์ทัศน์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจำ บูริหารธุรกิจำให้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ วัิต่ถุืประสงค์ ข้อบัูงคับู 

และมติ่ ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น เพื�อประโย์ชน์ที�ดีที�สุดของผู้่ถืือหุ้น และเพิ�มมูลค่าสูงสุดแก่กิจำการ

2. พิจำารณาให้ควิามเห็นชอบู กลยุ์ทธ์ นโย์บูาย์ เป้าหมาย์ทางการเงิน แผ่นงาน งบูประมาณและ

การพัฒนาบุูคลากรของบูริษััท รวิมทั�งติ่ดต่ามดูแลให้มีการปฏิิบูัติ่ต่ามแผ่นงาน งบูประมาณ และการใช้

ทรัพย์ากรของบูริษััท ให้มีประสิทธิภาพ

3. จัำดให้มีระบูบูบัูญชี การราย์งานทางการเงินและการสอบูบัูญชี ที�มีการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�ถูืกต้่อง ชัดเจำน

โปร่งใส น่าเชื�อถืือ รวิมทั�งดูแลให้มีระบูบูการควิบูคุมภาย์ใน และการต่รวิจำสอบูภาย์ในที�มีประสิทธิภาพ

4. กำากับูดูแลการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััทให้อยู่์ในระดับูที�ขับูเคลื�อนให้บูริษััทเติ่บูโต่อย่์างยั์�งยื์น

5. กำากับูดูแลให้คณะกรรมการต่รวิจำสอบู คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน คณะกรรมการ

บูริหารควิามเสี�ย์ง และคณะกรรมการบูริหาร ดำาเนินการต่ามนโย์บูาย์ที�กำาหนดไว้ิ 

6. จัำดให้มีการประชุมผู้่ถืือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำำาทุกปี ภาย์ใน 4 เดือนนับูแต่่วัินปิด

บัูญชีสิ�นปีของบูริษััทและจัำดประชุมวิิสามัญผู้่ถืือหุ้นเมื�อมีควิามจำำาเป็น

7. ประเมินผ่ลงานของคณะกรรมการชุดต่่างๆ รวิมถ่ืงประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหารและกรรมการ 

ผู้่จัำดการ

8. ประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่หน้าที�ของคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี โดย์ให้มีการประเมินการปฏิิบัูติ่

งานเป็น 2 แบูบู คือการประเมินการปฏิิบัูติ่งานโดย์รวิมของคณะกรรมการบูริษััท และการประเมินต่นเองเป็น

ราย์บุูคคล เพื�อนำาผ่ลการประเมินมาพิจำารณาร่วิมกันในคณะกรรมการบูริษััท

9. พิจำารณากำาหนดและแย์กบูทบูาท หน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูระหว่ิางคณะกรรมการบูริษััท  

คณะกรรมการชุดต่่างๆ และฝ่่าย์บูริหารอย่์างชัดเจำน

10. คัดเลือกผู้่ที�มีคุณสมบัูติ่เหมาะสมเป็นกรรมการต่ามที�คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

นำาเสนอเพื�อเสนอราย์ชื�อต่่อที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นพิจำารณาอนุมัติ่

11. แต่่งตั่�งมอบูหมาย์หรือแนะนำาให้คณะกรรมการชุดต่่างๆ หรือฝ่่าย์บูริหารเพื�อพิจำารณาหรือปฏิิบัูติ่

ในเรื�องใดเรื�องหน่�งที�เห็นสมควิร

12. เสนอราย์ชื�อผู้่สอบูบัูญชีและค่าสอบูบัูญชีต่่อที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นเพื�อพิจำารณาแต่่งตั่�งผู้่สอบูบัูญชี และ

กำาหนดค่าสอบูบัูญชีประจำำาปี

13. จัำดทำาราย์งานประจำำาปีของบูริษััทและการเปิดเผ่ย์งบูการเงินเพื�อแสดงถ่ืงฐานะการเงินและผ่ลการ

ดำาเนินงานในรอบูปีที�ผ่่านมาเสนอต่่อที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น
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14. พิจำารณาทบูทวินขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการบูริษััท และ 

คณะกรรมการชุดย่์อย์เป็นประจำำาทุกปี

15. กำากับูดูแลให้บูริษััทปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์วิ่าด้วิย์หลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ ข้อกำาหนดของ

ต่ลาดหลักทรัพย์์ อาทิ การทำาราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกัน การได้มาหรือจำำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งทรัพย์์สิน ต่ามกฎเกณฑ์์ของ

ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ หรือต่ามประกาศของคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์

คณะกรรมการกำากับูต่ลาดทุน หรือกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิข้องกับูธุรกิจำของบูริษััท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีกรรมการต่รวิจำสอบูจำำานวิน 3 คน ดังนี�

1) รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์  ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู

2) รศ.ดร.มนต่รี  โสคติ่ย์านุรักษ์ั  กรรมการต่รวิจำสอบู

3) นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล  กรรมการต่รวิจำสอบู

โดย์มีนาย์รุ่งพันธ์  ซึ่าลลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการต่รวิจำสอบู

ทั�งนี� นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล เป็นกรรมการต่รวิจำสอบูผู้่มีควิามรู้และประสบูการณ์ในการสอบูทาน 

งบูการเงินของบูริษััท

ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารตรวจสอบ

1. สอบูทานกระบูวินการในการจำดัทำาราย์งานทางการเงินและประสานงานกับูผู้่สอบูบัูญชีภาย์นอก เพื�อ

ให้ได้ราย์งานทางการเงินที�น่าเชื�อถืือ มีการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�สำาคัญโดย์ครบูถ้ืวิน และเป็นไปต่ามมาต่รฐานบัูญชี

ที�รับูรองทั�วิไป

2. สอบูทานกระบูวินการในการดูแลให้ปฏิิบัูติ่งานต่ามนโย์บูาย์ กฎ ระเบีูย์บู ข้อบัูงคับูและกฎหมาย์ที�

เกี�ย์วิข้อง

3. พิจำารณาคัดเลือก และเสนอแต่่งตั่�งบุูคคลที�มีควิามเป็นอิสระเพื�อทำาหน้าที�เป็นผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท

และเสนอค่าต่อบูแทนการต่รวิจำสอบูบัูญชี รวิมทั�งเข้าร่วิมประชุมกับูผู้่สอบูบัูญชีโดย์ไม่มีฝ่่าย์จัำดการเข้าร่วิม

ประชุมด้วิย์ อย่์างน้อย์ปีละ 1 ครั�ง

4. พิจำารณาราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกัน หรือราย์การที�อาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ ให้เป็นไปต่าม

กฎหมาย์ และข้อกำาหนดของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ เพื�อให้มั�นใจำว่ิาราย์การดังกล่าวิสมเหตุ่สมผ่ล

และเป็นประโย์ชน์ต่่อบูริษััท

5. สอบูทานระบูบูการควิบูคุมภาย์ในและกำากับู ดูแล ติ่ดต่าม และวิางระบูบูควิบูคุมภาย์ในให้เหมาะ

สมกับูการจัำดการควิามเสี�ย์งของบูริษััท รวิมทั�งให้คำาแนะนำาแก่ฝ่่าย์จัำดการในการปรับูปรุงระบูบูงาน เพื�อลด

ควิามเสี�ย์งในด้านต่่างๆ

6. ติ่ดต่าม ประเมิน และราย์งานการปฏิิบัูติ่งานต่ามแนวิทางการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี

7. สอบูทานควิามเหมาะสมของการเก็บูรักษัาทรัพย์์สินและทดสอบูว่ิาทรัพย์์สินมีอยู่์จำริง

8. ประเมินการใช้ทรัพย์ากรของบูริษััทว่ิาเป็นไปอย่์างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
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9. กำาหนดขอบูเขต่การต่รวิจำสอบูภาย์ในให้ควิามเห็นชอบูแผ่นงานต่รวิจำสอบูประจำำาปี และพิจำารณา

ผ่ลการต่รวิจำสอบูของผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ใน

10. จัำดหาที�ปร่กษัาภาย์นอก เพื�อให้คำาแนะนำาหรือช่วิย์เหลือในการปฏิิบัูติ่การต่รวิจำสอบู

11. พิจำารณาแต่่งตั่�ง โย์กย้์าย์ ถือดถือนและกำาหนดค่าต่อบูแทนผู้่อำานวิย์การต่รวิจำสอบูภาย์ใน

12. พิจำารณาทบูทวินขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการต่รวิจำสอบู 

เพื�อเสนอขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี

13. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนจำำานวิน 4 คน ดังนี�

1) รศ.ดร.มนต่รี  โสคติ่ย์านุรักษ์ั  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

2) รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์  รองประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

3) รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวัิฒนา  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

4) นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน

หมาย์เหตุ่: กรรมการลำาดับูที� 1, 2 และ 4 เป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารสรรหาและกำำาหนดค่าตอบแทน

1. กำาหนดวิิธีการหรือหลักเกณฑ์์การสรรหากรรมการบูริษััท ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร หรือกรรมการ 

ผู้่จัำดการ เพื�อให้เกิดควิามโปร่งใสเพื�อนำาเสนอคณะกรรมการบูริษััท

2. กำาหนดคณุสมบัูติ่ของกรรมการที�ต้่องการทดแทน เพื�อให้มีองค์ประกอบูและคณุสมบัูติ่ต่ามกฎหมาย์

ระเบีูย์บูที�เกี�ย์วิข้อง และกำาหนดวิิธีการเสนอราย์ชื�อผู้่มีคุณสมบัูติ่พร้อมเหตุ่ผ่ลประกอบูต่่อคณะกรรมการ

บูริษััท

3. คัดเลือกบุูคคลที�สมควิรได้รับูการเสนอชื�อเป็นกรรมการใหม่ รวิมถ่ืงสรรหาประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร

และกรรมการผู้่จัำดการ

4. เสนอแนะวิิธีการประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่่างๆ รวิมทั�งติ่ดต่าม

และสรุปผ่ลการประเมินให้คณะกรรมการบูริษััททราบู เพื�อนำาข้อมูลมาพิจำารณาปรับูปรุงประสิทธิภาพในการ

ทำางาน

5. พิจำารณาทบูทวินและเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบูริษััทในเรื�องโครงสร้าง หน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบู

รวิมทั�งแนวิปฏิิบัูติ่ของคณะกรรมการบูริษััทและคณะกรรมการชุดต่่างๆ ให้มีควิามทันสมัย์อยู่์เสมอ

6. จัำดทำาแผ่นสืบูทอดต่ำาแหน่งประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร กรรมการผู้่จัำดการ และผู้่บูริหารระดับูสูงของ

บูริษััท เพื�อเสนอให้คณะกรรมการบูริษััทพิจำารณา

7. กำาหนดวิิธีการและหลักเกณฑ์์ การจ่ำาย์ค่าต่อบูแทนให้คณะกรรมการชุดต่่างๆ ประธานเจ้ำาหน้าที�

บูริหารและกรรมการผู้่จัำดการ อย่์างเป็นธรรมและสอดคล้องกับูผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััทต่่อคณะกรรมการ

บูริษััท

8. ประเมินผ่ลทางปฏิิบัูติ่งานของคณะกรรมการบูริหาร ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร และกรรมการผู้่จัำดการ

เพื�อกำาหนดค่าต่อบูแทนก่อนนำาเสนอขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี
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9. พิจำารณางบูประมาณการข่�นค่าจ้ำาง การเปลี�ย์นแปลงค่าจ้ำางและผ่ลต่อบูแทนของคณะกรรมการ

บูริษััท คณะกรรมการบูริหาร รวิมทั�งฝ่่าย์จัำดการเพื�อนำาเสนอคณะกรรมการบูริษััท

10. พิจำารณาทบูทวิน ศ่กษัา ติ่ดต่ามการเปลี�ย์นแปลงแนวิโน้มในเรื�องผ่ลต่อบูแทนของคณะกรรมการ

บูริษััท คณะกรรมการบูริหาร รวิมทั�งฝ่่าย์จัำดการโดย์เปรีย์บูเทีย์บูกับูบูริษััทอื�นที�มีการประกอบูธุรกิจำลักษัณะ

เดีย์วิกัน

11. พิจำารณาทบูทวินขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าต่อบูแทน เพื�อเสนอขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี

12. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััท

คณะกรรมการบูริษััทได้กำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน มีการประชุมอย่์างน้อย์

ปีละ 2 ครั�ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งจำำานวิน 4 คน ดังนี�

1) นาย์วิรัญญูู  ศิลา  ประธานกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

2) นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

3) นาย์เทพทัย์  ศิลา  กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

4) นาย์ศราวุิธ  จำารุจิำนดา  กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง

ขอบเขตอำานาจหน้าท่�และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารบริหารความเส่�ยง

1. พิจำารณาอนุมัติ่นโย์บูาย์ กรอบู กลยุ์ทธ์ หลักเกณฑ์์ แผ่นงาน รวิมถ่ืงคู่มือการบูริหารควิามเสี�ย์ง

2. ติ่ดต่ามดูแลการพัฒนากรอบูการบูริหารควิามเสี�ย์ง

3. ทบูทวินการบูริหารควิามเสี�ย์งโดย์รวิมของบูริษััทและกลยุ์ทธ์ที�ใช้ในการบูริหารควิามเสี�ย์งให้

สอดคล้องกับูสถืานการณ์ที�เปลี�ย์นไป

4. จัำดระบูบูเตื่อนภัย์ของควิามเสี�ย์งทุกประเภท และมาต่รการจัำดการควิามเสี�ย์งเพื�อจัำดการควิามเสี�ย์ง

ให้อยู่์ในระดับูที�ย์อมรับูได้

5. ประเมินโอกาสที�จำะเกิดควิามเสี�ย์งและผ่ลกระทบูที�จำะเกิดเพื�อนำามาจัำดลำาดับูควิามสำาคัญของควิาม

เสี�ย์ง

6. สนับูสนุน ผ่ลักดันให้เกิดควิามร่วิมมือในการบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์งทุกระดับูในองค์กร

7. ติ่ดต่ามกระบูวินการบู่งชี�และการประเมินควิามเสี�ย์ง

8. ประเมินควิามเสี�ย์งและอนุมัติ่แผ่นจัำดการควิามเสี�ย์ง

9. ราย์งานควิามเสี�ย์งและการดำาเนินงานเพื�อลดควิามเสี�ย์งให้คณะกรรมการบูริษััทรับูทราบูอย่์าง

สมำ�าเสมอ

10. พิจำารณาทบูทวินขอบูเขต่อำานาจำหน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง 

เพื�อเสนอ ขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี

11. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััท
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5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีกรรมการบูริหารจำำานวิน 6 คน ดังนี�

1) นาย์เทพทัย์  ศิลา  ประธานกรรมการบูริหาร

2) นาย์ศราวุิธ  จำารุจิำนดา  กรรมการบูริหาร

3) นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส  กรรมการบูริหาร

4) นาย์วิรัญญูู  ศิลา  กรรมการบูริหาร

5) นาย์เวิทย์์  นุชเจำริญ  กรรมการบูริหาร

6) นางอัญชลี  พรรคกลิน  กรรมการบูริหาร

ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของคณะกำรรมกำารบริหาร

1. กำาหนดกลยุ์ทธ์ นโย์บูาย์ เป้าหมาย์ทางการเงิน แผ่นงาน งบูประมาณ การพัฒนาบุูคลากร และ

อำานาจำการบูริหารต่่างๆ ของบูริษััท เพื�อเสนอขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััท

2. ต่รวิจำสอบูติ่ดต่ามการดำาเนินงานต่ามนโย์บูาย์ แผ่นงานต่่างๆ งบูประมาณ และการพัฒนาบุูคลากร

ให้เป็นไปอย่์างมีประสิทธิภาพ

3. กำาหนดมาต่รฐานระบูบูบูริหารธุรกิจำ ระบูบูทรัพย์ากรบุูคคล ระบูบูการเงิน และระบูบูข้อมูล รวิมทั�ง

โครงสร้างองค์กร

4. ให้แนวินโย์บูาย์คำาปร่กษัาและข้อเสนอแนะต่่อประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหารหรือกรรมการผู้่จำัดการใน

การตั่ดสินใจำประเด็นที�มีควิามสำาคัญ

5. กลั�นกรอง สนับูสนุน และบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััทดังนี�

- ส่งเสริมนโย์บูาย์การบูริหารควิามเสี�ย์ง และสนับูสนุนเพื�อให้มั�นใจำว่ิากระบูวินการบูริหารควิาม

เสี�ย์งได้รับูการปฏิิบัูติ่ทั�วิทั�งบูริษััท

- พิจำารณานโย์บูาย์ กรอบู กลยุ์ทธ์ และแผ่นงาน รวิมถ่ืงคู่มือบูริหารควิามเสี�ย์ง และนำาเสนอ

คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งเพื�อพิจำารณาอนุมัติ่

- ดำาเนินการบูริหารควิามเสี�ย์งต่ามนโย์บูาย์ กรอบู กลยุ์ทธ์ หลักเกณฑ์์ และแผ่นงาน ต่ามที�คณะ

กรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งมอบูหมาย์ รวิมถ่ืงทบูทวินคู่มือการบูริหารควิามเสี�ย์งอย่์างสมำ�าเสมอ

- ราย์งานควิามเสี�ย์งที�มีนัย์สำาคัญ และการจำัดการควิามเสี�ย์งดังกล่าวิ ต่่อคณะกรรมการบูริหาร

ควิามเสี�ย์ง

6. จัำดลำาดับูควิามสำาคัญของผ่ลการตั่ดสินใจำของคณะกรรมการบูริษััท เพื�อนำาไปสู่การดำาเนินการอย่์าง

มีประสิทธิภาพ

7. กลั�นกรองระเบีูย์บูวิาระการประชุมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบูริษััท

8. ราย์งานผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััทให้คณะกรรมการบูริษััททราบู

9. พิจำารณาอนุมัติ่ธุรกรรมต่่างๆ ต่ามขอบูเขต่ของอำานาจำอนุมัติ่และดำาเนินการ

10. ทำาการศ่กษัาควิามเป็นไปได้ของโครงการต่่างๆ

11. มีอำานาจำอนุมัติ่การลงทุนในสินทรัพย์์ถืาวิร การให้กู้ยื์มหรือลงทุนอื�นๆ การกู้ยื์มเงินหรือขอวิงเงิน

จำากสถืาบูนัการเงนิ การขออนมัุติ่เบิูกเงินทดรองจำา่ย์และคา่ใช้จ่ำาย์ การกอ่ภาระผ่กูพัน/การอาวิลั/การคำ�าประกนั
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การอนุมัติ่แผ่นงาน/งบูประมาณ/ซืึ่�อสินค้าและบูริการเพื�อส่งเสริมการขาย์ การอนุมัต่ิซืึ่�อสินทรัพย์์และการ

ซ่ึ่อมแซึ่มในวิงเงินต่ามที�คณะกรรมการบูริษััทให้อำานาจำไว้ิ 

12. พิจำารณาทบูทวินขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการบูริหาร เพื�อเสนอ

ขออนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี

13. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััท

ทั�งนี� การอนุมัติ่ราย์การของคณะกรรมการบูริหาร จำะไม่รวิมถ่ืงการอนุมัติ่ราย์การที�คณะกรรมการบูริหาร

หรือบุูคคลที�อาจำมีควิามขัดแย้์งมีส่วินได้เสีย์หรืออาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ในลักษัณะอื�นใดกับูบูริษััท

 และ/หรือ บูริษััทย่์อย์ หรือการมอบูหมาย์ให้บุูคคลอื�นกระทำาการแทนในกรณีดังกล่าวิ รวิมทั�งราย์การที�กำาหนด

ให้ต้่องขอควิามเห็นชอบูจำากผู้่ถืือหุ้นในการทำาราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกันและการได้มาหรือจำำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งสินทรัพย์์

ที�สำาคัญของบูรษัิัท และ/หรอื บูริษััทย่์อย์ เพื�อให้สอดคลอ้งกับูข้อกำาหนดของต่ลาดหลกัทรัพย์์แหง่ประเทศไทย์

สำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ หรือกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิข้องกับูธุรกิจำของบูริษััท

 ผู้บริหาร
ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีผู้่บูริหารจำำานวิน 10 คน ดังนี�

1) นาย์เทพทัย์  ศิลา ประธานกรรมการบูริหาร

2) นาย์ศราวุิธ  จำารุจิำนดา กรรมการบูริหาร

3) นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร

4) นาย์เวิทย์์  นุชเจำริญ กรรมการบูริหาร

5) นาย์วิรัญญูู  ศิลา กรรมการผู้่จัำดการ

6) นางอัญชลี  พรรคกลิน รองกรรมการการผู้่จัำดการ สาย์งานบัูญชีและการเงิน

7) นาย์สุธี  สมาธิ รองกรรมการผู้่จัำดการ สาย์งานพัฒนาธุรกิจำและการต่ลาด

8) นาย์เกรีย์งศักดิ�  ธรรมรักษัา รองกรรมการผู้่จัำดการ สาย์งานพัฒนาระบูบูไอที

9) นางสาวิพูนศิลป์  แก้วิจำำานงค์ รองกรรมการผู้่จัำดการ สาย์งานสำานักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ

10) นาย์นิธิศ โสภณ* รักษัาการรองกรรมการผู้่จัำดการ สาย์งานปฏิิบัูติ่การ

* เข้ารับูต่ำาแหน่งเมื�อวัินที� 4 ธันวิาคม 2563

ขอบเขต	อำานาจหน้าท่�	และความรับผิดชอบของประธ์านเจ้าหน้าท่�บริหาร

1. บูริหารงานบูริษััทต่ามวัิต่ถุืประสงค์ ข้อบัูงคับู นโย์บูาย์ ระเบีูย์บู ข้อกำาหนด คำาสั�งและมติ่ที�ประชุม

คณะกรรมการบูริษััท คณะกรรมการบูริหาร และมติ่ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นของบูริษััท

2. จัำดทำานโย์บูาย์ทางธุรกิจำ แผ่นงาน เป้าหมาย์และงบูประมาณ เสนอต่่อคณะกรรมการของบูริษััทเพื�อ

ขออนุมัติ่

3. ราย์งานการดำาเนินงานต่ามแผ่นงานและงบูประมาณที�ได้รับูอนุมัติ่ทุก 3 เดือน

4. บูริหารงานให้เป็นไปต่ามนโย์บูาย์ แผ่นงานและงบูประมาณต่ามที�ได้รับูอนุมัติ่

5. บูรรจุำ แต่่งตั่�ง ถือดถือน โย์กย้์าย์ เลื�อน ลด ตั่ดเงินเดือนหรือค่าจ้ำาง ลงโทษัทางวิินัย์พนักงานและ

ลูกจ้ำางต่ลอดจำนให้พนักงานและลูกจ้ำางออกจำากงานต่ามอำานาจำอนุมัติ่และดำาเนินการ
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6. มีอำานาจำลงนามในนิติ่กรรมสัญญา เอกสาร คำาสั�งหนังสือต่่างๆ ที�ใช้ติ่ดต่่อกับูหน่วิย์งานหรือบุูคคล

ภาย์นอก ต่ลอดจำนมีอำานาจำให้กระทำาการใดๆ ที�จำำาเป็นและสมควิรเพื�อให้การดำาเนินการข้างต้่นสำาเร็จำ 

ลุล่วิงไป

7. กำาหนดเงื�อนไขในการทำางานของพนักงานและลูกจ้ำาง และวิางระเบีูย์บูการปฏิิบัูติ่งานโดย์ไม่ขัดหรือ

แย้์งกับูระเบีูย์บูข้อกำาหนดหรือคำาสั�งที�คณะกรรมการบูริษััทกำาหนด

8. ให้มีอำานาจำมอบูอำานาจำช่วิงและหรือมอบูหมาย์ให้บุูคคลอื�นปฏิิบัูติ่งานเฉพาะอย่์างแทนได้ โดย์การ

มอบูอำานาจำชว่ิง และการมอบูหมาย์ดงักล่าวิให้อยู่์ภาย์ใต่ร้ะเบีูย์บูข้อกำาหนดหรอืคำาสั�งที�คณะกรรมการบูรษัิัท

กำาหนด

9. มีอำานาจำอนุมัติ่การลงทุนในสินทรัพย์์ถืาวิร การให้กู้ยื์มหรือลงทุนอื�นๆ การกู้ยื์มเงินหรือขอวิงเงิน

จำากสถืาบัูนการเงิน การขออนุมัติ่เบิูกเงินทดรองจ่ำาย์และค่าใช้จ่ำาย์ การก่อภาระผู่กพัน/ การอาวัิล/ 

การคำ�าประกัน การอนุมัติ่แผ่นงาน/ งบูประมาณ/ ซืึ่�อสินค้าและบูริการเพื�อส่งเสริมการขาย์ การอนุมัติ่ซืึ่�อ

สินทรัพย์์และการซ่ึ่อมแซึ่มในวิงเงินต่ามที�คณะกรรมการบูริษััทให้อำานาจำไว้ิ 

10. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััทและคณะกรรมการบูริหาร

ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร หรือบุูคคลซ่ึ่�งได้รับูมอบูอำานาจำจำากประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหารจำะไม่อนุมัติ่ หรือ

มีส่วินเกี�ย์วิข้อง หรือเข้าร่วิมดำาเนินธุรกิจำ ในธุรกิจำที�ต่นหรือบุูคคลที�อาจำมีควิามขัดแย้์ง มีส่วินได้เสีย์ หรืออาจำ

มีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ในลักษัณะอื�นใดกับูบูริษััทหรือบูริษััทย่์อย์ของบูริษััท

ทั�งนี� อำานาจำในการกระทำานิติ่กรรมใดๆ ที�อาจำก่อให้เกิดควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ระหว่ิางประธาน

เจ้ำาหน้าที�บูริหารหรือบุูคคลที�มีส่วินได้เสีย์กับูบูริษััทต่ามที�กำาหนดไว้ิในกฎหมาย์และประกาศของคณะกรรมการ

กำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ หรือของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ไม่ถืือว่ิาอยู่์ภาย์ใต้่ขอบูข่าย์

อำานาจำของกรรมการผู้่จัำดการในการพิจำารณาและสิทธิออกเสีย์งในนิติ่กรรมดังกล่าวิ ไม่ว่ิาโดย์ดุลย์พินิจำของ

ต่นเองหรือมอบูหมาย์ให้บุูคคลอื�นกระทำาในนามของต่นเองในกรณีดังกล่าวิ นิติ่กรรมนั�นจำะต้่องนำาเสนอเพื�อ

ให้ได้ควิามเห็นชอบูโดย์ผ่่านคณะกรรมการต่รวิจำสอบูเพื�อนำาเสนอไปย์ังคณะกรรมการบูริษััท และ/หรือ  

ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น (แล้วิแต่่กรณี) ต่ามที�กำาหนดไว้ิในข้อบัูงคับูของบูริษััทและต่ามกฎหมาย์ต่่อไป

 สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ
ในปี 2563 กรรมการมีสัดส่วินการเข้าร่วิมประชุม สรุปได้ดังนี�

ริาย์ชื�อ
คณีะ

กริริมูการิ
บริิษััท

คณีะ
กริริมูการิ
ตริวิจำสอบ

คณีะ
กริริมูการิ
สริริหาและ
กำาหนด

ค�าตอบแทน

คณีะ
กริริมูการิ

บริิหาริควิามู
เสี�ย์ง

คณีะ
กริริมูการิ
บริิหาริ

การิปริะช่มู
สามูัญผู้ถ่อ
ห่้นปริะจำำาปี 

2563

1. รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวิัฒนา 9/9 - 3/3 - - 1/1

2. รศ.ดร.เสาวิณีย์์ ไทย์รุ่งโรจำน์ 9/9  4/4 3/3 - - 1/1

3. รศ.ดร.มนต่รี  โสคต่ิย์านุรักษั์ 9/9  4/4 3/3 - - 1/1

4. นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล 9/9  4/4 3/3 2/2 - 1/1
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ริาย์ชื�อ
คณีะ

กริริมูการิ
บริิษััท

คณีะ
กริริมูการิ
ตริวิจำสอบ

คณีะ
กริริมูการิ
สริริหาและ
กำาหนด

ค�าตอบแทน

คณีะ
กริริมูการิ

บริิหาริควิามู
เสี�ย์ง

คณีะ
กริริมูการิ
บริิหาริ

การิปริะช่มู
สามูัญผู้ถ่อ
ห่้นปริะจำำาปี 

2563

5. นาย์เทพทัย์  ศิลา 9/9 - - 2/2  16/16 1/1

6. นาย์ศราวิุธ  จำารุจำินดา 9/9 - - 2/2  16/16 1/1

7. นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส 9/9 - - 1/1*  16/16 1/1

8. นาย์วิรัญญูู  ศิลา 9/9 - - 2/2  16/16 1/1

9. นาย์เวิทย์์  นุชเจำริญ - - - - 10/12** -

10. นางอัญชลี  พรรคกลิน - - - - 12/12** 1/1

หมาย์เหตุ่: 

* นาย์สุวิิทย์์ ย์อดจำรัส พ้นจำากการเป็นกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งเมื�อวัินที� 7 สิงหาคม 2563 

** นาย์เวิทย์์ นุชเจำริญ และนางอัญชลี พรรคกลิน ได้รับูการแต่่งตั่�งเป็นคณะกรรมการบูริหารตั่�งแต่่วัินที� 2 มีนาคม 2563

 เลขานุการบริษัท
ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััท ครั�งที� 5/2563 เมื�อวัินที� 11 มิถุืนาย์น 2563 ได้มีมติ่แต่่งตั่�งให้  

นางสาวินันทนิต่ย์์ ราชกิจำ เป็นเลขานุการบูริษััท เพื�อทำาหน้าที�ต่ามพระราชบัูญญัติ่หลักทรัพย์์และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์ พ.ศ. 2535 มาต่รา 89/15 ดังนี�

1. จัำดทำาและเก็บูรักษัาเอกสารดังต่่อไปนี�

(ก) ทะเบีูย์นกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ราย์งานการประชมุคณะกรรมการ และราย์งานประจำำาปีของ

บูริษััท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้่ถืือหุ้น และราย์งานการประชุมผู้่ถืือหุ้น

2. เก็บูรักษัาราย์งานการมีส่วินได้เสีย์ที�ราย์งานโดย์กรรมการหรือผู้่บูริหาร และจัำดส่งสำาเนาราย์งานการ

มีส่วินได้เสีย์ ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการต่รวิจำสอบูทราบูภาย์ใน 7 วัินทำาการนับูแต่่วัิน

ที�บูริษััทได้รับูราย์งานนั�น

3. ดำาเนินการอื�นๆ ต่ามที�คณะกรรมการกำากับูต่ลาดทุนประกาศกำาหนด

4. ติ่ดต่่อประสานงานกบัูหน่วิย์งานที�กำากับูดูแล และดูแลการเปิดเผ่ย์ข้อมูลหรือราย์งานสารสนเทศต่่อ

หน่วิย์งานที�กำากับูดูแลและสาธารณชนให้ถูืกต้่องครบูถ้ืวินต่ามกฎหมาย์

5. ดำาเนินการจัำดประชุมคณะกรรมการบูริษััทและการประชุมผู้่ถืือหุ้น

6. จัำดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำาแนะนำาแก่กรรมการที�ได้รับูการแต่่งตั่�งใหม่

ประวัิติ่โดย์สังเขปของเลขานุการบูริษััท ดังนี�

การศ่กษัา :  - ปริญญาโท เศรษัฐศาสต่ร์ธุรกิจำ มหาวิิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราช

 - ปริญญาต่รี บูริหารธุรกิจำ มหาวิิทย์าลัย์สุโขทัย์ธรรมาธิราช

 - ปริญญาต่รี นิติ่ศาสต่ร์ มหาวิิทย์าลัย์รามคำาแหง
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การอบูรม: - หลักสูต่รเลขานุการบูริษััท (CSP) รุ่นที� 93/2018 

  สมาคมส่งเสริมสถืาบัูนกรรมการบูริษััทไทย์

 - หลักสูต่รพื�นฐานเลขานุการบูริษััท รุ่นที� 1 ปี 2558 

  สมาคมบูริษััทจำดทะเบีูย์นไทย์

ประสบูการณ์การทำางาน:

พ.ค. 2563 - ปัจำจุำบัูน  เลขานุการบูริษััท

  บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

2561 - พ.ค. 2563  เลขานุการบูริษััท

  บูริษััท ไอร่า แฟคต่อริ�ง จำำากัด (มหาชน)

2557 - 2561  ผู้่ช่วิย์เลขานุการบูริษััท และนักลงทุนสัมพันธ์

  บูริษััท ทีอาร์ซีึ่ คอนสต่รัคชั�น จำำากัด (มหาชน)

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(กำ)	 ค่าตอบแทนท่�เป็นตัวเงิน

 ค่าตอบแทนกำรรมกำาร

ที�ประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2563 เมื�อวัินที� 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ่อนุมัติ่การกำาหนด 

ค่าต่อบูแทนกรรมการ ต่ามราย์ละเอีย์ดดังนี� 

ตำาแหน�ง ค�าตอบแทนริาย์เด่อน (บาท)

ประธานกรรมการ 46,000

ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู 40,250

กรรมการต่รวิจำสอบู 34,500

กรรมการ 34,500

รวิมทั�งอนุมัติ่ค่าบูำาเหน็จำราย์ปีและสิทธิประโย์ชน์อื�นๆ แก่คณะกรรมการบูริษััท โดย์พิจำารณาจำาก

ผ่ลการดำาเนินงานปี 2563 ในจำำานวินเงินรวิมไม่เกิน 6 ล้านบูาท โดย์กรรมการที�เป็นผู้่บูริหารของบูริษััท 

จำะไม่ได้รับูค่าต่อบูแทนในฐานะกรรมการ

สรุปค่าต่อบูแทนกรรมการในปี 2563 ดังนี�

(หน่วิย์: บูาท)

ริาย์ชื�อ ค�าตอบแทน ค�าบำาเหน็จำ ริวิมู

1. รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวิัฒนา  552,000 726,000 1,278,000

2. รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์  483,000 605,000 1,088,000

3. รศ.ดร.มนต่รี  โสคต่ิย์านุรักษั์  414,000 484,000 898,000

4. นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล  414,000 484,000 898,000
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ริาย์ชื�อ ค�าตอบแทน ค�าบำาเหน็จำ ริวิมู

5. นาย์ศราวิุธ  จำารุจำินดา - - -

6. นาย์เทพทยั์  ศิลา - - -

7. นาย์สวุิิทย์์  ย์อดจำรัส - - -

8. นาย์วิรัญญูู  ศิลา - - -

รวม 1,863,000 2,299,000 4,162,000

 

 

	

 

สาย์งาน / ฝ่าย์
จำำานวินพนักงาน (คน)

ณี วัินที� 31 ธ.ค. 2562 ณี วิันที� 31 ธ.ค. 2563

สาย์งานสำานักกรรมการและส่งเสริม

คุณภาพ

41 44

สาย์งานพัฒนาธุรกจิำและการต่ลาด 29 34

สาย์งานพัฒนาระบูบูไอที 10 12

สาย์งานบูัญชีและการเงิน 26 30

ฝ่่าย์ปฏิิบัูต่ิการ 241 262

ฝ่่าย์ทรัพย์ากรบูุคคล 6 7

สำานักต่รวิจำสอบูภาย์ใน 4 4

รวม 357 393

ได้ดังนี�

  ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีพนักงาน (ไม่รวิมผู้่บูริหาร) จำำานวินทั�งสิ�น 393 คน โดย์แบู่งต่ามฝ่่าย์ 
บุคลากร

ของกรรมการและผู้่บูริหารภาย์ใต้่อำานาจำหน้าท�โี ดย์ชอบู

เพอื� ใหค้ วิามคมุ้ ครองกรรมการและผ่บูู้ รหิ ารกรณมี กี ารฟอ้ งรอ้ งเรยี์ กคา่ เสยี์ หาย์อนั เนอ�ื งมาจำากการปฏิบิู ตั่ หิ นา้ ท�ี 
Liability Insurance หรอื D&O) โดย์ระบูเุ งอ�ื นไขการรบัู ประกนั วิงเงนิ ประกนั และคา่ เบูย์�ี ประกนั เปน็ ประจำำาทกุ ปี 

  บูรษิั ัทไดพ้ ิจำารณาทำาประกนั ภยั์ ควิามรบัู ผ่ดิ ชอบูของกรรมการและผ่บูู้ รหิ าร (Directors and Officers 
(ข) ค่าตอบแทนท่�ไม่เป็นตัวเงิน

เมื�อวัินที� 4 ธันวิาคม 2563

  *  ไม่รวิมนาย์นิธิศ   โสภณ รักษัาการรองกรรมการผู้่จัำดการสาย์งานปฏิบิู ัติ่การ  ซ่ึ่�งเข้ารับูต่ำาแหน่ง 
หมาย์เหตุ่:

รวิมถ่ืงค่าต่อบูแทนของประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหารและกรรมการผู้่จัำดการดว้ิ ย์

เงินเดือน  โบูนัส  และสวัิสดิการอ�ืนๆ  เช่นเดีย์วิกับูพนักงาน  รวิมเป็นจำำานวินเงิน  27,343,177 บูาท ทั�งนี� 
  ในปี 2563 บูริษััทมีผู้่บูริหารจำำานวิน 9 คน* ซ่ึ่�งบูริษััทมีการจ่ำาย์ค่าต่อบูแทนให้แก่ผู้่บูริหาร ในรูปของ 

ค่าตอบแทนผบู้ ริหาร
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หลักสูตริ แผนก/ฝ่าย์ จำัดอบริมูโดย์

การพัฒนาบูุคลากรต่้นแบูบูฝ่่าย์ปฏิิบูัต่ิ

การ

ฝ่่าย์ปฏิิบูัต่ิการ บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

การพัฒนาพนักงานสต่�อก ฝ่่าย์ปฏิิบูัต่ิการ บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

ขับูขี�ปลอดภยั์ ฝ่่าย์ปฏิิบูัต่ิการ อาจำารย์์เทวิฤทธิ� บูุญย์ะลาโภ

SMART KPIs ของต่ำาแหน่งงาน ฝ่่าย์บูริหาร และ 

ผู่้จำัดการทุกฝ่่าย์

ดร.อาภรณ์ ภูว่ิิทย์พันธุ์

อบูรมดับูเพลิง ทุกฝ่่าย์ บูริษััท เอเพคซึ่ อินดัสทรี เซึ่ลส์ แอนด์

เซึ่อร์วิิส จำำากัด

ผู่้จำัดการย์ุคใหม่ ฝ่่าย์ทรัพย์ากร

บูุคคลและกฎหมาย์

สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนติ่ิ

การควิบูคุมต่รวิจำสภาพรถื ฝ่่าย์ปฏิิบูัต่ิการ กรมการขนส่งทางบูก

การคำานวิณผ่ลประโย์ชน์พนักงานด้วิย์

หลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์  

2563

ฝ่่าย์ทรัพย์ากร

บูุคคลและกฎหมาย์

บูริษััท แอคชัวิเรีย์ลบูิซึ่ จำำากัด

ในปี 2563 พนักงานของบูริษััทได้เข้าร่วิมอบูรมหลักสูต่รต่่างๆ ดังนี�

เพีย์งพอเพ�อื ขับูเคลื�อนบูริษััทใหก้ ้าวิหน้าต่่อไป

จ่ำงได้จัำดทำานโย์บูาย์เพื�อบูริหารบุูคลากร ด้วิย์การฝ่ึกอบูรมในด้านต่่างๆ  เพื�อส่งเสริมให้พนักงานมีศักย์ภาพ 
ในสาขาอาชพี ของต่นเอง หรอื ขาดการพฒั นา อาจำกอ่ ใหเ้ กดิ ปญั หาและสง่ ผ่ลกระทบูต่อ่ องคก์ รได้ ดงั นนั� บูรษิั ทั 
ในการขบัู เคลอ�ื นบูรษิั ทั เพอ�ื ดำาเนนิ งานไดอ้ ย์า่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ หากบูคุ ลากรในองคก์ รขาดควิามรู้ ควิามสามารถื 

  บูริษััทมีนโย์บูาย์พัฒนาบุูคลากรอย่์างต่่อเนื�องและเล็งเห็นควิามสำาคัญของบุูคลากร ซ่ึ่�งเป็นกำาลังสำาคัญ 
การฝึกอบรมพนักงาน

-ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

และระย์ะย์าวิ

สวัิสดิการอื�นๆ  โดย์กำาหนดให้สอดคล้องกับูภาวิะเศรษัฐกิจำและผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััท ทั�งในระย์ะสั�น 
คา่ ต่อบูแทนในรปู ของเงนิ เดอื น เงนิ ประกนั สงั คม เงนิ สะสมกองทนุ สำารองเลยี์� งชพี คา่ ประกนั ชวีิ ติ่ โบูนสั และ

ในปี  2563  บูริษััทมคี ่าต่อบูแทนพนักงาน (ไม่รวิมผู้่บูริหาร) จำาำ นวิน 142,068,809 บูาท  ประกอบูด้วิย์

ค่าตอบแทนพินักำงาน
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หลักสูตริ แผนก/ฝ่าย์ จำัดอบริมูโดย์

Key point ที�ผู่้ทำาบูัญชีต่้องทราบูในการ

จำัดทำาบูัญชีและราย์งานผู่้สอบูบูัญชี 

ฝ่่าย์บูัญชีและ

การเงิน

สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิต่ิ

Update มาต่รฐานการราย์งานทางการ

เงินฉบูับูสำาคัญที�ใช้ในปี 2563

ฝ่่าย์บูัญชีและ

การเงิน

สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิต่ิ

Update กฎหมาย์ภาษัีปี 2563 และสิทธิ

ประโย์ชน์ทางภาษัีที�ผู่้ทำาบูัญชีต่้องทราบู

ฝ่่าย์บูัญชีและ

การเงิน

สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิต่ิ

TFSSs กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน: 

มุมมองการใช้และวิิเคราะห์ข้อมูลผ่่าน

งบูการเงิน

ฝ่่าย์บูัญชีและ

การเงิน

สภาวิิชาชีพบูัญชี ในพระบูรม

ราชูปถืัมภ์

ผ่ลประโย์ชน์พนักงาน ฝ่่าย์บูัญชีและ

การเงิน

สภาวิิชาชีพบูัญชี ในพระบูรม

ราชูปถืัมภ์

กฎหมาย์คุ้มครองข้อมูลส่วินบูุคคล 

พ.ศ. 2562 

ฝ่่าย์ทรัพย์ากร

บูุคคลและกฎหมาย์

สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิต่ิ

กฎหมาย์คุ้มครองข้อมูลส่วินบูุคคล 

สำาหรับูงานบูริหารทรัพย์ากรบูุคคล

ฝ่่าย์ทรัพย์ากร

บูุคคลและกฎหมาย์

สภาวิิชาชีพบูัญชี ในพระบูรม

ราชูปถืัมภ์

นโย์บูาย์การลดก�าซึ่เรือนกระจำก: 

โอกาสควิามท้าทาย์ และวิิธีการประเมิน

สำานักกรรมการและ

ส่งเสริมคุณภาพ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับู

หลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์

ทั�งนี� ในปี 2563 จำำานวินชั�วิโมงเฉลี�ย์ของการฝึ่กอบูรมพนักงานเท่ากับู 9 ชั�วิโมงต่่อคนต่่อปี
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การกำากับดูแลกิจการ
บูริษััทต่ระหนักถ่ืงควิามสำาคัญของการมีระบูบูบูริหารจัำดการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถื 

ต่รวิจำสอบูได้ ซ่ึ่�งระบูบูการบูริหารจัำดการที�ดีจำะช่วิย์สร้างควิามเชื�อมั�น ควิามมั�นใจำให้กับูผู้่ถืือหุ้น นักลงทุน  

ผู้่มีส่วินได้เสีย์ และผู้่ที�เกี�ย์วิข้องทุกฝ่่าย์

คณะกรรมการบูริษััทกำาหนดนโย์บูาย์การกำากับูดูแลกิจำการที�ดี และมีการทบูทวินโดย์ที�ประชุม

คณะกรรมการบูริษััท ครั�งที� 9/2563 เมื�อวัินที� 17 ธันวิาคม 2563 พร้อมกับูการทบูทวินจำรรย์าบูรรณทางธุรกิจำ

 โดย์ย่์ดหลักการต่ามนโย์บูาย์การปฏิิบัูติ่ที�ดีของบูรษัิัทจำดทะเบูยี์นและต่ามหลกัการกำากับูดูแลกิจำการที�ดีสากล

ของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate 

Governance) ซ่ึ่�งครอบูคลุมหลักการทั�ง 5 หมวิด ได้แก่ สิทธิของผู้่ถืือหุ้น การปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่ถืือหุ้นอย่์างเท่าเทีย์ม

กัน บูทบูาทของผู้่มีส่วินได้เสีย์ การเปิดเผ่ย์ข้อมูลและควิามโปร่งใส และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการ 

รวิมทั�งหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดีสำาหรับูบูริษััทจำดทะเบีูย์นปี 2560 (Corporate Governance Code: 

“CG Code”) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์จำำานวิน 8 ข้อ ดังนี�

1. ต่ระหนักถ่ืงบูทบูาทและควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการในฐานะผู้่นำาที�สร้างคุณค่าให้แก่กิจำการ

อย่์างยั์�งยื์น โดย์บูริษััทได้มีการทบูทวินบูทบูาท หน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่์อย์ รวิมทั�งจัำดให้มีการประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งานของคณะกรรมการเป็นประจำำาทุกปี  

รวิมทั�งการประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งานของผู้่บูริหารสูงสุด ได้แก่ ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร และกรรมการผู้่จัำดการ

เป็นประจำำาทุกปี

2. กำาหนดวัิต่ถุืประสงค์ เป้าหมาย์หลักของกิจำการที�เป็นไปเพื�อควิามยั์�งยื์น ซ่ึ่�งกำาหนดโดย์คณะกรรมการ

บูริหาร รวิมทั�งกำาหนดงบูประมาณที�จำำาเป็นเสนอต่่อคณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปี

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผ่ล ซ่ึ่�งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน ได้ทำา

หน้าที� สรรหาบุูคคลที�มีคุณสมบัูติ่ครบูถ้ืวิน มีควิามรู้ ควิามสามารถื และประสบูการณ์ในหลากหลาย์ด้านมา

เป็นกรรมการบูริษััท เพื�อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบูริษััทสามารถืพัฒนาธุรกิจำและองค์กร ให้มีควิามแข็งแกร่ง

และเติ่บูโต่อย่์างยั์�งยื์น

4. สรรหาและพัฒนาผู้่บูริหารระดับูสูงและการบูริหารบุูคลากร คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ต่อบูแทน ผ่่านการเสนอของฝ่่าย์ทรัพย์ากรบุูคคล ได้ทำาหน้าที�สรรหาบุูคคลที�มีคุณสมบัูติ่ครบูถ้ืวิน มีควิามรู้

ควิามสามารถื และประสบูการณ์มาเป็นผู้่บูริหารระดับูสูง รวิมทั�งดูแลการพัฒนา ฝึ่กอบูรมบุูคลากร รวิมทั�ง

สวัิสดิภาพในการทำางานอย่์างเหมาะสม

5. ส่งเสริมนวัิต่กรรม และการประกอบูธุรกิจำอย่์างมีควิามรับูผิ่ดชอบู โดย์ฝ่่าย์ไอทีของบูริษััทได้พัฒนา

ระบูบูการประมลูออนไลนที์�ทันสมัย์ เพื�อให้การประมลูเป็นไปอย์า่งโปรง่ใสและย์ติุ่ธรรม ซ่ึ่�งสามารถืสรา้งควิาม

มั�นใจำให้กับูลูกค้า และคู่ค้าได้เป็นอย่์างดี

6. ดูแลให้มีระบูบูการบูริหารควิามเสี�ย์งและการควิบูคุมภาย์ในที�เหมาะสม โดย์คณะกรรมการบูริหาร 

และคณะกรรมการบูรหิารควิามเสี�ย์งของบูรษัิัท ได้มีการประชมุร่วิมกับูผู้่บูริหารทุกฝ่่าย์ เพื�อพิจำารณาประเมนิ

ควิามเสี�ย์งด้านต่่างๆ รวิมทั�งหาแนวิทางในการแก้ไข และป้องกันควิามเสี�ย์งที�อาจำเกิดข่�นได้อยู่์เป็นประจำำา 

นอกจำากนี� สำานักต่รวิจำสอบูภาย์ในและผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ในของบูริษััท ได้มีการต่รวิจำสอบูระบูบูควิบูคุมภาย์ใน
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และการจัำดการควิามเสี�ย์งต่่างๆ เป็นประจำำาทุกไต่รมาส เพื�อราย์งานต่่อคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง และ

คณะกรรมการต่รวิจำสอบู ต่ามลำาดับู

7. รักษัาควิามน่าเชื�อถืือทางการเงินและการเปิดเผ่ย์ข้อมูล โดย์บูริษััทได้จัำดให้มีโปรแกรมประมวิลผ่ล

ทางบัูญชีที�ถูืกต้่องและมีประสิทธิภาพ ต่รวิจำสอบูโดย์ผู้่สอบูบัูญชีจำากบูริษััทผู้่ต่รวิจำสอบูบัูญชีที�มีชื�อเสีย์ง และ

ที�ไม่มีควิามสัมพันธ์หรือส่วินได้เสีย์กับูบูริษััท ผู้่บูริหาร ผู้่ถืือหุ้นใหญ่ หรือผู้่เกี�ย์วิข้องแต่่อย์่างใด จ่ำงมีควิาม

อิสระในการต่รวิจำสอบูและแสดงควิามเห็นต่่องบูการเงินของบูริษััท และสามารถืรักษัาควิามน่าเชื�อถืือทางการ

เงินและการเปิดเผ่ย์ข้อมูลบูริษััท ทั�งนี� บูริษััทมีการทบูทวินการพิจำารณาแต่่งตั่�งผู้่ต่รวิจำสอบูบัูญชีเป็นประจำำา 

ทุกปี

8. สนับูสนุนการมีส่วินร่วิมและการสื�อสารกับูผู้่ถืือหุ้น โดย์บูริษััทมีการให้ข้อมูลการดำาเนินธุรกิจำ ผ่ลการ

ดำาเนินงาน และแนวิโน้ม แก่นักลงทุน ผู้่ถืือหุ้น และผู้่สนใจำทั�วิไป ผ่่านกิจำกรรม Opportunity Day จัำดโดย์

ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ และราย์การเพื�อการลงทุนในหลาย์ช่องทาง รวิมทั�งการให้ข้อมูลกับูสื�อต่่างๆ

การจัำดให้มีการเข้าเยี์�ย์มชมกิจำการ รวิมทั�งการจัำดประชุมนักวิิเคราะห์ และนักลงทุนสถืาบัูน อย่์างสมำ�าเสมอ

จำากหลักการกำากับูดูแลกิจำการ 8 ข้อข้างต้่น เป็นหลักปฏิิบัูติ่ที�เน้นบูทบูาทหน้าที�ของคณะกรรมการและ

บููรณาการหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี ควิามรับูผิ่ดชอบูต่่อสังคม และการพัฒนาควิามยั์�งยื์นเข้าไปในการ

ประกอบูธุรกิจำเพื�อให้ทุกฝ่่าย์ได้ประโย์ชน์ร่วิมกัน เป็นแนวิทางปฏิิบัูติ่ และมีการทบูทวินเป็นประจำำาทุกปี ทั�งนี�

 บูริษััทได้ประกาศให้พนักงานทุกคนรับูทราบูและย่์ดถืือปฏิิบัูติ่ต่ามแนวิทางของหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี

อย่์างเคร่งครัด ซ่ึ่�งมีราย์ละเอีย์ดดังนี�

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บูริษััทต่ระหนักและให้ควิามสำาคัญในสิทธิพื�นฐานต่่างๆ ของผู้่ถืือหุ้น ทั�งในฐานะของเจ้ำาของบูริษััท

และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์์ เช่น สิทธิในการซืึ่�อ ขาย์หรือโอนหลักทรัพย์์ที�ต่นถืืออยู่์ สิทธิในการได้รับู

ข้อมูลและสารสนเทศของบูริษััทอย่์างเพีย์งพอ สิทธิในการที�จำะได้รับูส่วินแบู่งผ่ลกำาไรจำากบูริษััท สิทธิต่่างๆ 

ในการประชุมผู้่ถืือหุ้น สิทธิในการแสดงควิามคิดเห็น สิทธิในการร่วิมต่ัดสินใจำในเรื�องสำาคัญของบูริษััท เช่น 

การจัำดสรรเงินปันผ่ล การแต่่งตั่�งหรือถือดถือนกรรมการ การแต่่งตั่�งผู้่สอบูบัูญชี การอนุมัติ่ธุรกรรมที�สำาคัญ

และมีผ่ลต่่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท เป็นต้่น

กำารจัดประชุมผู้ถ้อหุ้น	

บูริษััทจัำดการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2563 ในวินัศุกร์ที� 24 กรกฎาคม 2563 เวิลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมของบูริษััท เลขที� 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิงวัิงทองหลาง เขต่วัิงทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310 

ณ	ก่ำอนวันประชุมผู้ถ้อหุ้น

บูริษััทได้เปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบูรรจุำเป็นวิาระการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้น เสนอชื�อ

บุูคคลที�เห็นว่ิาเหมาะสมให้เข้ารับูการเลือกตั่�งเป็นกรรมการ และส่งคำาถืามที�เกี�ย์วิข้องกับูวิาระการประชุม มี

กำาหนดตั่�งแต่่วัินที� 18 ธันวิาคม 2562 ถ่ืง 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย์ให้ผู้่ถืือหุ้นส่งเอกสารผ่่านเลขานุการบูริษััท
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เป็นลาย์ลกัษัณ์อักษัรเพื�อเสนอต่่อคณะกรรมการบูรษัิัท พร้อมแนบูหลกัฐานการถืือหุ้น หนังสือให้ควิามยิ์นย์อม

ของบุูคคลที�ได้รับูการเสนอชื�อ และเอกสารประกอบูการพิจำารณาคุณสมบัูติ่ ทั�งนี� บุูคคลดังกล่าวิต้่องมี

คุณสมบูติั่และไมมี่ลักษัณะต่อ้งห้ามต่ามกฎหมาย์วิา่ด้วิย์บูริษััทมหาชนจำำากัด โดย์คณะกรรมการบูรษัิัทจำะรว่ิม

กันพิจำารณาคัดเลือกวิาระการประชุม และบุูคคลเพื�อเข้ารับูการเลือกตั่�งเป็นกรรมการบูริษััท ในกรณีที�มีการ

บูรรจุำเป็นวิาระการประชุม บูริษััทจำะแจ้ำงในหนังสือนัดประชุมว่ิาเป็นวิาระที�กำาหนดโดย์ ผู้่ถืือหุ้น กรณีที�

คณะกรรมการบูริษััทปฏิิเสธไม่รับูเรื�องที�ผู้่ถืือหุ้นเสนอเพื�อให้บูรรจุำเป็นวิาระ บูริษััทจำะชี�แจำงเหตุ่ผ่ลให้ ผู้่ถืือหุ้น

ทราบู สำาหรับูการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2563 ไม่มีผู้่ถืือหุ้นเสนอวิาระการประชุม หรือเสนอชื�อบุูคคล

เพื�อพิจำารณาเป็นกรรมการของบูริษััท หรือส่งคำาถืามล่วิงหน้าแต่่อย่์างใด 

บูริษััทได้เผ่ย์แพรห่นังสือเชิญประชมุสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2563 ผ่่านทางเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูรษัิัท และ

แจ้ำงให้ ผู้่ถืือหุ้นทราบูผ่่านทางระบูบูการสื�อสารข้อมูลของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ล่วิงหน้าก่อนวัิน

ประชุมเป็นเวิลา 30 วัิน และจัำดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุูสถืานที� วัิน เวิลา ระเบีูย์บูวิาระการประชุมและ

เรื�องที�จำะเสนอต่่อที�ประชุมพร้อมราย์ละเอีย์ด และเหตุ่ผ่ล ต่ลอดจำนควิามเห็นของคณะกรรมการในแต่่ละวิาระ

พร้อมแนบูหนังสือมอบูฉันทะ ราย์งานประจำำาปี รวิมทั�งราย์ละเอีย์ดเพิ�มเติ่มประกอบูการพิจำารณา เพื�อให้

ผู้่ถืือหุ้นมีเวิลาเต่รีย์มตั่วิล่วิงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อย์กว่ิา 21 วัิน โดย์ส่งเอกสารให้ผู้่ถืือหุ้นในวัินที�  

9 กรกฎาคม 2563 และประกาศลงโฆษัณาหนงัสือพิมพ์เพื�อบูอกกล่าวิเรีย์กประชุม ผู้่ถืือหุ้นล่วิงหน้าอย่์างน้อย์ 

3 วัินทำาการก่อนวัินประชุม

บูริษััทเปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นที�ไม่สามารถืเข้าร่วิมประชุมด้วิย์ต่นเอง มอบูฉันทะแก่ตั่วิแทนผู้่ถืือหุ้น

 หรือกรรมการอิสระของบูริษััทซ่ึ่�งบูริษััทจำะเสนอชื�อกรรมการอิสระของบูริษััทเพื�อเป็นผู้่รับูมอบูฉันทะเข้าร่วิม

ประชุมแทนได้ โดย์ใช้หนังสือมอบูฉันทะแบูบู ก. ข. และ ค. ซ่ึ่�งบูริษััทได้จัำดส่งให้พร้อมกับูหนังสือเชิญประชุม

 หรือสามารถืดาวิน์โหลดได้จำากเว็ิบูไซึ่ด์ของบูริษััท 

ณ	วันประชุมผู้ถ้อหุ้น	

บูริษััทส่งเสริมให้ผู้่ถืือหุ้น รวิมทั�งนักลงทุนสถืาบัูนเข้าร่วิมประชุมผู้่ถืือหุ้น และอำานวิย์ควิามสะดวิก

ให้กับู ผู้่ถืือหุ้นอย์่างเท่าเทีย์มกันทุกราย์ โดย์จำัดให้มีบูริการรถืรับู-ส่ง บูริเวิณสถืานีรถืไฟใต่้ดิน (MRT) 

ศูนย์์วัิฒนธรรม มายั์งบูริษััทซ่ึ่�งเป็นสถืานที�ประชุม และจัำดให้มีเจ้ำาหน้าที�ดูแลต้่อนรับู ให้ควิามสะดวิกอย่์าง

เพีย์งพอด้วิย์การเปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นลงทะเบีูย์นล่วิงหน้า 2 ชั�วิโมง ตั่�งแต่่เวิลา 8.00 น. โดย์ในการประชุมมี

คณะกรรมการบูริษััทเข้าร่วิมประชุมครบูทั�ง 8 คน รวิมถ่ืงคณะกรรมการชุดย่์อย์ ผู้่บูริหารระดับูสูง และผู้่ต่รวิจำ

สอบูบัูญชีของบูริษััท 

บูริษััทได้นำาระบูบูบูาร์โค�ดมาใช้ในการลงทะเบีูย์นเข้าร่วิมประชุมและนับูคะแนนเพื�ออำานวิย์ควิาม

สะดวิกแก่ผู้่ถืือหุ้น และจัำดให้มีการใช้บูัต่รลงคะแนนเสีย์งในทุกวิาระ เพื�อควิามโปร่งใสและต่รวิจำสอบูได้ 

นอกจำากนี� บูริษััทได้เชิญที�ปร่กษัากฎหมาย์เข้าร่วิมประชุม เพื�อเป็นสักขีพย์านในการนับูคะแนนเสีย์ง และมี

การบัูนท่กวิิดีโอต่ลอดการประชุม

ก่อนเริ�มการประชมุประธานในที�ประชุมได้แจ้ำงจำำานวินผู้่เข้าร่วิมประชมุทั�งผู้่ที�มาด้วิย์ต่นเองและผู้่รบัู

มอบูฉันทะ ให้ที�ประชุมรับูทราบู รวิมถ่ืงอธิบูาย์วิิธีการลงคะแนนด้วิย์บัูต่รลงคะแนนให้ทราบูก่อนการประชุม

และดำาเนนิการประชมุต่ามลำาดับูวิาระที�กำาหนดไว้ิในหนังสือเชิญประชมุ โดย์ไมมี่การเปลี�ย์นลำาดับูระเบูยี์บูวิาระ

และไม่มีการขอให้ที�ประชุมพิจำารณาเรื�องอื�นที�ไม่ได้กำาหนดไว้ิในที�ประชุมแต่่อย่์างใด ระหว่ิางการประชุม



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 69

ประธานเปดิโอกาสใหผู้้่ถืือหุ้นซัึ่กถืาม ต่ลอดจำนแสดงควิามคดิเห็นต่่างๆ โดย์บูรษัิัทได้บัูนท่กประเดน็สำาคัญไว้ิ

ในราย์งานการประชุมเพื�อให้ผู้่ถืือหุ้นสามารถืต่รวิจำสอบูได้

การใช้สิทธิออกเสีย์งเพื�ออนุมัติ่ในแต่่ละวิาระการประชุมย่์ดเสีย์งข้างมาก โดย์ใช้วิิธีลงคะแนนแบูบู

 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสีย์ง สำาหรับูวิาระการเลือกตั่�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจำาก

ต่ำาแหน่งต่ามวิาระได้เปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นลงคะแนนแต่่งตั่�งกรรมการเป็นราย์บุูคคล

กรณีมีผู้่ถืือหุ้นเข้ามาร่วิมประชมุหลังจำากเปิดการประชุมแล้วิ ผู้่ถืือหุ้นสามารถืออกเสยี์งลงคะแนน

ได้เฉพาะวิาระที�ยั์งไม่ลงมติ่ในที�ประชุมเท่านั�น และในแต่่ละวิาระประธานจำะสรุปผ่ลการลงมติ่ให้ที�ประชุม

รับูทราบู ทั�งจำำานวินหุ้นที�ลงมติ่ เห็นด้วิย์ ไม่เห็นด้วิย์ งดออกเสีย์ง และบัูต่รเสีย์

ณ	หลังวันประชุมผู้ถ้อหุ้น	

หลังจำากเสร็จำสิ�นการประชุม บูริษััทได้เผ่ย์แพร่มติ่ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นผ่่านระบูบูการเปิดเผ่ย์ข้อมูลของ

ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ โดย์มีราย์ละเอีย์ดการลงมติ่ และผ่ลการลงคะแนนเสีย์งในแต่่ละวิาระ และ

จัำดทำาราย์งานการประชุมผู้่ถืือหุ้นอย่์างถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน ประกอบูด้วิย์ราย์ละเอีย์ดของขั�นต่อนการลงคะแนน

วิิธีการนับูคะแนน ผ่ลของคะแนนทั�งที�เห็นด้วิย์ ไม่เห็นด้วิย์ งดออกเสีย์ง และบัูต่รเสีย์ รวิมถ่ืงควิามคิดเห็นและ

ข้อซัึ่กถืามของผู้่ถืือหุ้นทุกราย์ โดย์เผ่ย์แพรร่าย์งานการประชมุผู้่ถืือหุ้นทั�งฉบัูบูภาษัาไทย์และภาษัาองักฤษัผ่่าน

เว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท (www.auct.co.th) ภาย์ใน 14 วัินหลังการประชุม

บูริษััทให้ควิามสำาคัญต่่อการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�มีควิามถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน ทันเวิลา เพื�อให้นักลงทุน  

ผู้่ถืือหุ้น ผู้่เกี�ย์วิข้อง และผู้่สนใจำทั�วิไปได้รับูทราบูผ่่านทางช่องทางการสื�อสารของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่ง

ประเทศไทย์ เว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท และหากมีประเด็นข้อสงสัย์ ควิามคิดเห็น หรือคำาแนะนำา สามารถืติ่ดต่่อ  

“นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 0 2033 6555 หรืออีเมล์ investor@auct.co.th ทางบูริษััทจำะได้นำามาพิจำารณา

เพื�อปรับูปรุงพัฒนาการทำางานของบูริษััทให้ดียิ์�งข่�นต่่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บูริษััทมีนโย์บูาย์ในการปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่ถืือหุ้นอย่์างเท่าเทีย์มกันโดย์ให้ควิามสำาคัญเรื�องการรักษัาสิทธิ

พื�นฐานของผู้่ถืือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้่ถืือหุ้นใช้สิทธิต่ามที�กฎหมาย์กำาหนดโดย์มีการให้ข้อมูลอย่์างครบูถ้ืวิน

เท่าเทีย์มกัน เพื�อให้ผู้่ถืือหุ้นวิางใจำ และมีควิามมั�นใจำในการลงทุน

บูริษััทปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่ถืือหุ้นทุกราย์ ทั�งผู้่ถืือหุ้นที�เป็นผู้่บูริหารและผู้่ถืือหุ้นที�ไม่เป็นผู้่บูริหาร รวิมทั�ง 

ผู้่ถืือหุ้นคนไทย์ หรือต่่างชาติ่ ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือ ราย์ย่์อย์ ผู้่ถืือหุ้นบุูคคลหรือสถืาบัูน อย่์างเท่าเทีย์มกัน

และเปน็ธรรม เพื�อเป็นการสรา้งควิามมั�นใจำใหกั้บูผู้่ถืือหุ้นว่ิา คณะกรรมการบูรษัิัทและฝ่่าย์จำดัการจำะกำากับูดูแล

ให้การใช้เงินของผู้่ถืือหุ้นเปน็ไปอย์า่งเหมาะสม ซ่ึ่�งเปน็ปัจำจัำย์สำาคัญต่่อควิามมั�นใจำในการลงทนุกับูบูริษััท บูริษััท

จ่ำงกำาหนดการกำากับูดูแลในเรื�องต่่างๆ เพื�อเป็นแนวิทางปฏิิบัูติ่ ให้ผู้่ถืือหุ้นมั�นใจำได้ว่ิาบูริษััทมีการปฏิิบัูติ่ต่่อ

ผู้่ถืือหุ้นอย่์างเท่าเทีย์ม และผู้่ถืือหุ้นทุกคนจำะได้รับูสิทธิพื�นฐานในฐานะผู้่ถืือหุ้นไม่แต่กต่่างกัน

ในปี 2563 บูริษััทได้จัำดการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้น และปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่ถืือหุ้นทุกราย์อย่์างเท่าเทีย์มกัน

ราย์ละเอีย์ดดังนี� 
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1) บูริษััทเปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นส่วินน้อย์สามารถืเสนอวิาระการประชุมเพิ�มเติ่มและเสนอชื�อ

บุูคคลเพื�อเข้ารับูการพิจำารณาเลือกตั่�งเป็นกรรมการบูริษััทในการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2563 ต่าม

กระบูวินการสรรหาก่อนการประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นล่วิงหน้า 3 เดือน ต่ามหลักเกณฑ์์ที�บูริษััทกำาหนดและ

เผ่ย์แพร่บูนเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท

2) เนื�องจำากปี 2563 มีสถืานการณ์การแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด 19 ทำาให้ต้่องเลื�อนการ

ประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นออกไป ซ่ึ่�งบูริษััทได้มีการแจ้ำงผู้่ถืือหุ้นผ่่านระบูบูการเปิดเผ่ย์ข้อมูลของต่ลาดหลักทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์ล่วิงหน้า รวิมถ่ืงเปิดเผ่ย์มาต่รการป้องกันและควิบูคุมโรคโควิิด 19 และแนวิปฏิิบัูติ่ต่่อ 

ผู้่ถืือหุ้นทุกราย์อย่์างเท่าเทีย์มกันในวัินประชุม

3) บูริษััทได้แจ้ำงกำาหนดการประชุมพร้อมระเบีูย์บูวิาระการประชุมและควิามเห็นของ

คณะกรรมการ รวิมทั�งกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที�ใช้ในการประชุม ขั�นต่อนการออกเสีย์งมติ่ รวิมทั�งสิทธิการออกเสีย์ง

ลงคะแนนต่่อต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ และเผ่ย์แพร่ผ่่านทางเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท เพื�อให้ผู้่ถืือหุ้นทราบู

ล่วิงหน้าไม่น้อย์กว่ิา 21 วัินก่อนวัินประชุม โดย์ในวัินประชุมไม่มีการเพิ�มวิาระโดย์ไม่ได้แจ้ำงไว้ิล่วิงหน้า 

แต่่อย่์างใด

4) การมอบูฉันทะให้ผู้่อื�นเข้าร่วิมประชุมแทนสำาหรับูผู้่ถืือหุ้นที�เข้าประชุมเองไม่ได้ โดย์มอบู

ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุูคคลอื�นเข้าร่วิมประชุมและออกเสีย์งลงคะแนนแทน โดย์ใช้หนังสือมอบูฉันทะ 

แบูบู ก. ข. หรือ ค. ที�บูริษััทแนบูไปพร้อมกับูหนังสือเชิญประชุม 

5) ในการเลือกตั่�งกรรมการที�ออกต่ามวิาระ บูริษััทเปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือก

ตั่�งกรรมการเป็นราย์บุูคคล โดย์บูริษััทได้เก็บูบัูต่รลงคะแนนเสีย์งจำากผู้่ถืือหุ้นทุกราย์ที�เข้าร่วิมประชุม ทั�งกรณี

ที�ผู้่ถืือหุ้น เห็นด้วิย์ ไม่เห็นด้วิย์ งดออกเสีย์ง หรือบัูต่รเสีย์

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บูริษััทให้ควิามสำาคัญต่่อสิทธิและการปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกกลุ่มอย่์างเป็นธรรม จ่ำงกำาหนด

แนวิทางปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่มีส่วินได้เสีย์แต่่ละกลุ่ม ดังนี� 

3.1		 ผู้ถ้อหุ้น

บูริษััทส่งเสริมให้ผู้่ถืือหุ้นได้ใช้สิทธิขั�นพื�นฐานของต่น และมุ่งมั�นในการสร้างควิามพ่งพอใจำ

สูงสุดให้กับูผู้่ถืือหุ้น โดย์คำาน่งถ่ืงการเจำริญเติ่บูโต่อย์่างยั์�งยื์น สร้างมูลค่าเพิ�มและให้ผ่ลต่อบูแทนที� 

เหมาะสมอย่์างต่่อเนื�อง รวิมทั�งดำาเนินธุรกิจำต่ามหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

- บูริหารจำดัการและปฏิิบัูติ่หน้าที� โดย์นำาควิามรู้และทกัษัะการบูรหิารมาประย์กุต์่ใช้อย่์าง

เต็่มควิามสามารถืด้วิย์ควิามซืึ่�อสัต่ย์์สุจำริต่ ต่ลอดจำนตั่ดสินใจำดำาเนินการใดๆ ด้วิย์ควิามระมัดระวัิง รอบูคอบู

และเป็นธรรมต่่อ ผู้่ถืือหุ้นทุกราย์ เพื�อประโย์ชน์สูงสุดของผู้่ถืือหุ้นโดย์รวิม

- ราย์งานสถืานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวิมถ่ืงแนวิโน้มของบูริษััทต่่อผู้่ถืือหุ้น

อย่์าง เท่าเทีย์มกัน สมำ�าเสมอ และครบูถ้ืวินต่ามควิามเป็นจำริง

- ไม่แสวิงหาประโย์ชน์ให้กับูต่นเองและผู้่เกี�ย์วิข้อง โดย์ใช้ข้อมูลภาย์ในที�ยั์งไม่เปิดเผ่ย์

ต่่อสาธารณะ และไม่เปิดเผ่ย์ข้อมูลลับูทางธุรกิจำอันจำะนำามาซ่ึ่�งผ่ลเสีย์ของบูริษััทต่่อบุูคคลภาย์นอก
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3.2		 พินักำงาน	

พนักงานทุกคนล้วินเป็นทรัพย์ากรที�มีค่าของบูริษััท บูริษััทจ่ำงมุ่งมั�นพัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรีย์นรู้ เสริมสร้างวัิฒนธรรม และบูรรย์ากาศการทำางาน ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม ให้

ผ่ลต่อบูแทนที�เป็นธรรม ดูแลควิามปลอดภัย์ และรักษัาสภาพแวิดล้อมการทำางาน ให้ควิามสำาคัญต่่อการพัฒนา

ถ่ืาย์ทอดควิามรู้ และควิามสามารถืของพนักงาน รับูฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำากพนักงานทุกระดับูอย่์าง

เท่าเทีย์มและเสมอภาค กำาหนดและต่่อย์อดการปลกูฝั่งวัิฒนธรรมองคก์ร ด้วิย์ต่ระหนกัว่ิาพนักงานทกุคนเปน็

หน่�งปัจำจัำย์สำาคัญและมีคุณค่า นำามาซ่ึ่�งควิามสำาเร็จำ ควิามก้าวิหน้า และการเจำริญเติ่บูโต่อย์า่งยั์�งยื์น โดย์มีแนวิ

ปฏิิบัูติ่ดังนี�

- ปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์และข้อบัูงคับูที�เกี�ย์วิข้องกับูพนักงานและหลักการเกี�ย์วิกับูสิทธิ

มนุษัย์ชนขั�นพื�นฐานต่ามเกณฑ์์สากล โดย์ไม่แบู่งแย์กถิื�นกำาเนิด เชื�อชาติ่ เพศ อายุ์ สีผิ่วิ ศาสนา ควิามพิการ

ฐานะ ชาติ่ต่ระกูล สถืานศ่กษัา หรือสถืานะอื�นใดที�มิได้เกี�ย์วิข้องโดย์ต่รงกับูการปฏิิบัูติ่งาน รวิมทั�งให้ควิาม

เคารพต่่อควิามเป็นปัจำเจำกชนและศักดิ�ศรีของควิามเป็นมนุษัย์์

- บูริหารจัำดการทรัพย์ากรบุูคคลให้สอดคล้องและสนับูสนุนกลยุ์ทธ์/เป้าหมาย์ธุรกิจำ และ

จัำดวิางระบูบู กระบูวินการบูริหารทรัพย์ากรบุูคคลให้มีควิามชัดเจำน โปร่งใส ยุ์ติ่ธรรม เป็นไปในทิศทางเดีย์วิกัน

ทั�งบูริษััท

- ผู้่บัูงคับูบัูญชาทุกคนมีหน้าที�ในการบูริหารทรัพย์ากรบุูคคลภาย์ในหน่วิย์งานของต่น 

ต่ามระบูบูและแนวิทางการบูรหิารทรัพย์ากรบุูคคล และบูริหารงานโดย์หลีกเลี�ย์งการกระทำาใดๆ ที�ไม่เป็นธรรม

ซ่ึ่�งอาจำมีผ่ลกระทบูต่่อควิามมั�นคงในหน้าที�การงานของพนักงาน

นโยบายกำารพัิฒนาทรัพิยากำรบุคคลของบริษััทม่ดังน่�

1) คัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที�มีพฤติ่กรรมการทำางานอย่์างมืออาชีพ และพัฒนาควิาม

รู้ควิามสามารถืให้มีประสิทธิภาพในหน้าที�ที�รับูผิ่ดชอบูอย่์างต่่อเนื�อง

2) ผู้่บัูงคับูบัูญชามีหน้าที�วิางแผ่น ติ่ดต่าม ประเมินผ่ล ให้ข้อมูลป้อนกลับู และสนับูสนุน

การพัฒนาพนักงานอย่์างเสมอภาค

3) พนักงานมีโอกาสเท่าเทีย์มกันในการพัฒนาควิามสามารถืของต่นเอง

4) ให้ผ่ลต่อบูแทนที�เป็นธรรมแก่พนักงาน โดย์ควิามก้าวิหน้าในอาชีพ ต่อบูแทนและแรง

จูำงใจำต่่างๆ ข่�นอยู่์กับูคุณภาพ ผ่ลสำาเร็จำของงาน ทัศนคติ่ และศักย์ภาพของพนักงาน

5) การแต่่งตั่�งและโย์กย์า้ย์ รวิมถ่ืงการใหร้างวิลัและการลงโทษัพนกังาน กระทำาด้วิย์ควิาม

เสมอภาค สุจำริต่ใจำ และตั่�งอยู่์บูนพื�นฐานของควิามรู้ ควิามสามารถื และควิามเหมาะสม รวิมทั�งการกระทำา

หรือการปฏิิบัูติ่ของพนักงานนั�นๆ

6) ดูแลรักษัาสภาพแวิดล้อมการทำางานให้มีควิามปลอดภัย์ต่่อชีวิิต่และทรัพย์์สินของ

พนักงานอยู่์เสมอ

7) รับูฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำากพนักงานทุกระดับูอย่์างเท่าเทีย์มและเสมอภาค 

โดย์มีช่องทางให้พนักงานสามารถืแจ้ำงเรื�องที�ส่อไปในทางผิ่ดข้อบัูงคับูการทำางาน ระเบีูย์บู ข้อกำาหนด คำาสั�ง 

ประกาศ หรือกฎหมาย์ได้
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3.3		 คู่แข่ง	

บูริษััทปฏิิบัูติ่ต่่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับูหลักสากล ภาย์ใต้่กรอบูกฎหมาย์เกี�ย์วิกับู

หลักปฏิิบัูติ่การแข่งขันทางการค้า และย่์ดถืือกติ่กาของการแข่งขันอย่์างเป็นธรรม โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

1) ประพฤติ่ปฏิิบัูติ่ภาย์ใต้่กรอบูกติ่กาของการแข่งขันอย่์างเสรี และเป็นธรรม

2) ไม่แสวิงหาข้อมูลที�เป็นควิามลับูของคู่แข่งทางการค้าด้วิย์วิิธีที�ไม่สุจำริต่หรือไม่เหมาะสม

3) ไม่ทำาลาย์ชื�อเสีย์งของคู่แข่งทางการค้าด้วิย์การกล่าวิหา ให้ร้าย์ป้าย์สี และโจำมตี่คู่แข่ง

โดย์ปราศจำากมูลควิามจำริง

3.4		 คู่ค้า	

บูริษััทคำาน่งถ่ืงควิามเสมอภาคและควิามซืึ่�อสัต่ย์์ในการดำาเนินธุรกิจำ รักษัาผ่ลประโย์ชน์ร่วิม

กับูคู่ค้า โดย์การปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์และกต่กิาที�กำาหนดรว่ิมกนัอย่์างเครง่ครัด และมจีำรรย์าบูรรณในการดำาเนนิ

ธุรกิจำ โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

1) ไม่เรีย์ก ไม่รับู หรือจ่ำาย์ผ่ลประโย์ชน์ใดๆ ที�ไม่สุจำริต่ในการค้ากับูคู่ค้า

2) ปฏิิบัูติ่ต่ามเงื�อนไขต่่างๆ ที�มีต่่อคู่ค้าอย่์างเคร่งครัดในกรณีที�ไม่สามารถืปฏิิบัูติ่ต่าม

เงื�อนไขได้ จำะต้่องรีบูแจ้ำงให้คู่ค้าทราบูล่วิงหน้า เพื�อร่วิมกันพิจำารณาหาแนวิทางแก้ไขปัญหา โดย์ใช้หลักของ

ควิามสมเหตุ่สมผ่ล

3) รักษัาควิามลับูของคู่ค้าอย่์างจำริงจัำงและสมำ�าเสมอ รวิมถ่ืงไม่นำาข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื�อ

ประโย์ชน์ต่นเองและผู้่ที�เกี�ย์วิข้อง

3.5		 ลูกำค้า

บูริษััทมุ่งมั�นสร้างควิามพ่งพอใจำและควิามมั�นใจำให้กับูลูกค้าและประชาชนให้ได้รับู

ผ่ลิต่ภัณฑ์์ และบูริการที�ดีมีคุณภาพ และย์กระดับูมาต่รฐานให้สูงข่�นอย่์างต่่อเนื�อง รวิมทั�งรักษัาสัมพันธภาพ

ที�ดีและยั์�งยื์น โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

1) มุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบูริการ เพื�อต่อบูสนองควิามต่้องการของลูกค้า 

อย่์างต่่อเนื�อง

2) เปิดเผ่ย์ข่าวิสารข้อมูลเกี�ย์วิกับูสินค้าและบูริการอย์่างครบูถื้วิน ถูืกต้่อง และทันต่่อ

เหตุ่การณ์

3) รักษัาควิามลับูของลูกค้าอย่์างจำริงจัำงสมำ�าเสมอ รวิมถ่ืงไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื�อ

ประโย์ชน์ของต่นเองและผู้่ที�เกี�ย์วิข้อง

3.6		 เจ้าหน่�

บูริษััทย่์ดถืือแนวิทางปฏิิบัูติ่ที�เป็นธรรมต่ามเงื�อนไข และเป็นธรรมต่่อเจ้ำาหนี�รวิมถ่ืงการชำาระ

คืนต่ามกำาหนดเวิลา โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

1) รักษัาและปฏิิบัูติ่ต่ามเงื�อนไขที�มีต่่อเจ้ำาหนี�อย่์างเคร่งครัด ทั�งในแง่การชำาระคืน และ

เงื�อนไขอื�นๆ
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2) ราย์งานฐานะทางการเงินแก่เจ้ำาหนี�ต่ามข้อกำาหนดในสัญญาเงินกู้อย่์างถูืกต้่อง  

ครบูถ้ืวินและเป็นไปต่ามหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี

3.7		 ชุมชน	สังคม	และสิ�งแวดล้อม

บูริษััทดำาเนินธุรกิจำด้วิย์ควิามรับูผิ่ดชอบูต่่อชุมชน สังคม และสิ�งแวิดล้อม ทั�งในด้านควิาม

ปลอดภัย์ คุณภาพชีวิิต่ และการอนุรักษ์ัทรัพย์ากรธรรมชาติ่ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่์างมีประสิทธิภาพ รวิม

ถ่ืงส่งเสริมการให้ควิามรู้และฝึ่กอบูรมพนักงานในเรื�องเกี�ย์วิกับูสิ�งแวิดล้อม ต่ระหนักถ่ืงคุณภาพชีวิิต่ของชุมชน

และสงัคมในพื�นที�โดย์รอบู บูริษััทแบู่งผ่ลกำาไรส่วินหน่�งเพื�อต่อบูแทนและสรา้งสรรค์ชุมชนและสังคม คำาน่งถ่ืง

การดำาเนินธุรกิจำที�จำะมีผ่ลกระทบูต่่อสิ�งแวิดล้อม โดย์มีแนวิปฏิิบัูติ่ดังนี�

1) คำาน่งถ่ืงทางเลือกในการใช้ประโย์ชน์จำากทรัพย์ากรธรรมชาติ่ โดย์ไม่ก่อให้มีผ่ลกระทบู

ต่่อควิามเสีย์หาย์ของสังคม สิ�งแวิดล้อม และคุณภาพชีวิิต่ของประชาชน หรือเกิดน้อย์ที�สุด

2) คืนผ่ลกำาไรส่วินหน่�งเพื�อสร้างสรรค์สังคมและสิ�งแวิดล้อมอย่์างสมำ�าเสมอ

3) ปลูกฝั่งจิำต่สำาน่กในเรื�องควิามรับูผิ่ดชอบูต่่อสังคมและสิ�งแวิดล้อมให้เกิดข่�นในหมู่

พนักงานทุกระดับูอย่์างต่่อเนื�องและจำริงจัำง

4) ให้ควิามสำาคัญในการทำาธุรกรรมกับูคู่ค้าที�มีเจำต่จำำานงเดีย์วิกันกับูบูริษััทในเรื�องควิาม 

รับูผิ่ดชอบูต่่อชุมชน สังคม และสิ�งแวิดล้อม

5) อำานวิย์ประโย์ชน์ต่่อสังคมทุกระดับู ทั�งในระย์ะใกล้และระย์ะไกล

6) เข้าร่วิมสนับูสนุนกิจำกรรมที�สอดคล้องกับูนโย์บูาย์การพัฒนาสังคมและประเทศ ทั�ง

นโย์บูาย์รณรงค์ป้องกันและนโย์บูาย์สร้างเสริม

7) ให้ข้อมูลที�ถูืกต้่อง สร้างควิามเข้าใจำ และรับูฟังปัญหาและผ่ลกระทบูอนัเกิดข่�นกับูชุมชน

โดย์รอบู เพื�อจัำดการแก้ไขได้อย่์างทันท่วิงที อันจำะเป็นรากฐานของการอยู่์ร่วิมกันระหวิ่างบูริษััทและชุมชน

อย่์างไม่มีปัญหาขัดแย้์งและเอื�อประโย์ชน์ซ่ึ่�งกันและกัน

3.8		 กำารคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บูริษััทมีนโย์บูาย์การคุ้มครองขอ้มูลส่วินบูคุคลเพื�อรักษัาควิามปลอดภยั์และปอ้งกันการนำา

ข้อมูลส่วินบุูคคลของผู้่ใช้บูริการเว็ิบูไซึ่ต์่ภาย์ใต้่ Domain Name “*.auct.co.th” โมบูาย์แอปพลิเคชัน และเอกสาร

ต่ามแบูบูที�บูริษััทกำาหนด ไปใช้โดย์มีเจำต่นาไม่สุจำริต่ ราย์ละเอีย์ดนโย์บูาย์และแนวิปฏิิบัูติ่ได้ประกาศไว้ิบูน

เว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท

3.9	 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่�ทำางาน

บูริษััทมีการแต่่งตั่�งคณะกรรมการควิามปลอดภัย์อาชีวิอนามัย์และสภาพแวิดล้อมในการ

ทำางาน หรือ คปอ. และว่ิาจ้ำางเจ้ำาหน้าที�ควิามปลอดภัย์ในการทำางานวิิชาชีพ หรือ จำป. เพื�อทำาหน้าที�ดูแล 

ป้องกันและลดการเกิดอุบัูติ่เหตุ่จำากการทำางาน และให้ปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิกับูควิามปลอดภัย์ในการ

ทำางานและมาต่รฐานควิามปลอดภัย์ในการทำางานต่่อบูริษััท
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ในปี 2563 พนักงานมีอัต่ราการลาป่วิย์เฉลี�ย์จำำานวิน 5 วัินทำาการ และพบูการเกิดอุบัูติ่เหตุ่

หรือเจ็ำบูป่วิย์อันเนื�องมาจำากการปฏิิบัูติ่งานจำำานวิน 1 ครั�ง ที�สาขารังสิต่ คลอง 8 ซ่ึ่�งไม่กระทบูต่่อการดำาเนิน

ธุรกิจำของบูริษััทแต่่อย่์างใด

3.10	 กำารไม่ล่วงละเมิดทรัพิย์สินทางปัญญาหร้อลิขสิทธิ์�

บูริษััทมีนโย์บูาย์ที�จำะไม่ล่วิงละเมิดทรัพย์์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�ใดๆ โดย์ย่์ดถืือการ

ปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิข้องกับูทรัพย์์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ� เช่น กฎหมาย์เกี�ย์วิกับูเครื�องหมาย์การค้า

กฎหมาย์เกี�ย์วิกับูสิทธิบัูต่ร กฎหมาย์เกี�ย์วิกับูลิขสิทธิ� หรือกฎหมาย์อื�นที�เกี�ย์วิข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึ่ก

อบูรมใหค้วิามรู้กบัูพนกังานในดา้นกฎหมาย์เกี�ย์วิกับูทรพัย์์สินทางปัญญา ราย์ละเอยี์ดนโย์บูาย์และแนวิปฏิิบัูติ่

ได้ประกาศไว้ิบูนเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท

3.11		 กำารต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั�น

บูริษััทให้ควิามสำาคัญกับูมาต่รการต่่อต้่านคอร์รัปชั�น เป็นเรื�องที�ทุกภาคส่วินคาดหวัิงและ

มุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัูติ่ต่ามใหเ้กิดเป็นรูปธรรม บูริษััทได้กำาหนดนโย์บูาย์ต่่อต่า้นคอร์รัปชั�นเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัร ซ่ึ่�ง

ประกอบูด้วิย์แนวิทางปฏิิบัูติ่ การกำากับูติ่ดต่าม รวิมถ่ืงการกำาหนดบูทลงโทษั ประกาศใช้ตั่�งแต่่วัินที� 1 ตุ่ลาคม  

2559 โดย์ได้เผ่ย์แพร่นโย์บูาย์ต่่อต้่านคอร์รัปชั�นบูนเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท และมีการทบูทวินอย่์างสมำ�าเสมอ อีก

ทั�งบูริษััทมีการแต่่งตั่�ง “คณะทำางาน Anti-corruption” ทำาหน้าที�ประเมินและวิางแนวิทางป้องกันควิามเสี�ย์งที�

จำะเกดิจำาการทุจำริต่คอรรั์ปชั�น เพื�อให้กรรมการ ผู้่บูริหาร และพนกังานทุกระดับูต่ระหนกัถ่ืงควิามสำาคัญในการ

ดำาเนินธุรกิจำอย่์างมีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถืต่รวิจำสอบูได้ 

3.12		 กำารแจ้งเบาะแสหร้อข้อร้องเร่ยน

บูริษััทมีมาต่รการดูแลผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกฝ่่าย์ให้สามารถืร้องเรีย์นกับูบูริษััทผ่่านช่องทางต่่างๆ

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดูแลผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกฝ่่าย์ โดย์สามารถืร้องเรีย์นหรือแสดงควิามคิดเห็นต่่อบูริษััท

ต่ามระเบีูย์บูว่ิาด้วิย์กระบูวินการรับูและพิจำารณาข้อร้องเรีย์น ผ่่านช่องทางต่่างๆ ดังนี�

จำดหมาย์ถ่ืง:  เลขานุการคณะกรรมการต่รวิจำสอบู

 บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

 เลขที� 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1)

 แขวิงวัิงทองหลาง เขต่วัิงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เว็ิบูไซึ่ต์่: www.auct.co.th

อีเมล: audit_com@auct.co.th

โทรศัพท์:  0 2033 6555

โทรสาร:  0 2935 6202

สำาหรับูพนักงาน สามารถืร้องเรีย์นหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่่อคณะกรรมการบูริษััทและ

ผู้่บูริหารได้โดย์ต่รงผ่่านทางอีเมลของบูริษััท
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เมื�อเลขานุการคณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้รับูเรื�องร้องเรีย์นแล้วิจำะรวิบูรวิมข้อเท็จำจำริง ทำา

ราย์งานเสนอต่่อคณะกรรมการต่รวิจำสอบู เพื�อสอบูสวินและกำาหนดมาต่รการระงับูเหตุ่ที�เกิดเรื�องร้องเรีย์น 

และราย์งานใหป้ระธานกรรมการบูรษัิัทรับูทราบู ทั�งนี� บูริษััทมีมาต่รการคุ้มครองผู้่แจ้ำงเบูาะแสหรอืข้อร้องเรีย์น

ในกรณีที�ไม่ประสงค์จำะเปิดเผ่ย์ต่นเอง โดย์จำะเก็บูข้อมูลที�ได้รับูไว้ิเป็นควิามลับู รวิมถ่ืงมีมาต่รการคุ้มครองผู้่ที�

ให้ควิามร่วิมมือในการสอบูสวิน 

ทั�งนี� ในปี 2563 บูริษััทไม่มีข้อพิพาทที�เกี�ย์วิกับูผู้่มีส่วินได้เสีย์แต่่อย่์างใด

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บูริษััทต่ระหนกัถ่ืงควิามสำาคัญของการเปดิเผ่ย์ขอ้มูลที�มีควิามถืกูต้่อง ครบูถืว้ิน ทันเวิลา และโปรง่ใส

ทั�งราย์งานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั�วิไป ต่ามหลักเกณฑ์์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์

และต่ลาดหลักทรัพย์์ และต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ต่ลอดจำนข้อมูลอื�นที�สำาคัญที�มีผ่ลกระทบูต่่อราคา

หลักทรัพย์์ของบูริษััท ซ่ึ่�งล้วินมีผ่ลต่่อกระบูวินการต่ดัสินใจำของผู้่ลงทุนและผู้่มีส่วินได้เสีย์ของบูรษัิัท โดย์บูริษััท

มีนโย์บูาย์เผ่ย์แพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบูริษััทให้ผู้่ถืือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับูทราบูอย์่าง 

เท่าเทีย์มกนั เพื�อให้ผู้่ได้รับูข่าวิสารมคีวิามเข้าใจำในบูริษััทอย่์างถูืกต้่องต่รงกนั โดย์จำะเผ่ย์แพรผ่่่านช่องทางและ

สื�อการเผ่ย์แพร่ข้อมูลต่่างๆ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ รวิมถ่ืงเว็ิบูไซึ่ต์่ของบูริษััท www.auct.co.th

4.1		 กำารรายงานทางกำารเงิน

คณะกรรมการบูริษััทเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูต่่องบูการเงินของบูริษััทและสารสนเทศทางการเงิน

ที�ปรากฏิในราย์งานประจำำาปี ทั�งนี� บูริษััทได้จัำดทำางบูการเงินต่ามมาต่รฐานการบัูญชีที�รับูรองทั�วิไปใน

ประเทศไทย์ โดย์เลือกใช้นโย์บูาย์บัูญชีที�เหมาะสมและถืือปฏิิบัูติ่อย่์างสมำ�าเสมอ รวิมทั�งมีการเปิดเผ่ย์ข้อมูล

ทางการเงนิอย่์างเพีย์งพอ โดย์มคีณะกรรมการต่รวิจำสอบูเปน็ผู้่สอบูทานคณุภาพของราย์งานทางการเงนิและ

ระบูบูควิบูคุมภาย์ใน รวิมถ่ืงการเปิดเผ่ย์ข้อมูลสำาคัญอย่์างเพีย์งพอในหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงิน

4.2	 กำารทำารายกำารของกำรรมกำาร

1) บูริษััทกำาหนดให้กรรมการเปิดเผ่ย์ราย์งานการซืึ่�อ-ขาย์หุ้น การถืือครองหลักทรัพย์์

ของบูริษััทให้ทราบูทุกครั�งที�มีการเปลี�ย์นเปลง

2) บูริษััทกำาหนดให้กรรมการต้่องราย์งานการมีส่วินได้เสีย์ของกรรมการต่่อประธาน

กรรมการและประธานกรรมการต่รวิจำสอบู

3) บูริษััทกำาหนดใหก้ารทำาราย์งานระหวิา่งกันที�สำาคัญต้่องได้รับูควิามเห็นชอบูจำากคณะ

กรรมการต่รวิจำสอบูและได้รับูการอนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััท

4.3	 นโยบายกำารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บูริษััทให้ควิามสำาคัญในการบูริหารจัำดการ และการดำาเนินธุรกิจำต่ามหลักการกำากับูดูแล

กิจำการที�ดี เพื�อให้การเปิดเผ่ย์ข้อมูลสารสนเทศของบูรษัิัทเป็นไปอย่์างถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน โปร่งใส และเทา่เทีย์ม

กัน สอดคล้องกับูกฎหมาย์ และข้อกำาหนดต่่างๆ โดย์บูริษััทไม่เลือกปฏิิบัูติ่ต่่อผู้่ถืือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่�งเป็น



76

พิเศษั ผู้่ถืือหุ้นทุกกลุ่มมีสิทธิเข้าถ่ืงข้อมูลของบูริษััทอย่์างเท่าเทีย์มกัน ต่ามนโย์บูาย์การเปิดเผ่ย์ข้อมูลอย่์าง

เท่าเทีย์มและเป็นธรรม ผ่่านช่องทางการเปิดเผ่ย์ข้อมูลต่่างๆ บูริษััทจ่ำงกำาหนดนโย์บูาย์การเปิดเผ่ย์ข้อมูล

สารสนเทศ เพื�อเป็นแนวิปฏิิบัูติ่ของกรรมการและผู้่บูริหาร ดังนี�

1)	 ผู้ม่อำานาจในกำารเปิดเผยข้อมูล

ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร กรรมการผู้่จัำดการ และรองกรรมการผู้่จัำดการ สามารถื

พิจำารณาและตั่ดสินใจำเกี�ย์วิกับูเนื�อหาของข้อมูลที�สำาคัญ เพื�อการพิจำารณาเปิดเผ่ย์ โดย์จำะชี�แจำงข้อมูลด้วิย์

ต่นเองหรือมอบูหมาย์ให้ผู้่ที�เกี�ย์วิข้องเป็นผู้่ชี�แจำงก็ได้

2)	 กำารเผยแพิร่ข้อมูล

- ข้อมูลของบูรษัิัทต้่องมีควิามถืกูต้่อง เชื�อถืือได ้ต่รงไปต่รงมา และสามารถืแจำกแจำง

ข้อมูลต่่างๆ ได้ชัดเจำน เข้าใจำง่าย์ และทันเวิลา

- การราย์งานข้อมูลต่่อหน่วิย์งานที�เกี�ย์วิข้องจำะต้่องเปิดเผ่ย์ภาย์ในกำาหนดเวิลา

และควิามถีื� ต่ามที�กฎหมาย์หรือหน่วิย์งานนั�นๆ กำาหนด ต่ามประเภทของข้อมูล

- ข้อมูลสำาคัญที�มีผ่ลต่่อราคาหลักทรัพย์์ของบูริษััท หรืออาจำกระทบูต่่อการตั่ดสิน

ใจำลงทุนหรือกระทบูต่่อสิทธิประโย์ชน์ของผู้่ถืือหุ้น จำะเปิดเผ่ย์ได้ต่่อเมื�อข้อมูลนั�นเผ่ย์แพร่อย่์างเป็นทางการ

ต่่อต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์แล้วิ

- บูริษััทจำะสื�อสารข้อมูลกับูนักลงทุน นักวิิเคราะห์ ผู้่เกี�ย์วิข้องในการลงทุน และ 

ผู้่ถืือหุ้น ผ่่านผู้่แทนของบูริษััทที�ได้รับูมอบูหมาย์ โดย์มีเจ้ำาหน้าที�นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้่ประสานงาน

3)	 ข้อละเว้น	และกำารแก้ำไขข้อผิดพิลาดในกำารเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�เป็นควิามลับูทางธุรกิจำ หรือข้อมูลที�หากเปิดเผ่ย์แล้วิอาจำทำาให้

เสีย์ประโย์ชน์และควิามสามารถืในการแข่งขัน หรือข้อมูลที�ยั์งไม่มีผ่ลสรุป หรืออยู่์ระหว่ิางการเจำรจำา ซ่ึ่�งมีควิาม

ไม่แน่นอน และต้่องไม่เปิดเผ่ย์ข้อมูลที�มีลักษัณะเป็นการคาดคะเนเกินจำริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินควิามจำำาเป็น

โดย์ไม่มีเหตุ่ผ่ลสนับูสนุน โดย์ควิรละเว้ินถ้ือย์คำา หรือรูปแบูบูที�ไม่เหมาะสม หรือที�อาจำทำาให้เข้าใจำผิ่ดต่่อราคา

หลักทรัพย์์ของบูริษััท

ในกรณีที�เปิดเผ่ย์ข้อมูลไม่ถูืกต้่อง ผิ่ดพลาด คลาดเคลื�อนจำากข้อเท็จำจำริง หรือมีการ

ตี่ควิาม หรือแปลควิามหมาย์ไม่ถูืกต้่องอย่์างมีนัย์สำาคัญ ให้ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร กรรมการผู้่จัำดการ และ

รองกรรมการผู้่จัำดการ มีอำานาจำชี�แจำงข้อเท็จำจำริงเพื�อให้เกิดควิามเข้าใจำที�ถูืกต้่องโดย์ทันที

4)	 กำารดำาเนินกำารกำรณ่ข้อมูลรั�วไหล	หร้อข่าวล้อ

เมื�อมีเหตุ่การณ์ที�มีนัย์สำาคัญ ข่าวิคลาดเคลื�อนเกี�ย์วิกับูบูริษััท หรือมีการอ้างอิงข้อมูล

ที�ไม่ถูืกต้่อง หรือข้อมูลสำาคัญรั�วิไหลไปสู่บุูคคลอื�น หรือถูืกเปิดเผ่ย์ก่อนเวิลาอันควิร และอาจำก่อให้เกิดข่าวิลือ

ที�มีผ่ลกระทบูต่่อราคาหลักทรัพย์์ และ/หรือ การดำาเนินงานของบูริษััท ไม่ว่ิาทางบูวิกหรือทางลบู ให้ประธาน

เจ้ำาหน้าที�บูริหาร กรรมการผู้่จัำดการ และรองกรรมการผู้่จัำดการ รับูผิ่ดชอบูในการชี�แจำงข้อเท็จำจำริงที�ผ่่านระบูบู

การเปิดเผ่ย์ข้อมูลของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ เพื�อให้เกิดควิามเข้าใจำที�ถูืกต้่องโดย์ทันที

5)	 มาตรกำารป้องกัำนกำรรมกำารและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ้ิ�อหาผลประโยชน์ให้

แก่ำตนเองหร้อผู้อ้�นในทางมิชอบ	
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- ผู้่บูริหารและพนักงานที�เกี�ย์วิข้องกับูข้อมูลที�ยั์งไม่เปิดเผ่ย์ต่่อสาธารณชน  

มีหน้าที�เก็บูรักษัาข้อมูลดังกล่าวิไว้ิเป็นควิามลับู

- ห้ามผู้่บูริหาร พนักงาน รวิมถ่ืงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภาย์ในเพื�อหา

ผ่ลประโย์ชนใ์ห้แก่ต่นเองและผู้่อื�นในทางมิชอบู เช่น การซืึ่�อขาย์หลักทรัพย์์โดย์ใช้ข้อมูลภาย์ใน (Insider Trading) 

และห้ามซืึ่�อขาย์หุ้นในช่วิงเวิลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบูการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที�มีนัย์

สำาคัญ จำนกว่ิาบูริษััทจำะได้ดำาเนินการเปิดเผ่ย์สารสนเทศต่่อต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์เรีย์บูร้อย์แล้วิ 

- หลีกเลี�ย์งการให้ข้อมูลเกี�ย์วิกับูผ่ลการดำาเนินงานที�มีผ่ลกระทบูต่่อราคาหุ้นหรือ

เป็นประโย์ชนต่์่อผู้่หน่�งผู้่ใดโดย์เฉพาะ ในชว่ิงระย์ะเวิลา 1 เดอืน ก่อนการสง่งบูการเงนิให้แก่ต่ลาดหลกัทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์ เว้ินแต่่ในกรณีที�มีประเด็นหรือเหตุ่การณ์ที�ทำาให้ผ่ลประกอบูการของบูริษััทถูืกคาดการณ์ 

คลาดเคลื�อนอย่์างมีนัย์สำาคัญ และส่งผ่ลให้ ผู้่ที�นำาข้อมูลไปใช้เกิดควิามเข้าใจำผิ่ด บูริษััทจำะดำาเนินการเปิดเผ่ย์

สารสนเทศต่่อต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

4.4		 กำารดูแลเร้�องกำารใช้ข้อมูลภายใน

บูริษััทมีนโย์บูาย์ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้่บูริหาร และพนักงาน นำาข้อมูลภาย์ในของบูริษััท

ซ่ึ่�งยั์งไม่เปิดเผ่ย์ต่่อสาธารณชนไปใช้เพื�อแสวิงหาประโย์ชน์ส่วินต่น โดย์เฉพาะอย่์างยิ์�งการซืึ่�อขาย์หลักทรัพย์์ 

สรุปได้ดังนี�

1) ให้ควิามรู้แก่กรรมการและผู้่บูริหาร เกี�ย์วิกับูหน้าที�ที�ต้่องราย์งานการถืือครองทรัพย์์

ของต่น รวิมถ่ืงคู่สมรส และบุูต่รที�ยั์งไม่บูรรลุนิติ่ภาวิะ ต่่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์ (ก.ล.ต่.) ต่าม มาต่รา 59 และบูทกำาหนดโทษัต่ามมาต่รา 275 แหง่พระราชบัูญญัติ่หลักทรัพย์์

ต่ลาดหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ พ.ศ. 2535 

2) กำาหนดให้กรรมการและผู้่บูริหารมีหน้าที�ต้่องราย์งานการมาถืือครอง และการ

เปลี�ย์นแปลงการ ถืือครองหลักทรัพย์์ต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่. ภาย์ใน 3 วัินทำาการนับูจำากวัินที�ทำาราย์การ 

3) บูริษััทมีนโย์บูาย์กำาหนดให้กรรมการ ผู้่บูริหาร และพนักงานที�อยู่์ในหน่วิย์งานที�ได้

รับูทราบูข้อมูลภาย์ในที�เป็นสาระสำาคัญ ซ่ึ่�งมีผ่ลต่่อการเปลี�ย์นแปลงราคาหลักทรัพย์์ จำะต้่องระงับูการซืึ่�อขาย์

หลักทรัพย์์ของบูริษััทเป็นระย์ะเวิลาอย่์างน้อย์ 30 วัินก่อนการเปิดเผ่ย์งบูการเงินต่่อสาธารณชน รวิมทั�งห้าม

ไม่ให้เปิดเผ่ย์ข้อมูลที�เป็นสาระสำาคัญนั�นต่่อบุูคคลอื�น และควิรรออย่์างน้อย์ 24 ชั�วิโมงภาย์หลังการเปิดเผ่ย์

ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วิ 

หากมีการฝ่่าฝ้่นนำาข้อมูลภาย์ในไปใช้หาประโย์ชน์ส่วินต่น บูริษััทกำาหนดบูทลงโทษัทาง

วิินัย์หนัก/เบูาต่ามลักษัณะแห่งควิามผิ่ด และเจำต่นาของการกระทำาและควิามร้าย์แรงของควิามผิ่ดนั�น ๆ  ตั่�งแต่่

การตั่กเตื่อนเป็นหนังสือ ตั่ดค่าจ้ำาง พักงานชั�วิคราวิโดย์ไม่ได้รับูค่าจ้ำาง หรือให้ออกจำากงาน

4.5		 ช่องทางกำารติดต่อส้�อสาร

คณะกรรมการบูริษััทมอบูหมาย์ให้ฝ่่าย์จัำดการมีหน้าที�ดูแลให้มีการติ่ดต่่อสื�อสารและเปิด

เผ่ย์ข้อมูลอย่์างถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน และทันเวิลา แก่นักลงทุน สื�อมวิลชน และผู้่เกี�ย์วิข้อง ผ่่านช่องทางต่่างๆ 
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โดย์มีหน่วิย์งานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูดูแลเรื�องดังกล่าวิ นักลงทุนหรือผู้่ที�สนใจำสามารถืติ่ดต่่อ 

นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที�

แผ่นกนักลงทุนสัมพันธ์

บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

เลขที� 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิงวัิงทองหลาง เขต่วัิงทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310

เว็ิบูไซึ่ต์่:   www.auct.co.th

อีเมล:  investor@auct.co.th

โทรศัพท์:   0 2033 6555

โทรสาร :   0 2935 6202

ในปี 2563 บูริษััทมีการเผ่ย์แพร่และสื�อสารข้อมูลกับูนักลงทุน นักวิิเคราะห์ และผู้่ถืือหุ้น 

ดังนี�

1. เข้าร่วิมกิจำกรรม Opportunity Day ที�จัำดโดย์ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

2. จัำดกิจำกรรม Company Visit ให้แก่สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า และนักวิิเคราะห์จำาก

หลากหลาย์สถืาบัูน

3. เข้าร่วิมกิจำกรรม Finansia Corporate Day ที�จัำดโดย์บูริษััทหลักทรัพย์์ ฟินันเซีึ่ย์ ไซึ่รัส

จำำากัด (มหาชน)

4. เข้าร่วิมกิจำกรรม “บูริษััทหลักทรัพย์์จำดทะเบีูย์นพบูผู้่แนะนำาการลงทุน” ที�จัำดโดย์บูริษััท

หลักทรัพย์์ ฟิลลิป (ประเทศไทย์) จำำากัด (มหาชน)

5. ให้สัมภาษัณ์ราย์การต่่าง ๆ  ผ่่านสื�อออนไลน์ ได้แก่ ราย์การ Money Talk และราย์การ

เจำาะธุรกิจำ NICHE เติ่บูโต่แรงใน 2H20 ที�จัำดโดย์บูริษััทหลักทรัพย์์ไทย์พาณิชย์์ จำำากัด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
	 โครงสร้างคณะกำรรมกำาร

คณะกรรมการบูริษััทประกอบูด้วิย์บุูคคลซ่ึ่�งมีควิามรู้ควิามสามารถืและประสบูการณ์ที�เป็น

ประโย์ชน์ต่่อการดำาเนินธุรกิจำ และมุ่งมั�นที�จำะบูริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติ่บูโต่อย่์างมีคุณภาพ และ

ยั์�งยื์น มุ่งเน้นการบูริหารงานที�มีจำริย์ธรรมและก่อให้เกิดประโย์ชน์สูงสุดต่่อผู้่ถืือหุ้นเป็นสำาคัญ โดย์คณะ

กรรมการบูริษััททำาหน้าที�กำาหนดนโย์บูาย์ วิิสัย์ทัศน์ พันธกิจำ เป้าหมาย์ ต่ลอดจำนกำากับูดูแลฝ่่าย์บูริหารเพื�อ

ให้การบูริหารเป็นไปต่ามนโย์บูาย์ที�กำาหนดไว้ิ ภาย์ใต้่กฎหมาย์ ข้อบัูงคับู และมติ่ที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น ด้วิย์ควิาม

รับูผิ่ดชอบู ระมัดระวัิง ซืึ่�อสัต่ย์์ และโปร่งใส ต่ามหลักการกำากับูดูแลกิจำการที�ดี 

บูริษััทมีนโย์บูาย์กำาหนดใหก้รรมการแต่่ละคนดำารงต่ำาแหนง่ในบูริษััทจำดทะเบูยี์นอื�นได้ไม่เกิน

กว่ิา 5 แห่ง ทั�งนี� บูริษััทไม่มีกรรมการที�ดำารงต่ำาแหน่งให้บูริษััทจำดทะเบีูย์นอื�นเกินกว่ิา 5 แห่งแต่่อย่์างใด

ปัจำจุำบัูนคณะกรรมการของบูริษััทมีจำำานวิน 8 คน ประกอบูด้วิย์กรรมการอิสระจำำานวิน 3 คน 

ซ่ึ่�งจำะทำาการให้เกิดการถ่ืวิงดุลในการออกเสีย์งพิจำารณาเรื�องต่่างๆ ต่ามเกณฑ์์ที�สำานักงาน ก.ล.ต่. และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์กำาหนด นอกจำากนี� คณะกรรมการบูริษััทยั์งได้แต่่งตั่�งคณะอนุกรรมการ 
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จำำานวิน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการต่รวิจำสอบู คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน คณะกรรมการ

บูริหารควิามเสี�ย์ง และคณะกรรมการบูริหาร เพื�อปฏิิบัูติ่หน้าที�เฉพาะเรื�องและสอบูทานเบืู�องต้่นก่อนเสนอให้

คณะกรรมการบูริษััทพิจำารณาอนุมัติ่หรือรับูทราบู ต่ามขอบูเขต่อำานาจำหน้าที�ที�กำาหนด

	 กำารแบ่งแยกำบทบาทหน้าท่�และความรับผิดชอบ

บูริษััทได้แบู่งแย์กบูทบูาทหน้าที�ควิามรับูผิ่ดชอบูระหว่ิางคณะกรรมการบูริษััทและฝ่่าย์จัำดการ

อย่์างชัดเจำนโดย์คณะกรรมการบูริษััททำาหน้าที�ในการกำาหนดนโย์บูาย์และกำากับูดูแลการดำาเนินงานของ 

ผู้่บูริหารในระดบัูนโย์บูาย์ ในขณะที�ผู้่บูริหารทำาหน้าที�บูริหารงานของบูรษัิัทในด้านต่่างๆ ใหเ้ป็นไปต่ามนโย์บูาย์

ที�กำาหนด โดย์ประธานกรรมการบูริษััท และประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหารเป็นคนละบุูคคลกัน ซ่ึ่�งทั�งสองต่ำาแหน่ง

ต้่องผ่่านการคัดเลือกจำากคณะกรรมการบูริษััทเพื�อให้ได้บุูคคลที�มีควิามเหมาะสม

ประธานกรรมการ ทำาหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััท สนับูสนุนให้

กรรมการ ทุกคนมีส่วินร่วิมแสดงควิามคิดเห็นในที�ประชุม ต่ลอดจำนกำากับูให้การประชุมคณะกรรมการบูริษััท

เป็นไปอย่์างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� รวิมถ่ืงการประชุมผู้่ถืือหุ้นด้วิย์

ประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร ทำาหน้าที�บูริหารงานให้เป็นต่ามวัิต่ถุืประสงค์ ข้อบัูงคับู นโย์บูาย์ 

ระเบีูย์บู ข้อกำาหนด คำาสั�ง และมติ่ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััท คณะกรรมการบูริหาร และมติ่ที�ประชุมผู้่ถืือ

หุ้นของบูรษัิัท รวิมถ่ืงจัำดทำานโย์บูาย์ทางธรุกิจำ แผ่นงาน เปา้หมาย์ งบูประมาณ และบูรหิารอื�นๆ ภาย์ในบูรษัิัท

 

	 จรรยาบรรณธุ์รกิำจ

บูริษััทได้กำาหนดหลักปฏิิบัูติ่เกี�ย์วิกับูจำรรย์าบูรรณของคณะกรรมการ ฝ่่าย์บูริหาร และพนักงาน

 เพื�อให้ย่์ดถืือเป็นแนวิทางในการปฏิิบัูติ่หน้าที�ต่ามภารกิจำของบูริษััทด้วิย์ควิามซืึ่�อสัต่ย์์ สุจำริต่ และเที�ย์งธรรม 

ทั�งการปฏิิบัูติ่ต่่อบูริษััทผู้่มีส่วินได้ส่วินเสีย์ทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดย์ย่์ดหลักการทำางานภาย์ใต้่

กฎหมาย์ ระเบีูย์บูข้อบัูงคับู และสัญญาต่่างๆ ที�ทำากับูคู่ค้า รวิมทั�งติ่ดต่ามการปฏิิบัูติ่ต่ามแนวิทางดังกล่าวิ

อย่์างสมำ�าเสมอ

	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบูริษััทจำะพิจำารณาการทำาราย์งานระหว่ิางกันกับูบุูคคลที�มีควิามขัดแย้์งทาง 

ผ่ลประโย์ชน์ด้วิย์ควิามรอบูคอบู และสมเหตุ่สมผ่ล พร้อมทั�งได้กำาหนดนโย์บูาย์เกี�ย์วิกับูการทำาธุรกรรมที�มี

ควิามขดัแย้์งทางผ่ลประโย์ชนบ์ูนหลักการที�ว่ิา การตั่ดสินใจำใดๆ ในการดำาเนินกิจำกรรมทางธรุกิจำจำะต้่องทำาใน

ลักษัณะเดีย์วิกับูที�วิิญญููชนจำะพ่งกระทำากับูคู่สัญญาทั�วิไปในสถืานการณ์เดีย์วิกันด้วิย์อำานาจำต่่อรองทางการ

ค้าที�ปราศจำากอิทธิพลในการที�ต่นมีสถืานะเป็นกรรมการ ผู้่บูริหาร หรือบุูคคลที�มีควิามเกี�ย์วิข้อง เพื�อผ่ล

ประโย์ชน์สูงสุดของบูริษััทเท่านั�น และควิรหลีกเลี�ย์งการกระทำาที�ก่อให้เกิดควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ โดย์

กำาหนดให้ผู้่ที�มีส่วินเกี�ย์วิข้องหรือเกี�ย์วิโย์งกับูราย์การที�พิจำารณา ต้่องแจ้ำงให้บูริษััททราบูถ่ืงควิามสัมพันธ์หรือ

การเกี�ย์วิโย์งของต่นในราย์การดังกล่าวิ และต้่องไม่เข้าร่วิมการพิจำารณาตั่ดสิน รวิมถ่ืงไม่มีอำานาจำอนุมัติ่ใน

ธุรกรรมนั�นๆ

คณะกรรมการต่รวิจำสอบูจำะนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบูริษััทเกี�ย์วิกับูราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกัน 

และราย์การที�มีควิามขดัแย้์งทางผ่ลประโย์ชน ์ซ่ึ่�งได้มีการพิจำารณาควิามเหมาะสมอย์า่งรอบูคอบู และไดป้ฏิิบัูติ่
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ต่ามหลักเกณฑ์์ที�ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ และ/หรือ สำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และ

ต่ลาดหลกัทรัพย์์กำาหนด รวิมทั�งให้มีการเปิดเผ่ย์ไว้ิในงบูการเงิน ราย์งานประจำำาปี และแบูบูแสดงราย์การขอ้มูล

ประจำำาปี (แบูบู 56-1) ด้วิย์

ในระหว่ิางปี 2563 บูริษััทไม่มีราย์การกับูบุูคคลหรือกิจำการที�เกี�ย์วิโย์งกันแต่่อย่์างใด

	 ระบบกำารควบคุมภายใน

บูริษััทได้ให้ควิามสำาคัญต่่อระบูบูควิบูคุมภาย์ในทั�งในระดับูบูริหาร และระดับูปฏิิบัูติ่งาน และ

เพื�อรักษัาเงินทุนของผู้่ถืือหุ้นและสินทรัพย์์ของบูริษััท บูริษััทจ่ำงได้ดำาเนินการจำัดทำาคู่มือการปฏิิบัูติ่งาน เพื�อ

เพิ�มประสิทธิภาพควิามเพีย์งพอของระบูบูควิบูคุมภาย์ใน โดย์ได้ประกาศเป็นนโย์บูาย์ในการปฏิิบัูติ่งานของ

บูริษััทและได้กำาหนดภาระหน้าที� อำานาจำการดำาเนินการของผู้่ปฏิิบัูติ่งานและผู้่บูริหารไว้ิเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัร

อย่์างชัดเจำน โดย์มีการแบู่งแย์กหน้าที�ผู้่ปฏิิบัูติ่งาน ผู้่ติ่ดต่ามควิบูคุม และผู้่ประเมินผ่ลออกจำากกัน พร้อมทั�ง

มีการควิบูคุมดูแลการใช้ทรัพย์์สินของบูริษััทให้เกิดประโย์ชน์สูงสุด

บูริษััทมีการแต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวิจำสอบู เพื�อทำาหน้าที�ในการสอบูทานระบูบูการควิบูคุม

ภาย์ใน และการต่รวิจำสอบูภาย์ในให้มีควิามเหมาะสม และมีประสิทธิผ่ลเพีย์งพอกับูการดำาเนินธุรกิจำ ต่ลอด

จำนการดูแลทรัพย์์สินและการใช้ทรัพย์์สินให้เป็นไปอย่์างมีประสิทธิภาพ เพื�อป้องกันควิามเสีย์หาย์หรือการ

ทุจำริต่ที�อาจำเกิดข่�น โดย์บูริษััทมีนโย์บูาย์จ้ำางผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ในจำากภาย์นอก เพื�อทำาหน้าที�สอดส่องดูแลระบูบู

การควิบูคุมภาย์ในและต่รวิจำสอบูราย์การที�สำาคัญอย่์างสมำ�าเสมอ พร้อมทั�งทำาหน้าที�ประสานงานกับู 

หน่วิย์งานต่รวิจำสอบูภาย์ในของบูริษััทและราย์การต่่อคณะกรรมการต่รวิจำสอบู เกี�ย์วิกับูควิามเพีย์งพอและ

ควิามมีประสิทธิภาพของระบูบูควิบูคุมภาย์ใน ซ่ึ่�งครอบูคลุมทั�งการดำาเนินงานและการกำากับูดูแลปฏิิบัูติ่งาน 

การจัำดการควิามเสี�ย์งและการให้ควิามสำาคัญต่่อราย์การผิ่ดปกติ่ทั�งหลาย์ พร้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับูปรุงระบูบูควิบูคุมภาย์ในเพื�อให้มั�นใจำว่ิาบูริษััทมีระบูบูที�มีประสิทธิผ่ล ซ่ึ่�งจำะส่งเสริมควิามน่าเชื�อถืือให้กับู

งบูการเงินของบูริษััท

	 กำารบริหารความเส่�ยง

บูริษััทมีคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง ทำาหน้าที�พิจำารณาและกำาหนดแนวิทางป้องกันควิาม

เสี�ย์งทั�งที�เกิดข่�นจำากปัจำจัำย์ภาย์ในและปัจำจัำย์ภาย์นอก เพื�อป้องกันควิามเสีย์หาย์ที�อาจำเกิดข่�นกับูบูริษััท เพื�อ

ให้มั�นใจำว่ิาระบูบูการบูริหารควิามเสี�ย์งมีประสิทธิภาพและทั�วิถ่ืงทั�งองค์กร

	 รายงานของคณะกำรรมกำาร

คณะกรรมการต่รวิจำสอบูจำะทำาหน้าที�สอบูทานราย์งานทางการเงิน โดย์มีฝ่่าย์บัูญชีและการ

เงิน และผู้่สอบูบูัญชีมาประชุมร่วิมกัน และนำาเสนอราย์งานทางการเงินต่่อคณะกรรมการบูริษััททุกไต่รมาส 

โดย์คณะกรรมการบูริษััทเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูต่่องบูการเงินของบูริษััทรวิมทั�งสารสนเทศทางการเงิน ดังปรากฏิใน

ราย์งานควิามรบัูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการต่่อราย์งานทางการเงนิของราย์งานประจำำาปี ซ่ึ่�งงบูการเงนิดังกล่าวิ

จัำดทำาข่�นต่ามมาต่รฐานการบูัญชีรับูรองและต่รวิจำสอบูโดย์ผู้่สอบูบูัญชีภาย์นอก โดย์มีการเปิดเผ่ย์ข้อมูล

สารสนเทศที�สำาคัญทั�งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ซ่ึ่�งดำาเนินการบูนพื�นฐานของข้อเท็จำจำริงอย่์าง 

ครบูถ้ืวินและสมำ�าเสมอ
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	 กำารประชุมคณะกำรรมกำาร

บูริษััทกำาหนดต่ารางการประชุมคณะกรรมการบูริษััท และคณะกรรมการชุดย่์อย์ไว้ิล่วิงหน้า

ทั�งปี และกำาหนดให้จัำดประชุมคณะกรรมการบูริษััททุก 3 เดือน หรืออาจำมีการประชุมพิเศษัเพิ�มเติ่มต่ามควิาม

จำำาเป็น โดย์มีการกำาหนดวิาระที�ชัดเจำน และนำาส่งเอกสารประกอบูการประชุมล่วิงหน้าไม่น้อย์กว่ิา 7 วัิน เพื�อ

ให้คณะกรรมการได้มีเวิลาศ่กษัาข้อมูลอย่์างเพีย์งพอก่อนการประชุม เว้ินแต่่กรณีมีเหตุ่จำำาเป็นเร่งด่วิน

ประธานกรรมการ ประธานเจ้ำาหหน้าที�บูริหาร และกรรมการผู้่จัำดการ เป็นผู้่ร่วิมกันกำาหนด

วิาระการประชุมและพิจำารณาเรื�องเข้าวิาระการประชุมคณะกรรมการบูริษััท โดย์เปิดโอกาสให้กรรมการแต่่ละ

คนสามารถืเสนอเรื�องต่่างๆ เพื�อเข้ารับูการพิจำารณาเป็นวิาระการประชุมได้

ในการพิจำารณาเรื�องต่่างๆ ประธานกรรมการบูริษััท ซ่ึ่�งทำาหน้าที�ประธานในที�ประชุมจำะเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงควิามคิดเห็นได้อย่์างอิสระ โดย์ในบูางวิาระอาจำเชิญผู้่บูริหารระดับูสูงเข้าร่วิมประชุม

ด้วิย์เพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติ่มในฐานะผู้่ที�เกี�ย์วิข้อง รวิมทั�งจำะได้รับูทราบูนโย์บูาย์โดย์ต่รงเพื�อให้สามารถืนำาไป

ปฏิิบัูติ่อย่์างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�ในการลงมติ่ในที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทให้ถืือมติ่ของเสีย์งข้างมาก โดย์

ให้กรรมการคนหน่�งมีเสีย์งหน่�งเสีย์ง โดย์กรรมการที�มีส่วินได้เสีย์จำะไม่เข้าร่วิมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออก

เสีย์งลงคะแนนในเรื�องนั�น และถ้ืาคะแนนเสีย์งเท่านั�น ประธานในที�ประชุมจำะออกเสีย์งเพิ�มข่�นอีกหน่�งเสีย์ง

เป็นเสีย์งชี�ขาด โดย์จำำานวินองค์ประชุมขั�นต่ำ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจำะลงมติ่ในที�ประชุมต้่องมีกรรมการอยู่์

ไม่น้อย์กว่ิา 2 ใน 3 ของจำำานวินกรรมการทั�งหมด โดย์มีเลขานุการบูริษััทเป็นผู้่จำดบัูนท่กราย์งานการประชุม

	 วาระกำารดำารงตำาแหน่ง

ต่ามข้อบัูงคับูของบูริษััทกำาหนดไว้ิว่ิาในการประชุมใหญ่ผู้่ถืือหุ้นสามัญประจำำาปี กรรมการต้่อง

ออกจำากต่ำาแหนง่หน่�งในสาม ถ้ืาจำำานวินกรรมการที�จำะแบูง่ออกให้ต่รงเปน็สามส่วินไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดย์จำำานวิน

ใกล้ที�สุดกับูส่วินหน่�งในสาม กรรมการที�จำะต้่องออกจำากต่ำาแหน่งในปีแรกและปีที�สองภาย์หลังจำดทะเบีูย์น

บูริษััทนั�นให้ใช้วิิธีจัำบูฉลากกันว่ิาผู้่ใดจำะออก ส่วินปีหลังๆ ต่่อไปให้กรรมการที�อยู่์ในต่ำาแหน่งนานที�สุดนั�นเป็น

ผู้่ออกจำากต่ำาแหน่ง อย่์างไรก็ต่าม กรรมการที�ออกต่ามวิาระนั�นอาจำได้รับูเลือกเข้ามาดำารงต่ำาแหน่งใหม่ก็ได้

	 ค่าตอบแทนกำรรมกำารและผู้บริหาร

บูริษััทมีนโย์บูาย์จำา่ย์ค่าต่อบูแทนกรรมการและผู้่บูรหิารในระดบัูที�เหมาะสม โดย์คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน ทำาหน้าที�พิจำารณาโดย์คำาน่งถ่ืงผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััทและควิาม

สอดคล้องกับูธุรกิจำในอุต่สาหกรรมเดีย์วิกัน รวิมถ่ืงควิามเหมาะสมกับูหน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบูของกรรมการ

และผู้่บูริหารแต่่ละท่าน โดย์บูริษััทใช้ควิามระมัดระวัิงในการจ่ำาย์ค่าต่อบูแทนผู้่บูริหารของบูริษััทให้อยู่์ในอัต่รา

ที�แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจำเดีย์วิกัน เพื�อที�จำะดูแลและรักษัาผู้่บูริหารที�มีคุณภาพไว้ิ ผู้่บูริหารที�ได้รับูมอบูหมาย์

หน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบูเพิ�มข่�นจำะได้รับูค่าต่อบูแทนเพิ�มที�เหมาะสมกับูหน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบูที�ได้รับู

มอบูหมาย์เพิ�มมากข่�น ทั�งนี� บูริษััทกำาหนดค่าต่อบูแทนกรรมการไว้ิอย่์างชัดเจำน โปร่งใส และผ่่านการอนุมัติ่

จำากที�ประชุมผู้่ถืือหุ้น โดย์มีการเปิดเผ่ย์ค่าต่อบูแทนที�จ่ำาย์ให้แก่กรรมการและผู้่บูริหารต่ามที�สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์กำาหนด
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	 กำารพัิฒนากำรรมกำารและผู้บริหาร

บูริษััทมีนโย์บูาย์ส่งเสริมและสนับูสนุนให้กรรมการและผู้่บูริหารได้รับูการสัมมนาและฝึ่กอบูรม

ในหลักสูต่รต่่างๆ อย่์างสมำ�าเสมอ เพื�อนำามาปรับูปรุงการปฏิิบัูติ่งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ์�งข่�น เช่น หลักสูต่ร

ที�จัำดโดย์สมาคมส่งเสริมสถืาบัูนกรรมการบูริษััทไทย์ สำานักงาน ก.ล.ต่. ต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 

สมาคมบูริษััทจำดทะเบีูย์นไทย์ สมาคมส่งเสริมผู้่ลงทุนไทย์ หรือองค์กรอิสระอื�นๆ เป็นต้่น

ในปี 2563 มีกรรมการและผู้่บูริหารเข้าร่วิมอบูรม/สัมมนาในหลักสูต่รต่่างๆ ดังนี� 

ผู้่บูริหารทุกท่าน

- หลักสูต่ร “SMART KPIs“ ของต่ำาแหน่งงาน โดย์ ดร.อาภรณ์ ภู่วิิทย์พันธ์ุ

นางอัญชลี พรรคกลิน

- หลักสูต่ร Keypoint ที�ผู้่ทำาบัูญชีต้่องทราบูในการจัำดทำาบัูญชีและราย์งานผู้่สอบูบัูญชี  

โดย์สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิติ่

- Update มาต่รฐานการราย์งานทางการเงินฉบัูบูสำาคัญที�ใช้ในปี 2563 โดย์สำานักพัฒนาการ

บูริหารธรรมนิติ่

- Update กฎหมาย์ภาษีั ปี 2563 และสิทธิประโย์ขน์ทางภาษีัที�ผู้่ทำาบัูญชีต้่องทราบู  

โดย์สำานักพัฒนาการบูริหารธรรมนิติ่

- TFRSs กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน: มุมมองการใช้และวิิเคราะห์ข้อมูลผ่่านงบูการเงิน  

โดย์สภาวิิชาชีพบัูญชี ในพระบูรมราชูปถัืมภ์

	 กำารรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที�รับูผิ่ดชอบูต่่อราย์งานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั�วิไปต่่อ 

ผู้่ถืือหุ้นและ นักลงทุนทั�วิไปให้มีควิามถูืกต้่องต่ามควิามเป็นจำริง ครบูถ้ืวิน โปร่งใส มีคำาอธิบูาย์อย่์างมีเหตุ่ผ่ล

พร้อมตั่วิเลขสนับูสนุน ทั�งในด้านนโย์บูาย์ผ่ลการดำาเนินงาน แนวิโน้มในอนาคต่ ต่ลอดจำนผ่ลสำาเร็จำและอุปสรรค

ของกิจำการ

2) คณะกรรมการมีควิามเข้าใจำและสนับูสนุนการปฏิิบัูติ่ต่ามมาต่รฐานการปฏิิบัูติ่งานทาง

วิิชาชีพของผู้่สอบูบัูญชี

3) คณะกรรมการได้จัำดทำาราย์งานแสดงถ่ืงควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการต่่อการจำัดทำา

และเปิดเผ่ย์ราย์งานทางการเงินของบูริษััทเสนอไว้ิในราย์งานประจำำาปี ควิบูคู่กับูงบูการเงิน และราย์งานของ

ผู้่สอบูบัูญชี โดย์ครอบูคลุมถ่ืง

3.1) การปฏิิบัูติ่ต่ามข้อกำาหนดของกฎหมาย์ ที�กำาหนดให้คณะกรรมการของบูริษััทต้่อง

จัำดทำาให้มีการจัำดทำางบูการเงิน เพื�อแสดงถ่ืงฐานะการเงิน และผ่ลการดำาเนินงานในรอบูปีที�ผ่่านมา

3.2) ควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการบูริษััทในการจัำดการให้มีข้อมูลทางบัูญชี 

ที�ถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน และเพีย์งพอเพื�อจำะดำารงรักษัาไว้ิซ่ึ่�งทรัพย์์สินของบูริษััทและทราบูถ่ืงจุำดอ่อน เพื�อป้องกัน

ไม่ให้เกิดการทุจำริต่ หรือการดำาเนินการที�ผิ่ดปกติ่

3.3) คำายื์นยั์นว่ิาบูริษััทได้ถืือปฏิิบัูติ่ต่ามมาต่รฐานบัูญชีที�รับูรองโดย์ทั�วิไป ใช้นโย์บูาย์

บัูญชีที�เหมาะสมและถืือปฏิิบูติั่โดย์สมำ�าเสมอ ต่ลอดจำนได้มีการพิจำารณาถ่ืงควิามสมเหตุ่สมผ่ลอย่์างรอบูคอบู

ในการจัำดทำางบูการเงินของบูริษััท



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 83

	 แผนกำารส้บทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบูริษััทมอบูหมาย์ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนจัำดทำาแผ่น

และกำาหนดหลักเกณฑ์์ในการสืบูทอดต่ำาแหน่งของกรรมการและผู้่บูริหารระดับูสูง เพื�อเต่รีย์มควิามพร้อมของ

บุูคลากรในองค์กร และมั�นใจำได้ว่ิาบูริษััทมีผู้่บูริหารที�มีควิามรู้ ควิามสามารถื ที�สามารถืสืบูทอดต่ำาแหน่งที�

สำาคัญต่่อไปในอนาคต่ได้ และเพื�อป้องกันเหตุ่ฉุกเฉินที�อาจำส่งผ่ลกระทบูต่่อการดำาเนินธุรกิจำ

	 กำารประเมินตนเองของคณะกำรรมกำาร

บูริษััทการประเมินต่นเองของคณะกรรมการบูริษััทและคณะกรรมการชุดย่์อย์ทุกคณะปีละ  

1 ครั�ง โดย์มุ่งเน้นให้การประเมินผ่ลสามารถืสะท้อนถ่ืงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานต่ามหลักการกำากับูดูแล

กิจำการที�ดี เพื�อนำาผ่ลการประเมินมาวิิเคราะห์การปฏิิบัูติ่หน้าที�ของกรรมการ และนำาข้อมูลเสนอแนะมาปรับูปรุง

และพัฒนาการดำาเนินงานต่่อไป 

การประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งานของคณะกรรมการบูริษััท แบู่งเป็น 6 หัวิข้อหลัก ต่ามแนวิทาง

ของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัูติ่ของคณะกรรมการ

2. บูทบูาท หน้าที� และควิามรับูผิ่ดชอบูของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การทำาหน้าที�ของกรรมการ

5. ควิามสัมพันธ์กับูฝ่่าย์จัำดการ

6. การพัฒนาต่นเองของกรรมการและการพัฒนาผู้่บูริหาร

โดย์มีกระบูวินการในการประเมินดังนี�

1. กรรมการแต่่ละท่านทำาการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิิบัูติ่งานของคณะกรรมการ

บูริษััท อย่์างน้อย์ปีละ 1 ครั�ง

2. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน เสนอผ่ลประเมินและแนวิทางการพัฒนา

ปรับูปรุงประสิทธิภาพในการปฏิิบัูติ่งานต่่อคณะกรรมการบูริษััท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน เสนอผ่ลต่อบูแทนแก่กรรมการบูริษััทต่่อ

คณะกรรมการบูริษััท โดย์พิจำารณาจำากการประเมินผ่ลของคณะกรรมการ และผ่ลงานของบูริษััทในภาพรวิม 

ให้อยู่์ในระดับูที�เหมาะสมและสอดคล้องกับูภาระหน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบูของกรรมการ

นอกจำากนี� บูริษััทได้จัำดให้มีการประเมินต่นเองของกรรมการเป็นราย์บุูคคลด้วิย์ เพื�อนำาผ่ล

การประเมินไปใช้เป็นแนวิทางในการปรับูปรุงแก้ไขการปฏิิบัูติ่หน้าที�ของกรรมการต่่อไป

	 กำารประเมินผลกำารปฏิิบัติงานของประธ์านเจ้าหน้าท่�บริหาร	และกำรรมกำารผู้จัดกำาร

คณะกรรมการบูริษััทได้จัำดให้มีการประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งานของประธานเจ้ำาหน้าที�บูริหาร 

และกรรมการผู้่จัำดการเป็นประจำำาทุกปี โดย์คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนเป็นผู้่ประเมิน แบู่ง

เป็น 3 หัวิข้อหลัก ได้แก่
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1. ผ่ลการปฏิิบัูติ่งาน

2. ทักษัะการบูริหารจัำดการ

3. พฤติ่กรรมของผู้่บูริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนจำะนำาเสนอผ่ลการประเมินนี�ต่่อที�ประชุมคณะ

กรรมการบูริษััทเพื�อรับูทราบูต่่อไป 

	 กำารปฐมนิเทศกำรรมกำารใหม่

คณะกรรมการบูริษััทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำาหน้าที�

กรรมการ เพื�อให้กรรมการใหม่รับูทราบูควิามคาดหวิังที�บูริษััทมีต่่อบูทบูาท หน้าที� ควิามรับูผิ่ดชอบูของ

กรรมการ นโย์บูาย์และแนวิทางปฏิิบัูติ่ในการกำากับูดูแลกิจำการของบูรษัิัทต่ลอดจำนสรา้งควิามรู้ ควิามเข้าใจำใน

ธุรกิจำและการดำาเนินงานด้านต่่างๆ ของบูริษััทเพื�อเต่รีย์มควิามพร้อมในการปฏิิบัูติ่หน้าที�ของกรรมการ ทั�งนี� 

ในปี 2563 ไม่มีกรรมการเข้ารับูต่ำาแหน่งใหม่แต่่อย่์างใด

	 กำารดำารงตำาแหน่งในบริษััทอ้�นของกำรรมกำารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบูริษััทได้มีมติ่ ห้ามกรรมการและผู้่บูริหารของบูริษััทดำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 

หรือผู้่บูริหารในบูริษััทหรือธุรกิจำอื�นที�ทำาให้เกิดควิามขัดแย้์งผ่ลประโย์ชน์กับูบูริษััท ทั�งนี� ในกรณีที�กรรมการ

หรือผู้่บูริหารระดับูสูงจำะไปดำารงต่ำาแหน่งที�บูริษััทอื�นต้่องได้รับูควิามเห็นชอบูจำากคณะกรรมการบูริษััทก่อน

	 กำารติดต่อส้�อสารกัำบฝ่่ายบริหาร

คณะกรรมการบูรษัิัทสนับูสนนุให้ผู้่บูริหารระดบัูสูงของบูรษัิัทเข้าร่วิมประชมุกับูคณะกรรมการ

บูริษััท เพื�อเสนอข้อมูลเกี�ย์วิกับูวิาระที�ต่นรับูผิ่ดชอบูให้คณะกรรมการบูริษััทได้รับูทราบูข้อมูล และได้รับูควิาม

คิดเห็นจำากผู้่บูริหารที�รับูผิ่ดชอบูงานโดย์ต่รง ขณะเดีย์วิกันผู้่บูริหารก็มีโอกาสได้เรีย์นรู้และทำาควิามเข้าใจำ 

มุมมองของคณะกรรมการบูริษััท

นอกจำากนี�บูริษััทกำาหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบูรหิารเดอืนละ 2 ครั�ง เพื�อให้กรรมการ

ผู้่ดำารงต่ำาแหน่งกรรมการบูริหารติ่ดต่ามงาน และแลกเปลี�ย์นควิามคิดเห็นกับูผู้่บูริหารระดับูสูง

	 กำารจัดทำารายงานกำารม่ส่วนได้เส่ยของกำรรมกำารและผู้บริหาร	

บูริษััทกำาหนดให้มีการจัำดทำาแบูบูราย์งานการมีส่วินได้เสีย์ของกรรมการและผู้่บูริหาร เพื�อให้

เป็นข้อมูลพื�นฐานในการกำากับูดูแลด้านการมีส่วินได้เสีย์ในระดับูกรรมการและผู้่บูริหารระดับูสูง โดย์กำาหนด

ให้เลขานุการบูริษััทมีหน้าที�รวิบูรวิม จัำดเก็บู และส่งสำาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ 

ต่รวิจำสอบู ต่ามพระราชบัูญญัติ่หลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ พ.ศ. 2535 มาต่รา 89/15 และ 89/16 เพื�อ

ต่รวิจำสอบูและกำากับูดูแลด้านควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ ทังนี� กรรมการและผู้่บูริหารมีหน้าที�ต้่องจัำดทำา

ราย์งานการมีส่วินได้เสีย์ทุกครั�งที�มีการเปลี�ย์นแปลง
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	 กำารจัดทำารายงานกำารเปล่�ยนแปลงกำารถ้อหลักำทรัพิย์	

เพื�อกำากับูดูแลด้านการใช้ข้อมูลภาย์ใน บูริษััทได้กำาหนดให้คณะกรรมการและผู้่บูริหาร ซ่ึ่�ง

หมาย์รวิมถ่ืงคู่สมรสและบุูต่รที�ยั์งไม่บูรรลุนิติ่ภาวิะ เมื�อมีการเปลี�ย์นแปลงการถืือครองหลักทรัพย์์ของบูริษััท 

จำะต้่องแจ้ำงให้บูริษััททราบูและราย์งานการเปลี�ย์นแปลงการถืือหลักทรัพย์์ต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่. ต่ามมาต่รา 59 

แห่งพระราชบัูญญัติ่หลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ พ.ศ. 2535 ภาย์ใน 3 วัินทำาการนับูจำากวัินที�ซืึ่�อ ขาย์ โอน

หรือรับูโอน รวิมทั�งมีหน้าที�ที�จำะต้่องราย์งานการซืึ่�อขาย์ และถืือครองหลักทรัพย์์ของบูริษััทให้ทราบูในการ

ประชุมคณะกรรมการบูริษััทครั�งถัืดไป โดย์ทุกสิ�นไต่รมาสเลขานุการบูริษััทจำะทำาหนังสือแจ้ำงห้ามไม่ให้กรรมการ

ผู้่บูริหารหรือหน่วิย์งานที�ได้รับูข้อมูลภาย์ในเปิดเผ่ย์ข้อมูลภาย์ในแก่บุูคคลภาย์นอกหรือบุูคคลที�ไม่มีหน้าที�

เกี�ย์วิข้อง และแจ้ำงระย์ะเวิลางดการซืึ่�อขาย์หลักทรัพย์์ของบูริษััทอย่์างน้อย์ 30 วัิน ก่อนวัินเผ่ย์แพร่งบูการเงิน

ต่่อสาธารณชน และให้รอคอย์อีกอย่์างน้อย์ 24 ชั�วิโมง เพื�อเป็นการป้องกันไม่ให้นำาข้อมูลภาย์ในไปใช้ในทาง

มิชอบู

	 กำารสรรหาและแต่งตั�งกำรรมกำารอิสระ	กำรรมกำาร	และผู้บริหารระดับสูงสุด

-	 กำารสรรหากำรรมกำารอิสระ

บูริษััทมีนโย์บูาย์ในการสรรหากรรมการอิสระต่ามหลักเกณฑ์์ที�สำานักงาน ก.ล.ต่. กำาหนด

 โดย์จำะต้่องมีคุณสมบัูติ่ดังนี�

1) ถืือหุ้นไม่เกินร้อย์ละหน่�งของจำำานวินหุ้นที�มีสิทธิออกเสีย์งทั�งหมดของบูริษััท บูริษััท

ใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััท โดย์ให้นับูรวิมหุ้นที�ถืือโดย์ 

ผู้่ที�เกี�ย์วิข้องด้วิย์

2) ไม่เป็นหรือเคย์เป็นกรรมการที�มีส่วินร่วิมบูริหารงาน ลูกจ้ำาง พนักงาน ที�ปร่กษัาที�ได้

เงินเดือนประจำำา หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม หรือบูริษััทย่์อย์ลำาดับู

เดีย์วิกัน ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือของผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััทเว้ินแต่่จำะได้พ้นจำากการมีลักษัณะดังกล่าวิมา

แล้วิไม่น้อย์กว่ิาสองปีก่อนได้รับูการแต่่งตั่�ง

3) ไม่เป็นบุูคคลที�มีควิามสัมพันธ์ทางสาย์โลหิต่ หรือโดย์การจำดทะเบีูย์นต่ามกฎหมาย์ 

ในลักษัณะที�เป็น บิูดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุูต่ร รวิมทั�งคู่สมรสของบุูต่ร ของผู้่บูริหาร ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่

 ผู้่มีอำานาจำควิบูคุม หรือบุูคคลที�จำะได้รับูการเสนอชื�อเป็นผู้่บูริหารหรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััทหรือบูริษััท

ย่์อย์

4) ไม่มีหรือเคย์มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับูบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม  

ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ ่หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคมุของบูรษัิัทในลกัษัณะที�อาจำเปน็การขดัขวิางการใช้วิิจำารณญาณอย์า่ง

อิสระของต่น รวิมทั�งไม่เป็นหรือเคย์เป็นผู้่ถืือหุ้นที�มีนัย์ หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของผู้่ที�มีควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำ

กับูบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััท เว้ินแต่่ได้พ้น

จำากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อย์กว่ิาสองปีก่อนได้รับูการแต่่งตั่�ง ทั�งนี� ควิามสัมพันธ์ทางธุรกิจำให้รวิม

ถ่ืงราย์การต่ามประกาศคณะกรรมการกำากับูต่ลาดทุนที� ทจำ.28/2551 เรื�องการขออนุญาต่และการอนุญาต่ให้

เสนอขาย์หุ้นที�ออกใหม่ 

5) ไม่เป็นหรือเคย์เป็นผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม  

ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััท และไม่เป็นผู้่ถืือหุ้นที�มีนัย์ ผู้่มีอำานาจำควิบูคุม หรือหุ้นส่วิน
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ของสำานักงานสอบูบัูญชี ซ่ึ่�งมีผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือ

ผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััทสังกัดอยู่์ เว้ินแต่่จำะได้พ้นจำากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อย์กว่ิาสองปีก่อน

ได้รับูการแต่่งตั่�ง

6) ไม่เป็นหรือเคย์เป็นผู้่ให้บูริการทางวิิชาชีพใด ๆ  ซ่ึ่�งรวิมถ่ืงการให้บูริการเป็นที�ปร่กษัา

กฎหมาย์หรือที�ปร่กษัาทางการเงิน ซ่ึ่�งได้รับูค่าบูริการเกินกว่ิาสองล้านบูาทต่่อปีจำากบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััท

ย่์อย์ บูริษััทร่วิม ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผู้่มีอำานาจำควิบูคุมของบูริษััทและไม่เป็นผู้่ถืือหุ้นที�มีนัย์ ผู้่มีอำานาจำ

ควิบูคุม หรือหุ้นส่วินของผู้่ให้บูริการทางวิิชาชีพนั�นด้วิย์ เว้ินแต่่จำะได้พ้นจำากการมีลักษัณะดังกล่าวิมาแล้วิไม่

น้อย์กว่ิาสองปีก่อนได้รับูการแต่่งตั่�ง

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับูการแต่่งตั่�งข่�นเพื�อเป็นตั่วิแทนของกรรมการบูริษััท ผู้่ถืือหุ้น

ราย์ใหญ่ หรือผู้่ถืือหุ้นซ่ึ่�งเป็นผู้่ที�เกี�ย์วิข้องกับูผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ของบูริษััท

8) ไม่ประกอบูกิจำการที�มีสภาพอย่์างเดีย์วิกัน และเป็นการแข่งขันที�มีนัย์กับูกิจำการของ

บูริษััทหรือบูริษััทย่์อย์ หรือไม่เป็นหุ้นส่วินที�มีนัย์ในห้างหุ้นส่วิน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วินร่วิมบูริหารงาน 

ลูกจ้ำาง พนักงาน ที�ปร่กษัาที�รับูเงินเดือนประจำำา หรือถืือหุ้นเกินกว่ิาร้อย์ละหน่�งของจำำานวินหุ้นที�มีสิทธิออก

เสีย์งทั�งหมดของบูริษััทอื�น ซ่ึ่�งประกอบูกิจำการที�มีสภาพอย่์างเดีย์วิกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัย์กับูกิจำการของ

บูริษััทหรือบูริษััทย่์อย์

9) ไม่มีลักษัณะอื�นใดที�ทำาให้ไม่สามารถืให้ควิามเห็นอย่์างเป็นอิสระเกี�ย์วิกับูการดำาเนิน

งานของบูริษััท

10) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการใหตั้่ดสินใจำในการดำาเนินกิจำการ

ของบูริษััท บูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ บูริษััทร่วิม บูริษััทย่์อย์ลำาดับูเดีย์วิกัน ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ หรือผู้่มีอำานาจำ

ควิบูคุมของบูริษััท

11) ไม่เป็นกรรมการของบูริษััทใหญ่ บูริษััทย่์อย์ หรือบูริษััทย่์อย์ลำาดับูเดีย์วิกัน เฉพาะที�

เป็นบูริษััทจำดทะเบีูย์น

นอกจำากนี�กรรมการอิสระที�ดำารงต่ำาแหน่งกรรมการต่รวิจำสอบูอย่์างน้อย์ 1 คน จำะต้่อง

เป็นบุูคคลที�มีควิามรู้และประสบูการณ์ด้านการบัูญชีหรือการเงินเพีย์งพอที�จำะสามารถืทำาหน้าที�ในการ 

สอบูทานควิามน่าเชื�อถืือของงบูการเงินได้ รวิมทั�ง บูริษััทจำะพิจำารณาคุณสมบัูติ่ในด้านอื�นๆ ประกอบูด้วิย์ 

เช่น ประสบูการณ์ในธุรกิจำ ควิามเชี�ย์วิชาญเฉพาะทางที�เกี�ย์วิข้องกับูธุรกิจำ ควิามมีจำริย์ธรรม เป็นต้่น

สำาหรบัูหลกัเกณฑ์์และวิิธีการแต่่งตั่�งกรรมการต่รวิจำสอบูเปน็ไปต่ามหลกัเกณฑ์์และวิิธีการ

แต่่งตั่�งกรรมการบูริษััท โดย์กรรมการต่รวิจำสอบูซ่ึ่�งพ้นจำากต่ำาแหน่งต่ามวิาระอาจำได้รับูการแต่่งตั่�งให้กลับูมา

ดำารงต่ำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที�ต่ำาแหน่งกรรมการต่รวิจำสอบูวิา่งลงเพราะเหตุ่อื�นใดนอกจำากถ่ืงคราวิออกต่ามวิาระ

 ให้คณะกรรมการบูริษััทแต่่งตั่�งบุูคคลที�มคีณุสมบัูต่คิรบูถ้ืวินเป็นกรรมการต่รวิจำสอบูเพื�อให้กรรมการต่รวิจำสอบู

มีจำำานวินครบูต่ามที�คณะกรรมการบูริษััทกำาหนด โดย์บุูคคลที�เป็นกรรมการต่รวิจำสอบูแทนจำะอยู่์ในต่ำาแหน่งได้

เพีย์งวิาระที�เหลืออยู่์ของกรรมการต่รวิจำสอบูซ่ึ่�งต่นทดแทน

-	 กำารสรรหากำรรมกำาร	

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทนจำะเป็นผู้่สรรหาบุูคคลที�จำะได้รับูการเสนอ

แต่่งตั่�งให้ดำารงต่ำาแหน่งกรรมการ โดย์จำะพิจำารณาคัดเลือกต่ามเกณฑ์์คุณสมบัูติ่ต่ามมาต่รา 68 แห่ง 
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พระราชบัูญญัติ่บูริษััทมหาชนจำำากัด พ.ศ. 2535 และต่ามประกาศคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์หรือประกาศคณะกรรมกำากับูต่ลาดทุนที�เกี�ย์วิข้องต่ามเกณฑ์์ที�กฎหมาย์กำาหนด รวิมทั�ง

พิจำารณาจำากปัจำจัำย์ในด้านอื�นๆ มาประกอบูกัน เช่น ควิามรู้ ควิามสามารถื ประสบูการณ์ที�เกี�ย์วิข้องกับูธุรกิจำ

 และควิามเอื�อประโย์ชน์ต่่อการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท เป็นต้่น 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบูแทน ทำาหน้าที�สรรหาบุูคคลที�เห็นว่ิามีคุณสมบัูติ่

เหมาะสมในการดำารงต่ำาแหน่งกรรมการบูริษััทเสนอต่่อที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััท เพื�อพิจำารณากลั�นกรอง

ว่ิาผู้่ที�ได้รับูการเสนอแต่่งตั่�งเป็นผู้่ที�มีคุณสมบัูติ่เหมาะสมกับูการประกอบูธุรกิจำของบูริษััทและมีคุณสมบัูติ่ครบู

ถ้ืวินต่ามที�ได้กำาหนดไว้ิในกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิข้อง และเสนอต่่อที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นพิจำารณาอนุมัติ่ต่่อไป ทั�งนี� บูริษััท

ได้เปิดโอกาสให้ผู้่ถืือหุ้นมีสว่ินร่วิมในการเสนอชื�อบุูคคลที�มคีณุสมบัูต่เิหมาะสมเข้าดำารงต่ำาแหน่งเป็นกรรมการ

ต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดไว้ิ

-	 กำารสรรหากำรรมกำารบริหาร

คณะกรรมการบูริษััทเป็นผู้่แต่่งตั่�งกรรมการบูริหาร โดย์เลือกจำากกรรมการหรือผู้่บูริหาร

ระดับูสูงของบูริษััทหรือบูริษััทย่์อย์ที�สามารถืบูริหารงานในเรื�องที�เกี�ย์วิกับูการดำาเนินงานต่ามปกต่ิธุรกิจำและ

งานบูริหารของบูริษััท และสามารถืกำาหนดนโย์บูาย์ แผ่นธุรกิจำ งบูประมาณ โครงสร้างการบูริหารงาน รวิมถ่ืง

การต่รวิจำสอบูและติ่ดต่ามผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััทต่ามนโย์บูาย์ที�คณะกรรมการบูริษััทกำาหนด

-	 กำารสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบูริษััท และ/หรือ บุูคคลที�ได้รับูมอบูหมาย์จำากคณะกรรมการบูริษััทจำะ

พิจำารณาแต่่งตั่�งผู้่บูริหารจำากบูคุลากรที�มีประสบูการณแ์ละมีควิามรู้ควิามสามารถืในการบูรหิารงานในสาย์งาน

ที�เกี�ย์วิข้อง

	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช่

ในรอบูปีบัูญชีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทจ่ำาย์ค่าต่อบูแทนการสอบูบัูญชีให้แก่ บูริษััท

 สำานักงาน อีวิาย์ จำำากัด จำำานวินรวิม 2.15 ล้านบูาท และไม่มีค่าบูริการอื�น
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การถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 กรรมการและผู้่บูริหารของบูริษััทมีการเปลี�ย์นแปลงการถืือครองหุ้นของบูริษััท ดังนี�

ช่่อ – นามสก่ล จำานวนห่้น ณ์ 
23 ม.ค. 2563

ได้มา
ระหว�างปี

จำาหน�าย
ระหว�างปี

จำานวนห่้น ณ์ 
31 ธ.ค. 2563

ร้อยละ 
(จำานวนห้่นทั�งหมด 

550 ล้านห้่น)

1. รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวิัฒนา /1

 ประธานกรรมการ
7,200,000 - - 7,200,000 1.31

2. รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ต่รวิจำสอบู 

- - - - -

3. รศ.ดร.มนต่รี  โสคต่ิย์านุรักษั์
 กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวิจำสอบู

- - - - -

4. นางวิิไลวิรรณ  ศรีสำารวิล 
 กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวิจำสอบู

- - - - -

5. นาย์เทพทัย์  ศิลา /2

 กรรมการ / ประธานกรรมการบูริหาร
19,108,200 - - 19,108,200 3.47

6. นาย์ศราวิุธ  จำารุจำินดา
 กรรมการ / กรรมการบูริหาร

- - - - -

7. นาย์สุวิิทย์์  ย์อดจำรัส
 กรรมการ / ประธานเจำ้าหน้าที�บูริหาร

3,616,200 - - 3,616,200 0.66

8. นาย์วิรัญญูู  ศิลา
 กรรมการ / กรรมการผู่้จำัดการ

8,100,000 - - 8,100,000 1.47

9. นาย์เวิทย์์  นุชเจำริญ
 กรรมการบูริหาร

- - - - -

10. นางอัญชลี  พรรคกลิน
 กรรมการบูริหาร / รองกรรมการ
 ผู่้จำัดการสาย์งานบูัญชีและการเงิน

- - - - -

11. นาย์สุธี  สมาธิ
 รองกรรมการผู่้จำัดการ 
 สาย์งานพัฒนาธุรกิจำและการต่ลาด

168,100 235,000 243,000 160,100 0.03

12. นาย์เกรีย์งศักดิ�  ธรรมรักษัา
 รองกรรมการผู่้จำัดการ สาย์งานพัฒนา

ระบูบู IT

102,800 397,800 441,100 59,500 0.01

13. นางสาวิพูนศิลป์  แก้วิจำำานงค์
 รองกรรมการผู่้จำัดการ สาย์งานสำานัก

กรรมการและส่งเสริมคุณภาพ

10,000 - 5,000 5,000 0.001

รวม 38,305,300 632,800 689,100 38,249,000 6.95

หมาย์เหตุ่ : /1 รวิมส่วินของคู่สมรสจำำานวิน 6,700,000 หุ้น
  /2 รวิมส่วินของคู่สมรสจำำานวิน 5,000,000 หุ้น
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) มีควิามมุ่งมั�นในการพัฒนาธุรกิจำอย่์างยั์�งยื์น เพื�อให้มั�นใจำว่ิาผู้่มี

ส่วินได้เสีย์ของบูริษััทได้รับูประโย์ชน์ร่วิมกันทั�งในระย์ะสั�นและระย์ะย์าวิ บูริษััทคู่ค้าหรือพันธมิต่รทางธุรกิจำ

ของบูรษัิัทสามารถืเต่บิูโต่อย์า่งยั์�งยื์นไปพรอ้มกับูบูรษัิัท ซ่ึ่�งรวิมถ่ืงการเสรมิสร้างชุมชนและสงัคมใหดี้และยั์�งยื์น

ด้วิย์เช่นกัน

บูริษััทต่ระหนักดีว่ิาในการสร้างธุรกิจำให้เติ่บูโต่ไปพร้อมกับูผู้่มีส่วินได้เสีย์ของบูริษััทนั�น บูริษััทจำะต้่อง 

ส่งเสริมแนวิคิดการสร้างคุณค่าร่วิมและสร้างควิามรับูผิ่ดชอบูสู่สังคมให้แก่บุูคลากรของบูริษััท พร้อมปลูกฝั่ง

การพัฒนาอย่์างยั์�งยื์นในการปฏิิบัูติ่งานประจำำาวัินให้เป็นส่วินหน่�งของกระบูวินการทำางานและวัิฒนธรรมองค์กร

พร้อมกับูกำาหนดทิศทางกลยุ์ทธ์ที�ชัดเจำน อย่์างไรก็ต่าม บูริษััทให้ควิามสำาคัญกับูผ่ลงาน การปฏิิบัูติ่การ  

การเข้าถ่ืงและเอาใจำใส่ลูกค้า การพัฒนาบุูคลากร การสร้างนวัิต่กรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานควิามสัมพันธ์

กับูพันธมิต่ร โดย์คำาน่งถ่ืงผ่ลกระทบูจำากการดำาเนินงานของบูริษััทที�มีต่่อผู้่มีส่วินได้เสีย์ทุกฝ่่าย์ ทั�งในด้าน

เศรษัฐกิจำ สังคม และชุมชน ต่ลอดจำนสิ�งแวิดล้อมภาย์ใต้่กรอบูแนวิคิดของการสร้างศูนย์์กลางแห่งควิามเป็น

องค์กรที�ยั์�งยื์น ดังนี�

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1.1 กำารแข่งขันในธุ์รกิำจท่�เป็นธ์รรม

บูริษััทมีนโย์บูาย์การทำาธุรกิจำอย่์างโปร่งใสและสามารถืต่รวิจำสอบูได้ทุกขั�นต่อน ไม่มีนโย์บูาย์

กระทำาการใดที�จำะได้มาซ่ึ่�งการเอาเปรีย์บูคู่แข่งในการทำาธุรกิจำโดย์มิชอบู อาทิเช่น การบิูดเบืูอนข้อมูลทางธุรกิจำ

ทำาให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจำเป็นอย่์างอื�นหรืออย่์างหน่�งอย่์างใดเพื�อใช้ในการได้เปรีย์บูเชิงธุรกิจำจำากคู่แข่งที�ดำาเนิน

ธุรกิจำลักษัณะเดีย์วิกันกับูบูริษััท หรือทำาให้ได้มาซ่ึ่�งลูกค้าราย์นั�นโดย์การดำาเนินการทางธุรกิจำที�ไม่เป็นธรรมต่่อ

คู่แข่ง

1.2 ความเป็นธ์รรมต่อคู่ค้า

บูริษััทมีนโย์บูาย์ที�จำะดำาเนินธุรกิจำอย่์างต่รงไปต่รงมาและรับูผิ่ดชอบูต่่อคู่ค้าทุกราย์ที�ทำาธุรกิจำกับู

บูริษััทโดย์ไม่มีการเลือกปฏิิบัูติ่ต่่อราย์หน่�งราย์ได้เป็นพิเศษั บูริษััทรับูผิ่ดชอบูต่่อรถืย์นต์่ทุกคันที�ทำาการประมูล

ผ่่านบูริษััทโดย์รับูผิ่ดชอบูต่่อสภาพเครื�องย์นต์่และสภาพภาย์นอกรถืย์นต์่ให้กบัูผู้่ที�นำารถืย์นต์่มาขาย์กับูบูริษััท

ผ่่านการประมูล และรับูผิ่ดชอบูต่่อผู้่ที�ประมูลรถืย์นต์่ได้จำากบูริษััท
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 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
2.1 กำารเคารพิสิทธิ์มนุษัยชนภายในองค์กำร

บูริษััทให้ควิามเคารพสิทธิมนุษัย์ชนภาย์ในองค์กรอย่์างเท่าเทีย์มกันและไม่ให้เกิดควิาม

เหลื�อมลำ�าในการปฏิิบัูติ่ต่่อพนักงานของบูริษััททุกคนต่ามสัญญาว่ิาจ้ำางแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื�อชาติ่ 

ศาสนา หรืออื�นใดที�จำะนำามาซ่ึ่�งควิามแต่กแย์กและไม่เสมอภาค นอกจำากนี�บูริษััทได้ส่งเสริมพนักงานให้มีควิาม

ก้าวิหน้าต่ามควิามรู้ควิามสามารถืของแต่่ละคน โดย์ไม่กีดกันจำากปัจำจัำย์อื�นๆ อันนอกเหนือจำากควิามรู้ควิาม

สามารถืเฉพาะตั่วิของพนักงาน

2.2 กำารเคารพิสิทธิ์มนุษัยชนกัำบผู้อ้�นท่�เก่ำ�ยวข้องกัำบองค์กำร

ในการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท บูริษััทดำารงในการให้ควิามเคารพสิทธิมนุษัย์ชนกับูผู้่อื�นที�เกี�ย์วิข้อง

กับูองค์กรเสมอมา โดย์ปฏิิบัูติ่ต่่อคู่ค้าและผู้่ที�ต้่องทำาการติ่ดต่่อเกี�ย์วิข้องทางธุรกิจำกับูองค์กรโดย์ไม่คำาน่งถ่ืง

เชื�อชาติ่ ศาสนา หรือปัจำจัำย์อื�นใดที�จำะนำามาซ่ึ่�งการไม่เคารพสิทธิมนุษัย์ชนอย่์างเคร่งครัด

 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
3.1 กำารจ้างงานอย่างเท่าเท่ยม

ในด้านการจ้ำางงาน บูริษััทมีระเบีูย์บูปฏิิบัูต่ใินการจ้ำางงานอย่์างเท่าเทีย์มและเป็นธรรมต่ามสัญญา

ว่ิาจ้ำางแรงงานและไม่กีดกันที�มาของการจ้ำางงานแรงงานหรือปัจำจัำย์อื�นๆ ที�เกี�ย์วิข้อง อาทิ สถืาบัูนการศ่กษัา

เป็นต้่น ทั�งนี�บูริษััทไดจ้้ำางงานต่ามวิฒิุ ควิามรู้ควิามสามารถืของแต่่ละต่ำาแหนง่งานอย์า่งถูืกต้่องและเปน็ธรรม

ต่ามอัต่ราและสัญญาค่าจ้ำางต่ามมาต่รฐานที�พ่งปฏิิบัูติ่โดย์ทั�วิไป

3.2 ความสะดวกำและปลอดภัยในสถานท่�ทำางาน

บูริษััทได้จัำดให้มีระบูบูรักษัาควิามปลอดภยั์ภาย์ในสถืานที�ทำางานเปน็ไปต่ามมาต่รฐานสากลและ

ได้จัำดให้มีสวัิสดิการขั�นพื�นฐานสำาหรับูพนักงานภาย์ในบูริษััท เช่น นำ�าดื�ม ห้องสุขา สถืานที�รับูประทานอาหาร

บูริเวิณพักผ่่อนเพื�อลดควิามเหนื�อย์ล้าจำากการปฏิิบัูติ่งาน ฯลฯ

บูริษััทได้ร่วิมกบัูโรงพย์าบูาลเปาโล สมทุรปราการ ใหบู้ริการต่รวิจำสขุภาพประจำำาปีสำาหรบัูพนักงาน

ต่ลอดจำนจัำดให้มีการเผ่ย์แพร่ข้อมูลข่าวิสารและกิจำกรรมที�เกี�ย์วิข้องต่่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวิสารและ

ควิามรู้ ให้กับูพนักงานได้รับูทราบูอย่์างทั�วิถ่ืง โดย์มุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้องกันโรคภัย์ไข้เจ็ำบูต่ามฤดูกาลและ

ควิามเจ็ำบูปวิดที�อาจำเกิดจำากการทำางานในสำานักงาน อาทิ โรคที�มาจำากเครื�องใช้สำานักงาน โรคเบูาหวิานและ

ควิามดันโลหิต่สูง เป็นต้่น

บูริษััทได้จัำดให้มีสวัิสดิการประกันชีวิิต่และสุขภาพกลุ่มกับู บูริษััท เมืองไทย์ประกันภัย์ จำำากัด  

(มหาชน) ให้กับูพนักงาน และผู้่บูริหารของบูริษััท โดย์ประกันชีวิิต่กลุ่มจำะให้ควิามคุ้มครองการเสีย์ชีวิิต่ เนื�องจำาก

การเจ็ำบูป่วิย์หรืออุบัูต่ิเหตุ่ทั�งในและนอกเวิลาทำางานต่ลอด 24 ชั�วิโมงทั�วิโลก และประกันสุขภาพกลุ่มจำะให้

ควิามคุ้มครองค่าใช้จ่ำาย์ในการรักษัาพย์าบูาลที�เกิดข่�นจำากสาเหตุ่ของการเจ็ำบูป่วิย์ หรือบูาดเจ็ำบู จำนเป็นเหตุ่

ให้ต้่องได้รับูการต่รวิจำรักษัา หรือจำำาเป็นต้่องเข้าพักรักษัาตั่วิเป็นผู้่ป่วิย์ในโดย์คำาแนะนำาของแพทย์์ 
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3.3 โอกำาสในความก้ำาวหน้า

บูริษััทคำาน่งถ่ืงโอกาสในควิามก้าวิหน้าของพนักงานที�ทำางานให้กับูบูริษััท ทั�งนี�เป็นไปต่ามควิาม

รู้ควิามสามารถืของพนักงานแต่่ละคน โดย์บูริษััทจำะส่งเสริมให้พนักงานได้รับูการอบูรมเพื�อเพิ�มศักย์ภาพทาง

ควิามรู้ควิามสามารถืในการปฏิิบัูติ่หน้าที�ได้อย่์างมีประสิทธิภาพและพิจำารณาส่งเสริมควิามก้าวิหน้าในต่ำาแหน่ง

งานของบูริษััทโดย์ไม่กีดขวิางหรือเลือกปฏิิบัูติ่อย่์างหน่�งอย่์างใดกับูพนักงานแต่่ละคน

 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
4.1 ความปลอดภัยของคู่ค้า

บูริษััทจัำดให้มีสถืานที�สำาหรับูการประมูลที�สะอาดเรีย์บูร้อย์และปลอดภัย์เพื�อรองรับูผู้่ที�นำารถืเข้า

มาประมูลกับูบูริษััท ทั�งผู้่ที�นำารถืมาขาย์และผู้่ที�เข้ามาทำาการประมูลซืึ่�อรถื โดย์บูริษััทจัำดสถืานที�นั�งพักรอใน

ห้องปรับูอากาศและบูริเวิณลานประมูลในตั่วิอาคารโดย์คำาน่งถ่ืงควิามสะดวิกและปลอดภัย์ของลูกค้าเป็นหลัก

 พร้อมทั�งจัำดให้มีบูริการเครื�องดื�มบูริการแก่ลูกค้าต่ลอดเวิลาที�ทำาการประมูล

4.2 กำารแสดงเอกำสารท่�ผลิตภัณฑ์์

บูริษััทจัำดให้มีการทำาเอกสารประกอบูรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ที�เข้าทำาการประมูลเพื�อบูอก

สภาพของรถืย์นต่แ์ละรถืจัำกรย์านย์นต์่แต่่ละคันให้กับูผู้่ที�สนใจำเข้าทำาการประมลูซืึ่�อรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่

ได้ทราบูถ่ืงราย์ละเอีย์ดต่่างๆ ของรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่แต่่ละคัน และบูริษััทยั์งรับูผิ่ดชอบูต่่อรถืย์นต์่

และรถืจัำกรย์านย์นต์่ทุกคันที�ลูกค้าได้ทำาการประมูลไปจำากบูริษััทอีกด้วิย์ นอกจำากนี�บูริษััทยั์งรับูประกันการ

โอนกรรมสิทธิ�ของรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่แต่่ละคันซ่ึ่�งหากผู้่ประมูลไปแล้วิไม่สามารถืทำาการโอนกรรมสิทธิ�

ได้ บูริษััทจำะรับูคืนทันที 

 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5.1 กำารใช้ทรัพิยากำรอย่างอนุรักำษ์ัเพ้ิ�อความยั�งย้น

บูริษััทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วัิสดุสิ�นเปลืองที�กระทบูต่่อสิ�งแวิดล้อม อาทิเช่น ลดการใช้

ไฟฟ้าโดย์การปิดไฟ ปิดเครื�องปรับูอากาศในเวิลาพักกลางวัิน ลดปริมาณการใช้กระดาษัในการปฏิิบัูติ่งานและ

ในการประชุม โดย์มุ่งเน้นการใช้การทำาเอกสารผ่่านระบูบูจำดหมาย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษัภาย์ใน

องค์กร รวิมทั�งรณรงค์การใช้พลังงานอย่์างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภาย์ในองค์กร

5.2 กำารป้องกัำนมลพิิษั

บูริษััทมีเจำต่นารมณ์ในการรักษัาสิ�งแวิดล้อมโดย์รอบูบูริษััท รวิมทั�งการป้องกันมลพิษัโดย์จัำดให้มี

การฉีดนำ�าบูริเวิณคลังเก็บูรถืย์นต์่และถืนนทั�งภาย์ในและภาย์นอกบูริษััท เพื�อลดการเกิดฝุ่่นละอองที�อาจำจำะ

ก่อมลพิษัภาย์ในบูริษััทและบูริเวิณใกล้เคีย์งได้ อีกทั�งลดระย์ะเวิลาและควิามจำำาเป็นในการติ่ดเครื�องย์นต์่ของ

รถืที�จำะเข้าทำาการประมูลลงเพื�อควิบูคุมมลภาวิะไอเสีย์และมลภาวิะทางเสีย์งภาย์ในบูริษััทและชุมชนใกล้เคีย์ง
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 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6.1 บทบาทในตลาดแรงงาน

บูริษััทมีบูทบูาทในการจ้ำางแรงงานในต่ลาดแรงงานของประเทศอย่์างต่่อเนื�องมาต่ลอดระย์ะเวิลา

กว่ิายี์�สิบูปีที�บูริษััทได้อยู่์ในธุรกิจำการประมูล พร้อมทั�งได้ปฏิิบัูติ่ต่ามกฎระเบีูย์บูข้อบัูงคับูของกระทรวิงแรงงาน

ว่ิาด้วิย์กฎหมาย์แรงงานอย่์างเคร่งครัดเพื�อส่งเสริมให้เกิดควิามแข็งแกร่งในชุมชนอย่์างต่่อเนื�อง

6.2 กำารม่ส่วนร่วมในชุมชน

บูริษััทจัำดให้มีจุำดต่รวิจำของสถืานีต่ำารวิจำในท้องที�ประจำำาที�บูริษััท (ตู้่แดง) ทั�งนี�เพื�อป้องกันภัย์อัน

อาจำเกิดข่�นได้กับูบูริษััทและเผื่�อแผ่่ไปยั์งชุมชนใกล้เคีย์ง เพื�อให้การอยู่์ร่วิมกันเป็นไปอย่์างราบูรื�นและคำาน่งถ่ืง

ควิามปลอดภัย์โดย์รวิมของชุมชนเป็นหลัก

บูริษััทมีการดูแลสภาพแวิดล้อมในซึ่อย์ทางเข้าบูริษััทให้มีควิามสะอาดและปลอดภยั์ โดย์ร่วิมกับู

หน่วิย์งานของเขต่วัิงทองหลาง และบูริษััทโทรคมนาคม ในการกำาจัำดเถืาวัิลย์์ที�เกาะติ่ดสาย์โทรศัพท์ และจัำด

เก็บูสาย์ไฟฟ้าที�ร่วิงหย่์อนให้เรีย์บูร้อย์เพื�อปลอดภัย์กับูผู้่ใช้รถืและถืนนในบูริเวิณดังกล่าวิ

6.3 กำารม่ส่วนร่วมในสังคม

ในปี 2563 บูริษััทให้การสนับูสนุนกิจำกรรมต่่างๆ เพื�อมีส่วินร่วิมในสังคม ดังนี�

1. บูริษััทเล็งเห็นควิามสำาคัญของเด็กและเย์าวิชนที�จำะเป็นกำาลังของชาติ่ต่่อไปในอนาคต่ จ่ำง

ให้การสนับูสนุนงบูประมาณในการจัำดกิจำกรรมวัินเด็กโรงเรีย์นสุเหร่าลาดพร้าวิเป็นประจำำาอย่์างต่่อเนื�องทุกปี 

2. ในช่วิงวิิกฤต่การแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 บูริษััทได้แจำกอาหารสำาเร็จำรูปและนำ�าดื�ม

แก่ประชาชนในพื�นที�รอบูๆ บูริษััท ทั�งสำานักงานใหญ่ และสาขารังสิต่คลอง 8 เพื�อเป็นการบูรรเทาควิาม 

เดือดร้อนของประชาชนที�ได้รับูผ่ลกระทบูจำากการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19

    

3. บูริษััทได้ร่วิมกับูที�ว่ิาการอำาเภอธัญบุูรี ร่วิม

กันแจำกข้าวิสาร อาหารแห้ง และนำ�าดื�ม ให้กับูประชาชนในพื�นที�

อำาเภอธัญบุูรี จัำงหวัิดปทุมธานี เพื�อเป็นการบูรรเทาควิาม 

เดือดร้อนของประชาชนที�ได้รับูผ่ลกระทบูจำากการแพร่ระบูาด

ของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 
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4. บูริษััทให้ควิามสำาคัญในการป้องการการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 จ่ำงได้จัำดหน้ากาก

อนามัย์และเจำลล้างมือ ซ่ึ่�งเป็นอุปกรณ์จำำาเป็นในการป้องกันการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 มอบูให้แก่

หน่วิย์งานราชการในพื�นที�เพื�อให้เจ้ำาหน้าที�ได้ใช้ป้องกันขณะปฏิิบัูติ่งาน และสำาหรับูให้บูริการประชาชนที�มา

ใช้บูริการในพื�นที�ของหน่วิย์งานราชการ รวิมถ่ืงการจัำดหน้ากากอนามัย์และเจำลล้างมือแจำกจ่ำาย์ให้กบัูประชาชน

ในชุมชนใกล้เคีย์งบูริษััท

    

    

5. บูริษััทบูริจำาคเงินให้โรงเรีย์นอิมาร่อตุ่�ดดีน เพื�อสมทบูทุนในการสร้างอาคารเรีย์นหลังใหม่

     

6. บูริษััทในการสนับูสนุนโครงการราชมงคลจิำต่อาสา ประจำำาปี 2563 โดย์สมทบูทุนในการ

สร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรีย์นบู้านหันทราย์ อำาเภออรัญประเทศ จัำงหวัิดสระแก้วิ เพื�อเป็นศูนย์์การ

เรีย์นรู้

 7. การใช้ความชำานาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บูริษััทได้ใช้นวัิต่กรรมและควิามชำานาญพิเศษัทางธุรกิจำให้กับูหน่วิย์งานทางสังคมอย่์างต่่อเนื�อง 

อาทิเช่น การประมูลรถืย์นต์่ซ่ึ่�งเป็นทรัพย์์สินของหน่วิย์งานราชการต่่างๆ และการให้ข้อมูลและสถิืติ่ราคา 

ซืึ่�อขาย์รถืมือสองรุ่นต่่างๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย์ เพื�อเป็นข้อมูลราคาอ้างอิง ทั�งนี� บูริษััทได้คำาน่งถ่ืงผ่ล

ประโย์ชน์ของหน่วิย์งานราชการและหน่วิย์งานทางสังคมเป็นหลักต่ลอดมา
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การควบคุมภายใน
บูริษััทให้ควิามสำาคัญต่่อการควิบูคมุภาย์ในอย่์างต่่อเนื�องด้วิย์ต่ระหนกัว่ิา ระบูบูควิบูคมุภาย์ในเป็นกลไก

สำาคัญที�จำะทำาให้บูริษััทดำาเนินธุรกิจำบูรรลุวัิต่ถุืประสงค์อย่์างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผ่ล การใช้ทรัพย์ากร

และการดูแลทรัพย์์สิน การราย์งานข้อมูลทางการเงิน การปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์ระเบีูย์บู ข้อบัูงคับูต่่างๆ ต่ลอด

จำนป้องกันหรือลดควิามเสี�ย์งจำากการกระทำาที�อาจำก่อให้เกิดควิามเสีย์หาย์ต่่อบูริษััทโดย์คณะกรรมการบูริษััท 

ได้กำาหนดบูทบูาทหน้าที�ของคณะกรรมการชุดต่่างๆ และฝ่่าย์บูริหารอย่์างชัดเจำน รวิมทั�งกำากับูดูแลให้มีการ

ปฏิิบัูติ่ต่ามบูทบูาทหน้าที� โดย์กำาหนดโครงสร้างองค์กรและสาย์งานการบูังคับูบัูญชาที�ชัดเจำนในการถื่วิง

ดุลอำานาจำ และการควิบูคุมภาย์ในอย่์างเหมาะสม รวิมทั�งกำาหนดเป้าหมาย์ทางธุรกิจำ และดัชนีชี�วัิดผ่ลสำาเร็จำ 

(Key Performance Indicators : KPI) เพื�อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิิบัูติ่งานและติ่ดต่ามผ่ลการ

ดำาเนินงานเปรีย์บูเทีย์บูกับูเป้าหมาย์องค์กรอย่์างสมำ�าเสมอ

รวิมทั�งกำาหนดนโย์บูาย์การกำากับูดูแลกิจำการที�ดี จำริย์ธรรมทางธุรกิจำ และจำรรย์าบูรรณของกรรมการ 

ผู้่บูริหาร และพนักงานของบูริษััทนโย์บูาย์ต่่อต้่านการทุจำริต่คอร์รัปชั�น นโย์บูาย์การแจ้ำงการกระทำาผิ่ดและให้

ควิามคุ้มครองผู้่ร้องเรีย์น อย่์างเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัร รวิมทั�งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิำต่สำาน่กและ

ปฏิิบัูติ่ต่ามอย่์างต่่อเนื�อง โดย์อบูรมให้ควิามรู้แก่พนักงานเป็นประจำำาทุกปี เพื�อให้การปฏิิบัูติ่งานมีควิามโปร่งใส

เป็นธรรมต่่อผู้่มีส่วินได้ส่วินเสีย์ทุกกลุ่ม และจัำดให้มีกระบูวินการติ่ดต่ามและบูทลงโทษัอย่์างชัดเจำน ทบูทวิน

และจัำดให้มีคู่มือการปฏิิบัูติ่งานของทุกระบูบูอย่์างเป็นลาย์ลักษัณ์อักษัร เพื�อใช้เป็นแนวิทางในการปฏิิบัูติ่งาน

และช่วิย์ให้การดำาเนินธุรกิจำมีควิามคล่องตั่วิ เป็นระบูบู โดย์พิจำารณาถ่ืงขอบูเขต่หน้าที�และควิามรับูผิ่ดชอบู 

รวิมทั�งระบูบูควิบูคุมภาย์ในที�เหมาะสม

โดย์คณะกรรมการบูริษััทได้กำาหนดให้คณะกรรมการต่รวิจำสอบู ทำาหน้าที�ในการกำากับูดูแลให้ระบูบูควิบูคุม

ภาย์ใน ระบูบูบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์ง และระบูบูการกำากับูดูแลกิจำการที�ดีของบูริษััทมีควิามเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวิมถ่ืงการดูแลให้บูริษััทมีการปฏิิบัูติ่ต่ามข้อกำาหนด และกฎหมาย์ที�เกี�ย์วิข้อง การดูแลมิให้เกิด

ควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ การทำาราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกัน การดูแลรักษัาและการใช้ทรัพย์์สิน เพื�อป้องกัน

มิให้เกิดการทุจำริต่หรือประพฤติ่มิชอบู โดย์บูริษััทได้จัำดให้มีกลไกการต่รวิจำสอบู และถ่ืวิงดุล โดย์มีผู้่ต่รวิจำสอบู

ภาย์ในอิสระซ่ึ่�งว่ิาจ้ำางบุูคคลภาย์นอก และสำานักต่รวิจำสอบูภาย์ใน ทำาหน้าที�ในการต่รวิจำสอบู ประเมิน

ประสิทธิภาพ และควิามเพีย์งพอของระบูบูควิบูคุมภาย์ใน ระบูบูบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์ง และระบูบูการกำากับู

ดูแลกิจำการที�ดี ในการปฏิิบัูต่ิงานของทุกหน่วิย์งานของบูริษััทโดย์นำากรอบูแนวิทางของระบูบูควิบูคุมภาย์ใน

ต่ามมาต่รฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

และกรอบูการบูริหารควิามเสี�ย์งทั�วิทั�งองค์กร และหลักเกณฑ์์การกำากับูดูแลต่ามแนวิทางของต่ลาดหลักทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์ และสมาคมส่งเสริมสถืาบัูนกรรมการบูริษััทไทย์ มาประยุ์กต์่ใช้ให้การควิบูคุมภาย์ในการ

บูริหารควิามเสี�ย์ง และการกำากับูดูแลให้มีควิามสมบููรณ์มากยิ์�งข่�น เพื�อให้การดำาเนินงานด้านต่่างๆ ของบูริษััท

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผ่ลมากที�สุด
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การประเมินความเสี่ยง
บูริษััทได้ต่ระหนักถ่ืงควิามสำาคัญของการบูริหารควิามเสี�ย์งที�อาจำกระทบูต่่อการดำาเนินธุรกิจำทั�งจำากปัจำจัำย์

ภาย์นอกและภาย์ในองค์กร จ่ำงจัำดตั่�งคณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์ง (Risk Management Committee) เพื�อ

กำากับูดูแลการบูริหารควิามเสี�ย์งขององค์กรให้เป็นไปต่ามเป้าหมาย์ อยู่์ในระดับูที�องค์กรย์อมรับูได้ และกำาหนด

นโย์บูาย์บูริหารควิามเสี�ย์งเพื�อให้ทุกคนปฏิิบัูติ่ โดย์ประเมินและบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์งทั�งปัจำจัำย์ภาย์นอก

และภาย์ในองค์กร ครอบูคลุมควิามเสี�ย์งทุกด้าน เช่น ด้านกลยุ์ทธ์ การดำาเนินงาน การเงิน การปฏิิบัูติ่ต่าม

กฎเกณฑ์์ และด้านเหตุ่การณ์ต่่างๆ รวิมทั�งควิามเสี�ย์งจำากการทุจำริต่คอร์รัปชั�น โดย์กำาหนดให้ “คณะทำางาน

บูริหารควิามเสี�ย์ง”  มีการราย์งานผ่ลการปฏิิบัูติ่งานให้คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งและคณะกรรมการ

บูริษััทรับูทราบูอย์า่งสมำ�าเสมอ รวิมทั�งมีการทบูทวินปจัำจัำย์เสี�ย์งที�มีการเปลี�ย์นแปลงทั�งจำากภาย์นอกและภาย์ใน

ที�อาจำส่งผ่ลกระทบูต่่อองค์กรเป็นประจำำาทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บูริษััทมีมาต่รการควิบูคมุภาย์ใน สอดคลอ้งกับูควิามเสี�ย์งและประเภทธรุกิจำ โดย์ไดมี้การแบูง่แย์กหนา้ที�

ควิามรบัูผิ่ดชอบูของแต่่ละต่ำาแหนง่งานอย่์างชัดเจำน และมีการจัำดทำาและทบูทวินคู่มอื/ขั�นต่อนการปฏิิบัูติ่งาน

ให้เหมาะสมกับูโครงสร้างองค์กร และการปฏิิบัูติ่งานในปัจำจุำบัูนอย่์างสมำ�าเสมอ โดย์ให้แต่่ละหน้าที�มีการถ่ืวิง

ดุลอำานาจำหรือมีกลไกที�สามารถืต่รวิจำสอบูย์้อนกลับูได้อย่์างเหมาะสม โดย์เฉพาะการปฏิิบัูติ่งานในส่วินที�มี

ควิามเสี�ย์งสำาคัญ เพื�อป้องกันและลดขอ้ผิ่ดพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงนิ การประมลู การจำดัซืึ่�อจัำดจ้ำาง หรือ

การดูแลทรัพย์์สิน เป็นต้่น รวิมทั�งมีหน่วิย์งานต่รวิจำสอบูภาย์ใน ดำาเนินการสอบูทานผ่ลการปฏิิบัูติ่งานให้เป็น

ไปต่ามกฎระเบีูย์บู ข้อบัูงคับู คู่มือการปฏิิบัูติ่งานต่่างๆ อย่์างสมำ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจำว่ิาการปฏิิบัูติ่งานมีระบูบู

การควิบูคุมภาย์ในที�เพีย์งพอเหมาะสม และการปฏิิบัูติ่งานมีประสิทธิภาพ รวิมถ่ืงการนำาระบูบูสารสนเทศ

มาใช้ในการปฏิิบัูติ่งานเพื�อช่วิย์ให้การปฏิิบัูติ่งานมีควิามรวิดเร็วิและมีประสิทธิภาพมากข่�น

นอกจำากนี� บูริษััทได้กำาหนดนโย์บูาย์ ระเบีูย์บู ข้อบัูงคับู ในการทำาธุรกรรมกับูผู้่ที�เกี�ย์วิข้องกับูบูริษััทให้

ถืือปฏิิบัูติ่เป็นไปในแนวิทางเดีย์วิกัน เช่น ผู้่ถืือหุ้นราย์ใหญ่ กรรมการ ผู้่บูริหาร และผู้่ที�เกี�ย์วิข้อง ให้มีควิาม

ถูืกต้่อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย์คำาน่งถ่ืงผ่ลประโย์ชน์สูงสุดของบูริษััทต่ามหลักเกณฑ์์ของ ต่ลท. และ  

ก.ล.ต่.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บูริษััทให้ควิามสำาคัญต่่อระบูบูสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล ตั่�งแต่่การรวิบูรวิมข้อมูล ประมวิลผ่ล

ข้อมูล จัำดเก็บู และติ่ดต่ามผ่ลขอ้มูล เพื�อให้การปฏิิบัูติ่งานและการนำาข้อมูลที�สำาคัญไปใช้ในการบูรหิารจัำดการ

ของกรรมการ ผู้่บูริหาร พนักงาน ผู้่ถืือหุ้น ลูกค้า หรือผู้่มีส่วินได้เสีย์ต่่างๆ มีควิามครบูถ้ืวินถูืกต้่องอย่์าง 

เพีย์งพอ และภาย์ในเวิลาที�เหมาะสม เพื�อใช้ในการตั่ดสินใจำทางธุรกิจำ รวิมทั�งมีการกำาหนดนโย์บูาย์ควิาม

ปลอดภัย์ทางเทคโนโลยี์สารสนเทศและการใช้ข้อมูล

บูริษััทจำดัให้มชีอ่งทางการสื�อสารที�ผู้่รับูข้อมูลทั�งภาย์ในและภาย์นอกองค์กร สามารถืเข้าถ่ืงข้อมูลได้อย่์าง

สะดวิก รวิดเร็วิ เช่น ระบูบูอินเต่อร์เน็ต่ เป็นต้่น เพื�อเป็นช่องทางการสื�อสาร เผ่ย์แพร่ข้อมูล นโย์บูาย์ ระเบีูย์บู
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ข้อบัูงคับู คู่มือ/ขั�นต่อนการปฏิิบัูติ่งานและข่าวิสารของบูริษััท รวิมทั�งการรับูแจ้ำงข้อมูลที�เกี�ย์วิกับูการทุจำริต่

คอร์รัปชั�น (whistle blowing) ผ่่านช่องทางต่่างๆ ที�บูริษััทกำาหนดไว้ิ

ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบูริษััทจัำดให้มีระบูบูประเมินและติ่ดต่ามผ่ลระบูบูควิบูคุมภาย์ในและการบูริหารควิามเสี�ย์ง

ที�ครอบูคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัูญชีและการเงิน การปฏิิบัูติ่งาน การปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์/กฎระเบีูย์บู การดูแล

ทรัพย์์สิน และเรื�องทุจำริต่ ที�มีผ่ลกระทบูต่่อฐานะชื�อเสีย์งอย่์างมีนัย์สำาคัญ เพื�อรีบูดำาเนินการแก้ไขอย่์าง 

ทันท่วิงที โดย์คณะกรรมการบูริษััทมอบูหมาย์ให้คณะกรรมการต่รวิจำสอบูดูแลสอบูทานระบูบูการควิบูคุม

ภาย์ในผ่่าน ผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ในอิสระ และสำานักต่รวิจำสอบูภาย์ใน เป็นผู้่ต่รวิจำสอบูติ่ดต่ามและประเมินผ่ลการ

ปฏิิบัูติ่งาน เพื�อให้มั�นใจำว่ิาข้อต่รวิจำพบูจำากการต่รวิจำสอบูหรอืสอบูทานไดรั้บูการปรบัูปรุงแก้ไขอย่์างเหมาะสม

ทันท่วิงที นอกจำากนี� ในส่วินของการประเมินควิบูคุมภาย์ในด้านบัูญชีและการเงิน มีการต่รวิจำสอบูโดย์ 

ผู้่สอบูบัูญชีรับูอนุญาต่และนำาเสนอผ่ลให้คณะกรรมการต่รวิจำสอบูพิจำารณาเป็นประจำำาทุกไต่รมาสและทุกปี 

ซ่ึ่�งผ่ลการสอบูทานจำากผู้่สอบูบัูญชีรับูอนุญาต่ ผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ในอิสระซ่ึ่�งว่ิาจ้ำางบุูคคลภาย์นอก และ 

ผู้่ต่รวิจำสอบูสำานักต่รวิจำสอบูภาย์ใน ไม่พบูประเด็นที�เป็นข้อบูกพร่องที�เป็นสาระสำาคัญ

การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการต่รวิจำสอบูภาย์ในได้กำากับูดูแล ผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ในอิสระโดย์ว่ิาจ้ำางบุูคคลภาย์นอก และ

สำานักต่รวิจำสอบูภาย์ใน ทำาหน้าที�ในการสร้างควิามเชื�อมั�น และให้คำาปร่กษัาได้อย่์างอิสระ เที�ย์งธรรม ในการ

ต่รวิจำสอบูและประเมินควิามเพีย์งพอของระบูบูควิบูคุมภาย์ในครอบูคลุมกระบูวินการทำางานของบูริษััทและ

ราย์งานต่่อคณะกรรมการต่รวิจำสอบูเป็นประจำำาทุกไต่รมาส รวิมทั�งต่ิดต่ามผ่ลการปรับูปรุงแก้ไขกระบูวินการ

ปฏิิบัูติ่งานให้เหมาะสมอย่์างสมำ�าเสมอ โดย์เฉพาะในประเด็นที�สำาคัญหรือมีควิามเสี�ย์งสูง และรับูทราบูราย์งาน

เหตุ่การณ์ผิ่ดปกติ่ เช่น กรณีทุจำริต่ การปฏิิบัูติ่งานผิ่ดพลาด เพื�อหาสาเหตุ่และแนวิทางป้องกันควิามเสีย์หาย์

หรืออาจำเกิดข่�นซึ่ำ�า เพื�อให้มั�นใจำว่ิาการดำาเนินงานของบูริษััทมีระบูบูการควิบูคุมภาย์ในที�เพีย์งพอ เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ ควิบูคู่กับูการบูริหารควิามเสี�ย์ง ให้อยู่์ในระดับูที�บูริษััทย์อมรับูได้ และการกำากับูดูแลกิจำการ

ที�ดีของบูริษััทเพื�อให้บูรรลุวัิต่ถุืประสงค์การดำาเนินงานขององค์กร โดย์มีกฎบัูต่รของคณะกรรมการต่รวิจำสอบู 

จำรรย์าบูรรณของผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ใน เป็นแนวิทางในการปฏิิบัูติ่งานอย่์างชัดเจำน และมีการทบูทวินให้ 

เหมาะสมเป็นประจำำาทุกปี
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ริาย์การิ

เงินเดือนและผ่ลประโย์ชน์ระย์ะสั�น

ผ่ลประโย์ชน์เมื�อออกจำากงาน

รวม

2) ราย์การได้มา/จำำาหน่าย์ไปซ่ึ่�งสินทรัพย์์กับูกิจำการที�เกี�ย์วิข้องกัน

 - ไม่มี -

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บูริษััทได้แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวิจำสอบูเพื�อช่วิย์ในการพิจำารณาราย์การระหว่ิางกันที�เกิดข่�น โดย์

พิจำารณาถ่ืงควิามจำำาเป็นของการเข้าทำาราย์การและควิามสมเหตุ่สมผ่ลของอัต่ราที�คิดระหว่ิางกัน พร้อมทั�ง

เปิดเผ่ย์ประเภทและมลูค่าของราย์การระหวิา่งกนัของบูรษัิัทกับูบุูคคลที�อาจำมคีวิามขดัแย้์งภาย์ใต่ป้ระกาศและ

ข้อบัูงคับูของสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลกัทรัพย์์ และประกาศของต่ลาดหลกัทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บูริษััทได้กำาหนดมาต่รการควิบูคุมการทำาราย์การระหว่ิางกันของราย์การบุูคคลและกิจำการที�เกี�ย์วิข้องกัน

ที�อาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ มีส่วินได้ส่วินเสีย์ หรืออาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ในอนาคต่

ต่ามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรพัย์์ (ก.ล.ต่.) และต่ลาดหลกัทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์ (ต่ลท.) โดย์คณะกรรมการต่รวิจำสอบูจำะเป็นผู้่ให้ควิามเห็นเกี�ย์วิกับูควิามจำำาเป็นในการเข้าทำา

ราย์การและควิามเหมาะสมทางด้านราคาของราย์การ โดย์พิจำารณาจำากเงื�อนไขต่่างๆ ให้เป็นไปต่ามลักษัณะ

การดำาเนนิการคา้ปกต่ใินต่ลาด และมกีารเปรีย์บูเทยี์บูราคาที�เกิดข่�นกับูบุูคคลภาย์นอก ในกรณทีี�คณะกรรมการ

ต่รวิจำสอบูไมมี่ควิามชำานาญในการพจิำารณาราย์การระหวิา่งกันที�เกิดข่�น บูริษััทจำะจัำดใหมี้ผู้่เชี�ย์วิชาญอสิระหรอื

ผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััทเป็นผู้่ให้ควิามเห็นเกี�ย์วิกับูราย์การระหว่ิางกันดังกล่าวิ เพื�อนำาไปประกอบูการตั่ดสินใจำ

ของคณะกรรมการบูริษััท และ/หรือ คณะกรรมการต่รวิจำสอบู และ/หรือ ผู้่ถืือหุ้น ต่ามแต่่กรณี ซ่ึ่�งผู้่ที�อาจำมี

ควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์หรือมีส่วินได้ส่วินเสีย์ในการทำาราย์การระหว่ิางกันจำะไม่มีสิทธิออกเสีย์งในการ

รายการะหว่างกัน

(หน่วิย์ : บูาท)

 
     

ในระหวิา่ งป ี 2563 บูรษิั ทั มรี าย์การกบัู บูคุ คลทอ�ี าจำมคี วิามขดั แย์ง้ หรอื กจิำ การทเ�ี กย์�ี วิขอ้ งกนั สรปุ ไดด้ งั น�ี

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

กรรมการและผู้่บูริหาร                 ของบูริษััทในปี 2563 เปรีย์บูเทีย์บูกับูปี 2562 ดังนี�

  1) ราย์การค่าต่อบูแทนกรรมการและผู้่บูริหาร ซ่ึ่�งส่วินใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบูนัสท�ีจ่ำาย์ให้แก่ 
ทีเป็นผู้ถือหุ้น่

366,313.13

22,249,349.00  
ปี 2563

22,615,662.13

251,203.62

22,151,561.60  
ปี 2562

22,402,765.22
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อนุมัติ่การทำาราย์การระหวิ่างกันดังกล่าวินอกจำากนั�น บูริษััทจำะดำาเนินการเปิดเผ่ย์ข้อมูลในการทำาราย์การที�

เกี�ย์วิโย์งกัน และการได้มาหรือจำำาหน่าย์ไปของสินทรัพย์์ที�สำาคัญของบูริษััท และราย์การระหว่ิางกันของราย์การ

บุูคคลและกิจำการที�เกี�ย์วิข้องกันต่ามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต่. และ ต่ลท. ต่ลอดจำนรวิมถ่ืงมาต่รฐาน

บัูญชีที�กำาหนดโดย์สมาคมนักบัูญชีและผู้่สอบูบัูญชีอนุญาต่แห่งประเทศไทย์

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
บูริษััทอาจำมีการเข้าทำาราย์การระหว่ิางกันกับูบุูคคลที�อาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ในอนาคต่ โดย์

หากเป็นราย์การธุรกิจำปกติ่และราย์การสนับูสนุนธุรกิจำปกติ่ซ่ึ่�งมีเงื�อนไขทางการค้าโดย์ทั�วิไปกับูบุูคคลที�อาจำมี

ควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์ บูริษััทได้กำาหนดนโย์บูาย์ในการทำาราย์การระหว่ิางกันให้มีเงื�อนไขต่่างๆ เป็น

ไปต่ามลักษัณะการดำาเนินการค้าปกติ่ในราคาต่ลาด ซ่ึ่�งสามารถืเปรีย์บูเทีย์บูได้กับูราคาที�เกิดข่�นกับูบุูคคล

ภาย์นอกซ่ึ่�งเป็นไปต่ามหลักการที�คณะกรรมการบูริษััทอนุมัติ่ไว้ิแล้วิต่ามที�กำาหนดไว้ิในพระราชบัูญญัติ่หลัก

ทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์ และให้ปฏิิบัูติ่ต่ามสัญญาที�ต่กลงร่วิมกันอย่์างเคร่งครัด พร้อมทั�งกำาหนดราคาและ

เงื�อนไขราย์การต่่างๆ ให้ชัดเจำน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ืาย์เทผ่ลประโย์ชน์ 

ในกรณีที�มีการเข้าทำาราย์การใหม่ หรือมีการเปลี�ย์นแปลงของราคาและเงื�อนไขที�แต่กต่่างจำากเดิม สำานัก

ต่รวิจำสอบูภาย์ในจำะทำาหน้าที�ต่รวิจำสอบูขอ้มูลและจัำดทำาราย์งานเพื�อให้คณะกรรมการต่รวิจำสอบูพจิำารณาและ

ให้ควิามเห็นถ่ืงควิามเหมาะสมของราคาและควิามสมเหตุ่สมผ่ลของการทำาราย์การดังกล่าวิทุกๆ ไต่รมาส ใน

กรณีราย์การธุรกิจำปกติ่และราย์การสนับูสนุนธุรกิจำปกติ่ซ่ึ่�งไม่มีเงื�อนไขทางการค้าโดย์ทั�วิไป และราย์การระหว่ิาง

กันอื�นๆ บูริษััทจำะดำาเนินการต่ามมาต่รการและขั�นต่อนในการอนุมัติ่การทำาราย์การระหวิ่างกันที�ระบุูไว้ิข้าง

ต้่น ก่อนการทำาราย์การ ในส่วินของการให้กู้ยื์มเงินกับูบุูคคลที�เกี�ย์วิข้อง ได้แก่ ผู้่ถืือหุ้นใหญ่ หรือบูริษััทของ

ผู้่ถืือหุ้นใหญ่นั�น บูริษััทมีนโย์บูาย์ที�จำะไม่ทำาราย์การในลักษัณะดังกล่าวิในอนาคต่

แนวทางการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน 
และเกี่ยวโยงกัน

เพื�อให้บูริษััทมีการเปิดเผ่ย์ข้อมูลราย์การระหว่ิางบุูคคลที�อาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์อย่์าง

ครบูถ้ืวิน บูริษััทจ่ำงกำาหนดแนวิทางการดำาเนินงานดังนี�

1) กำาหนดให้กรรมการและผู้่บูริหารของบูริษััทแจ้ำงข้อมูลการถืือหุ้น และการดำารงต่ำาแหน่งทางการ

บูริหารหรือการเป็นกรรมการในบูริษััทอื�นๆ ให้แก่บูริษััทรับูทราบู โดย์จัำดเก็บูข้อมูลไว้ิที�เลขานุการบูริษััท 

นอกจำากนั�น ได้แจ้ำงขอควิามร่วิมมือให้กรรมการและผู้่บูริหารของบูริษััทรับูทราบูว่ิา ในกรณีที�มีการเปลี�ย์นแปลง

การถืือหุ้น หรือดำารงต่ำาแหน่งในบูริษััทใดให้แจ้ำงบูริษััทรับูทราบูภาย์ใน 1 เดือนนับูแต่่มีการเปลี�ย์นแปลงการ

ถืือหุ้นหรือการดำารงต่ำาแหน่ง

2) ราย์การระหว่ิางกันต้่องผ่่านการพิจำารณาและอนุมัติ่ต่ามต่ารางอำานาจำอนุมัติ่และการดำาเนินการก่อน

การทำาราย์การ
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เรีย์น  ท่านผู้่ถืือหุ้น

 บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

 ในระหว่ิางปี 2563 คณะกรรมการต่รวิจำสอบูไดมี้การประชุมจำำานวิน 4 ครั�ง ซ่ึ่�งสรุปสาระสำาคัญในการ

ปฏิิบัูติ่หน้าที�ได้ดังนี�

	 1.	 กำารสอบทานรายงานทางกำารเงิน คณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้สอบูทานข้อมูลที�สำาคัญของ 

งบูการเงินราย์  ไต่รมาส และงบูการเงินประจำำาปี ของบูริษััทร่วิมกับูผู้่บูริหาร ผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ใน และผู้่สอบู

บัูญชีโดย์ได้สอบูถืามประเด็นที�เกี�ย์วิกับูนโย์บูาย์การบัูญชีที�สำาคัญ การเปลี�ย์นแปลงในรอบูปีที�ผ่่านมา  

ผ่ลกระทบูอนาคต่ที�จำะเกดิข่�น ราย์การที�ไม่ใช่ราย์การปกต่ทีิ�มีนัย์สำาคัญ และมคีวิามเหน็ว่ิาราย์งานทางการเงนิ

แสดงฐานะทางการเงินและผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััท มีควิาม ถูืกต้่อง ครบูถ้ืวิน เชื�อถืือได้ การจัำดทำาราย์งาน

ทางการเงินเป็นไปต่ามมาต่รฐานการบัูญชีที�รองรับูโดย์ทั�วิไป มีการเปิดเผ่ย์ข้อมูลในงบูการเงินอย่์างเพีย์งพอ

และไม่พบูราย์การใดที�อาจำมีผ่ลกระทบูอันเป็นสาระสำาคัญต่่องบูการเงิน นอกจำากนี�คณะกรรมการต่รวิจำสอบู

ได้จัำดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับูผู้่สอบูบัูญชีโดย์ไม่มีฝ่่าย์จัำดการเข้าร่วิมประชุม โดย์เป็นการหารือถ่ืง

ข้อมูลที�มีสาระสำาคัญ และระบูบูการควิบูคุมภาย์ในที�เกี�ย์วิข้องกับูการจัำดทำาบัูญชีและราย์งานทางการเงิน  

ซ่ึ่�งเห็นว่ิาผู้่สอบูบัูญชีได้รับูควิามร่วิมมือที�ดีจำากฝ่่าย์จำัดการ มีควิามเป็นอิสระในการปฏิิบัูติ่งาน รวิมทั�งมี 

ควิามรู้ ประสบูการณ์ และมีแนวิทางการปฏิิบัูติ่งานสอบูทานที�เพีย์งพอเหมาะสม

 2.	 กำารสอบทานรายกำารท่�เก่ำ�ยวโยงระหว่างกัำน หรือราย์การที�อาจำมีควิามขัดแย้์งทางผ่ลประโย์ชน์

 คณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้สอบูทานราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกันซ่ึ่�งต้่องปฏิิบัูต่ใิห้เป็นไปต่ามกฎหมาย์ และข้อกำาหนด

ของต่ลาดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ (ต่ลท.) เรื�องการเปิดเผ่ย์ข้อมูลและการปฏิิบัูติ่ของบูริษััทจำดทะเบีูย์น ใน

ราย์การที�เกี�ย์วิโย์งกัน ทั�งนี�คณะกรรมการต่รวิจำสอบูพบูว่ิาบูริษััทได้ดำาเนินการต่ามเงื�อนไขการค้าทั�วิไป มีควิาม

เป็นธรรม สมเหตุ่สมผ่ล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ืาย์เทผ่ลประโย์ชน์ รวิมทั�งมีการเปิดเผ่ย์ข้อมูลสารสนเทศอย่์าง

ครบูถ้ืวินเพีย์งพอ

 3.	 กำารสอบทานระบบกำารบรหิารความเส่�ยง คณะกรรมการต่รวิจำสอบูไดส้อบูทานนโนบูาย์และ

การปฏิิบัูติ่ต่ามหลักการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััท เพื�อให้มั�นใจำว่ิาบูริษััทมีกระบูวินการบูริหารควิามเสี�ย์งที�

เหมาะสม มีประสิทธิผ่ล ซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์ ควิามเสี�ย์งด้านกลยุ์ทธ์ ควิามเสี�ย์งด้านการดำาเนินงาน ควิามเสี�ย์ง

ด้านการเงิน ควิามเสี�ย์งด้านกฎระเบีูย์บูต่่างๆ และควิามเสี�ย์งด้านอื�นๆ มีการประเมินทั�งปัจำจัำย์ภาย์ในและ

ภาย์นอก โอกาสที�จำะเกิด ผ่ลกระทบู และจัำดทำาแผ่นการจัำดการควิามเสี�ย์ง เพื�อป้องกันหรือลดผ่ลกระทบูที�จำะ

เกิดข่�นต่่อการดำาเนินธุรกิจำให้อยู่์ในระดับูที�ย์อมรับูได้ โดย์คณะกรรมการบูริหารควิามเสี�ย์งซ่ึ่�งได้รับูการแต่่งตั่�ง

จำากกรรมการบูริษััท เพื�อกำากับูดูลการบูริหารควิามเสี�ย์งของบูริษััท โดย์ให้ฝ่่าย์จัำดการราย์งานควิามก้าวิหน้า

ด้านควิามเสี�ย์งอย่์างสมำ�าเสมอ ทั�งนี�คณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้สอบูทานประสิทธิผ่ลของการบูริหารควิาม

เสี�ย์งจำากราย์งานผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััท ผ่ลการต่รวิจำสอบูของผู้่ต่รวิจำสอบูภาย์ใน ผู้่สอบูบัูญชี ซ่ึ่�งสามารถื

เชื�อมั�นได้ว่ิาบูริษััทมีการบูริหารจัำดการควิามเสี�ย์งให้อยู่์ในระดับูที�ย์อมรับูได้

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 4.	 กำารสอบทานระบบกำารควบคุมภายในและกำารตรวจสอบภายใน คณะกรรมการต่รวิจำสอบู

ได้สอบูทานระบูบูการควิบูคุมภาย์ในของบูริษััท ต่ามแนวิทางของคณะกรรมการกำากับูหลักทรัพย์์และ

ต่ลาดหลักทรัพย์์ (ก.ล.ต่.) และผ่ลการต่รวิจำสอบูของหน่วิย์งานต่รวิจำสอบูภาย์ในและผู้่สอบูบัูญชี ไม่พบูประเด็น

หรือข้อบูกพร่องที�อาจำส่งผ่ลกระทบูต่่อบูริษััทอย่์างมีนัย์สำาคัญ ต่ลอดจำนฝ่่าย์จัำดการได้ดำาเนินการปรับูปรุงแก้ไข

ต่ามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่รวิจำสอบู ผู้่สอบูบัูญชี และหน่วิย์งานต่รวิจำสอบูภาย์ในอย์่างต่่อเนื�อง 

แสดงให้เห็นถ่ืงการให้ควิามสำาคัญต่่อการควิบูคุมภาย์ในของบูริษััท ซ่ึ่�งสามารถืสร้างควิามเชื�อมั�นได้ว่ิาบูริษััท

มีการควิบูคุมภาย์ในที�เพีย์งพอ 

	 5.	 กำารสอบทานกำารกำำากัำบดูแลกิำจกำารท่�ด่ การปฏิิบูัติ่ต่ามกฎหมาย์และกฎระเบีูย์บูที�เกี�ย์วิข้อง 

คณะกรรมการต่รวิจำสอบูไดส้อบูทานการปฏิิบัูติ่ต่ามนโย์บูาย์การกำากับูดูแลกิจำการและจำรรย์าบูรรณของบูรษัิัท

รวิมทั�งการปฏิิบัูติ่ต่ามกฎระเบีูย์บู อย่์างถูืกต้่องต่ามกฎหมาย์ว่ิาด้วิย์หลักทรัพย์์และต่ลาดหลักทรัพย์์

แห่งประเทศไทย์ ข้อกำาหนดของ ก.ล.ต่. และ ต่ลท. และกฎหมาย์อื�นที�เกี�ย์วิขอ้งกับูการดำาเนนิธุรกิจำของบูรษัิัท

อย่์างเคร่งครัด โดย์ในปี 2563 ไม่พบูราย์การที�บูริษััทกระทำาการที�ขัดต่่อกฎหมาย์และกฎระเบีูย์บูที�เกี�ย์วิข้อง

กับูการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััท 

	 6.	 กำารรับแจ้งข้อมูลกำารกำระทำาผิดและกำารทุจริต บูริษััท ได้เปิดช่องทางราย์งานการทุจำริต่ 

การคอร์รัปชั�น และการปฏิิบัูติ่ที�ขัดต่่อจำรรย์าบูรรณ ผ่่านช่องทางการสื�อสารต่่างๆ เช่น การส่ง Email และ 

Hotline ของบูริษััท ต่าม “นโย์บูาย์การแจ้ำงการกระทำาผิ่ดและให้ควิามคุ้มครองผู้่ร้องเรีย์น” 

 7.	 กำารพิิจารณาเสนอแต่งตั�งผู้สอบบัญช่ประจำาปี	2564 คณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้พิจำารณา

คัดเลือกผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท โดย์พิจำารณาจำากคุณสมบัูติ่ ควิามเป็นอิสระของผู้่สอบูบัูญชี ควิามเชี�ย์วิชาญ 

ประสบูการณ์ ผ่ลการปฏิิบัูติ่งาน ขอบูเขต่แนวิทางการต่รวิจำสอบู รวิมทั�งควิามเหมาะสมของค่าต่อบูแทน คณะ

กรรมการต่รวิจำสอบูจ่ำงเห็นควิรเสนอแต่่งตั่�งผู้่สอบูบัูญชีจำาก บูริษััท สำานักงาน อีวิาย์ จำำากัด เป็นผู้่สอบูบัูญชี

ของบูริษััท ต่่อที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทเพื�อขออนุมัติ่ต่่อที�ประชุมผู้่ถืือหุ้นให้เป็นผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท

สำาหรับูปี 2564 ทั�งนี� บูริษััทได้ปฏิิบัูติ่ต่ามหลักเกณฑ์์การหมุนเวีิย์นผู้่สอบูบัูญชีต่ามประกาศที� ทจำ. 44/2556 

เสมอมา ในการเสนอแต่่งตั่�งผู้่สอบูบัูญชีของบูริษััท 

 โดย์สรุป ในปี 2563 คณะกรรมการต่รวิจำสอบูได้ปฏิิบัูติ่หน้าที�ครบูถ้ืวิน ต่ามขอบูเขต่ อำานาจำหน้าที� 

และควิามรับูผิ่ดชอบู ของคณะกรรมการต่รวิจำสอบู ต่ามที�ได้รับูอนุมัติ่จำากคณะกรรมการบูริษััท และมีควิาม

เห็นว่ิาบูริษััทมีการราย์งานข้อมูลทางการเงิน และผ่ลการดำาเนินงานอย่์างถูืกต้่อง เชื�อถืือได้ มีระบูบูการควิบูคุม

ภาย์ใน การต่รวิจำสอบูภาย์ใน การบูริหารควิามเสี�ย์งที�เหมาะสม มีการปฏิิบัูติ่ต่ามกฎหมาย์ ข้อกำาหนดและ

ข้อผู่กพันต่่างๆ มีการเปิดเผ่ย์ราย์การที�เกี�ย์วิโย์งอย่์างถูืกต้่อง และมีการปฏิิบัูติ่งานที�สอดคล้องกับูระบูบูการ

กำากับูดูแลกิจำการที�ดีอย่์างเพีย์งพอ 

(รศ.ดร.เสาวิณีย์์  ไทย์รุ่งโรจำน์)

ประธานกรรมการต่รวิจำสอบู
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(นาย์เทพทัย์  ศิลา)

ประธานกรรมการบูริหาร

(รศ.ดร.ไพบููลย์์  เสรีวิิวัิฒนา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบูริษััทเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูต่่องบูการเงินของบูริษััท รวิมถ่ืงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที�

ปรากฏิในราย์งานประจำำาปี 2563 งบูการเงินดังกล่าวิจัำดทำาข่�นต่ามมาต่รฐานการบัูญชีที�รับูรองทั�วิไปใน

ประเทศไทย์ โดย์เลือกใช้นโย์บูาย์บัูญชีที�เหมาะสมและถืือปฏิิบัูติ่อย่์างสมำ�าเสมอ รวิมทั�งการเปิดเผ่ย์ข้อมูล

สำาคัญอย่์างเพีย์งพอในหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงิน เพื�อควิามโปร่งใสและเป็นประโย์ชน์ต่่อผู้่ถืือหุ้นและ 

ผู้่ลงทุนทั�วิไป

คณะกรรมการบูริษััทได้แต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวิจำสอบูซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์กรรมการอิสระผู้่ทรงคุณวุิฒิ เป็น

ผู้่สอบูทานคณุภาพของงบูการเงนิและประเมนิระบูบูการควิบูคมุภาย์ใน โดย์ควิามเหน็ของกรรมการต่รวิจำสอบู

ปรากฏิอยู่์ในราย์งานของคณะกรรมการต่รวิจำสอบูซ่ึ่�งได้แสดงไว้ิในราย์งานประจำำาปีนี�แล้วิ

คณะกรรมการบูริษััทมีควิามเห็นว่ิาระบูบูควิบูคุมภาย์ในของบูริษััทสามารถืสร้างควิามเชื�อมั�นได้ว่ิา 

งบูการเงินของบูริษััทได้แสดงฐานะการเงินและผ่ลการดำาเนินงาน อย่์างถูืกต้่องในสาระสำาคัญ

รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

งบกำาไริขั้าดท่นเบ็ดเสริ็จำ
ตามูวิิธีริาคาท่น ตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

2561 2562 2563 2561 2562 2563

ราย์ได้จำากการให้บูริการ 693.17 803.42 864.34 693.17 803.42 864.34

ต่้นทุนการใหบู้ริการ 338.49 378.01 411.70 338.49 378.01 411.70

กำำาไรขั�นต้น 354.69 425.41 452.64 354.69 425.41 452.64

ราย์ได้อื�น 5.01 9.16 4.74 5.01 9.16 4.74

ค่าใช้จำ่าย์ในการขาย์และการใหบู้ริการ 37.15 34.39 32.95 37.15 34.39 32.95

ค่าใช้จำ่าย์ในการบูริหาร 111.35 106.8 111.54 106.53 106.8 111.54

กำำาไรจากำกำารดำาเนินงาน 211.20 293.38 312.89 216.02 293.38 312.89

ส่วินแบู่งขาดทุนจำากเงินลงทุนในการรว่ิมค้า - - - 1.15 - -

กำาไรก่อนต่้นทุนทางการเงินและภาษัีเงินได้ 211.20 293.38 312.89 214.88 293.38 312.89

ต้่นทุนทางการเงิน - - 21.66 - - 21.66

กำาไรก่อนภาษีัเงินได้ 211.20 293.38 291.23 214.88 293.38 291.23

ภาษีัเงินได้ 44.41 59.14 63.26 44.41 59.14 63.26

กำำาไรสุทธ์ิสำาหรับปี 166.79 234.24 227.97 170.47 234.24 227.97

กำาไรเบู็ดเสร็จำอื�น:       

กำาไรจำากการประมาณการโครงการผ่ลประโย์ชน์
พนักงานต่ามหลักคณติ่ศาสต่ร์ประกันภยั์ - - -2.51 - - -2.51

กำำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 166.79 234.24 225.46 170.47 234.24 225.46

การแบู่งปันกำาไรสุทธิสำาหรับูปี       

ส่วินที�เป็นของผู่้เป็นเจ้ำาของของบูรษิััทใหญ่

กำำาไรสำาหรับปี

กำำาไรต่อหุ้นขั�นพิ้�นฐาน 0.30 0.43 0.41 0.31 0.43 0.41

(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

งบแสดงฐานะการิเงิน
ตามูวิิธีริาคาท่น ตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

2561 2562 2563 2561 2562

สินทรัพย์์รวิม 740.71 845.39 1,778.41 740.71 845.39

หนี�สินรวิม 265.21 328.11 1,272.14 265.21 328.11

ส่วินของเจำ้าของ 475.50 517.28 506.27 475.50 517.28

กำาไรสะสมที�ยั์งไม่จัำดสรร 140.25 182.03 171.02 140.25 182.03

166.79 234.24 227.97 170.47 234.24 227.97

166.79 234.24 227.97 170.47 234.24 227.97
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตริาส�วินทางการิเงิน
วิิธีส�วินได้เสีย์

2561 2562 2563

Liquidity	Ratio    

อัต่ราส่วินสภาพคล่อง (เท่า)

อัต่ราส่วินสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

อัต่ราส่วินหมุนเวิีย์นลูกหนี�การค้า (เท่า)

ระย์ะเวิลาเกบ็ูหนี�เฉลี�ย์ (วิัน)

อัต่ราหมุนเวิีย์นเจำ้าหนี� (เท่า)

ระย์ะเวิลาชำาระหนี� (วิัน)

Profitability	Ratio    

อัต่รากำาไรขั�นต่้น (%)

อัต่รากำาไรจำากการดำาเนินงาน (%)

อัต่รากำาไรสุทธิ (%)

อัต่ราผ่ลต่อบูแทนผู่้ถืือหุ้น (%)

Efficiency	Ratio    

อัต่ราผ่ลต่อบูแทนจำากสินทรัพย์์ (%) 

อัต่ราผ่ลต่อบูแทนจำากสินทรัพย์์ถืาวิร (%)

อัต่ราการหมุนของสินทรัพย์์ (เท่า)

Financial	Ratio    

อัต่ราหนี�สินต่่อส่วินของผู่้ถืือหุ้น (เท่า) 0.56

อัต่ราส่วินควิามสามารถืชำาระภาระผู่กพัน (เท่า) 1.49

อัต่ราส่วินการจำ่าย์เงินปันผ่ล (%) 96.79

อัตราส่วนอ้�นๆ    

มูลค่าหุ้นต่ามบูัญชีต่่อหุ้น (บูาท) 0.86 0.94 0.92

กำาไรสุทธิต่่อหุ้น (บูาท) 0.31 0.43 0.41

เงินปันผ่ลที�ประกาศจำ่าย์ต่่อหุ้น (บูาท) 0.30 0.40 0.43

มูลค่าที�ต่ราไวิ้ต่่อหุ้น (บูาท) 0.25 0.25 0.25

จำำานวินหุ้น (ล้านหุ้น) 550.00 550.00 550.00

36.92

24.41

30.76

51.17

155.40

2.35

43.47

8.40

1.57

2.07

47.19

28.83

36.11

52.95

208.42

1.75

55.69

6.55

1.24

2.03

44.55

26.23

36.00

52.37

274.92

1.33

54.97

6.64

1.49

1.39

1.04

266.02

31.98

1.02

422.11

37.00

0.66

486.31

23.85

93.90

1.18

0.63

 98.92

1.51

2.51
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดำาเนินงานในปี 2563

ในช่วิงต้่นปี 2563 มีการแพร่ระบูาดของเชื�อไวิรัสโควิิด-19 (Covid-19) ขย์าย์เป็นวิงกว้ิาง มีผ่ลกระทบู

ต่่อธุรกิจำและอุต่สาหกรรมส่วินใหญ่ ทำาให้เกิดการชะลอตั่วิของเศรษัฐกิจำทั�วิโลกรวิมถ่ืงเศรษัฐกิจำของ

ประเทศไทย์ ส่งผ่ลให้รัฐบูาลได้มีมาต่รการต่่างๆ เพื�อป้องกันและยั์บูยั์�งการแพร่ระบูาดของ Covid-19 ได้แก่ 

การปิดเมืองบูางส่วิน (Lock down) หย์ุดกิจำการบูางประเภทชั�วิคราวิ เป็นต้่น นอกจำากนี�ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย์ได้มีมาต่รการกระตุ้่นเศรษัฐกิจำช่วิย์เหลือลูกหนี�โดย์การพักชำาระหนี� ส่งผ่ลกระทบูให้ปริมาณรถืย์นต์่

ที�ไหลเข้าสู่ระบูบูการประมูลลดลงในบูางช่วิง อย่์างไรก็ดี บูริษััทได้มีการวิางแผ่นเต่รีย์มควิามพร้อมเพื�อรองรับู

สถืานการณ์ต่่างๆ ที�อาจำเกิดข่�น โดย์มุ่งเน้นการเพิ�มประสิทธิภาพการประมูลในระบูบูออนไลน์ เพื�อสร้างควิาม

มั�นใจำให้แก่ผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ ทำาให้เกิดควิามคล่องตั่วิในการประมูล การชำาระเงิน และการดำาเนินงานโดย์รวิม 

ต่ลอดจำนทำาการประชาสมัพันธ์ให้เข้าถ่ืงกลุ่มเปา้หมาย์เพื�อให้ลูกค้าหันมาใช้การประมลูในระบูบูออนไลนแ์ทน

การประมูลหน้าลานในช่วิงที�มีการแพร่ระบูาดของ Covid-19 ทำาให้การดำาเนินธุรกิจำของบูริษััทได้รับูผ่ลกระทบู

ไม่มากนัก บูริษััทจ่ำงยั์งคงมีควิามสามารถืในการหาราย์ได้และมีกระแสเงินสดในระดับูที�ดีอย่์างต่่อเนื�อง ด้วิย์

เหตุ่นี�เมื�อเกิดการระบูาดระลอกใหม่ในช่วิงปลาย์ไต่รมาส 4 ของปี 2563 บูริษััทจ่ำงไม่ได้รับูผ่ลกระทบูมากนัก 

เนื�องจำากบูริษััทมีระบูบูงานและทีมงานที�มีประสิทธิภาพรองรับูสถืานการณ์ดังกล่าวิได้เป็นอย่์างดี

ผ่ลประกอบูการโดย์รวิมของปี 2563 เพิ�มข่�นปีก่อน ราย์ได้รวิมมีจำำานวินเงิน 869.09 ล้านบูาท เพิ�มข่�น 

56.51 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 7.0 กำาไรจำากการดำาเนินงานเพิ�มข่�นจำากปีก่อน 19.51 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์

ละ 6.7 ในขณะที�กำาไรสุทธิลดลงร้อย์ละ 3.1 ในปี 2563 บูริษััทมีค่าใช้จ่ำาย์ที�เกี�ย์วิกับูพนักงานเพิ�มข่�น เป็นผ่ล

จำากการเพิ�มบุูคลากรและชั�วิโมงการทำางานเพื�อรองรับูการจัำดการในช่วิงที�มีการระบูาดของ Covid-19 ซ่ึ่�งต้่อง

มีการพัฒนาระบูบูงานให้สอดคล้องและสนับูสนุนการประมูลออนไลน์ รวิมถ่ืงมีการเพิ�มสถืานที�จำอดรถืในต่่าง

จัำงหวัิด เพื�อรองรับูปริมาณรถืที�เพิ�มมากข่�นตั่�งแต่่ช่วิงปลาย์ปี 2562 และเพิ�มลานประมูลและจำำานวินรอบูการ

ประมูลต่ามศักย์ภาพที�บูริษััทมีอยู่์อย่์างต่่อเนื�อง นอกจำากนี� ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บูริษััทได้รับูควิามไว้ิ

วิางใจำให้เป็นผู้่ดำาเนินการจำดังานประมลูใบูอนญุาต่ใหใ้ช้คลื�นควิามถีื� สำาหรับูกิจำการโทรคมนาคมเคลื�อนที�สากล

(5G) ย่์าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซ่ึ่�งแสดงไว้ิในราย์ได้จำากการประมูลอื�น

ผลกำารดำาเนินงานของบริษััทสำาหรับปี	2563	สิ�นสุดวันท่�	31	ธั์นวาคม	2563 สรุปได้ดังนี�
(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

ปี 2563
การเปลี่ยนแปลง

% ปี 62/ปี 61 % ปี 63/ปี 62

ราย์ได้จำากการให้บูริการ 864.34
กำาไรขั�นต้่น 452.64
กำาไรจำากการดำาเนินงาน 312.89
EBITDA 433.26
กำาไรสุทธิ 227.97
อัต่ราส่วิน EBITDA 49.85 
อัต่ราส่วินกำาไรสุทธิ 26.23 24.41

37.28
170.47
260.43
216.02
354.68
693.17

ปี 2561

28.83
42.02

234.25
341.83
293.38
425.41
803.42

ปี 2562

4.42 (2.60)
4.78 7.78 

37.41% (2.68%)
31.26% 26.89% 
35.81% 6.65% 
19.94% 6.40% 
15.91% 7.58% 
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ในปี 2563 บูริษััทมีอัต่รากำาไรสุทธิร้อย์ละ 26.23 ลดลงจำากร้อย์ละ 28.83 ในปี 2562 ส่วินใหญ่เกิดจำาก

การนำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบัูบูที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า มาถืือปฏิิบัูติ่ตั่�งแต่่วัินที� 1 มกราคม 2563 

โดย์บูริษััทรับูรู้ผ่ลกระทบูสะสมจำากการเปลี�ย์นแปลง ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 โดย์ไม่ปรับูราย์การย้์อนหลัง 

หนี�สินต่ามสัญญาเช่าที�เคย์จัำดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน รับูรู้ด้วิย์มูลค่าปัจำจุำบัูนของจำำานวินเงินที�ต้่อง

จ่ำาย์ชำาระต่ามสัญญาเช่าต่ลอดอายุ์สัญญาเช่าที�เหลืออยู่์คิดลดด้วิย์อัต่ราผ่ลต่อบูแทนพันธบัูต่รรัฐบูาลและ 

Credit rating ของบูรษัิัท (AAA) จ่ำงเกิดราย์การคา่เสื�อมราคาสทิธิการเช่าทรพัย์์สินและต่น้ทุนทางการเงนิที�เป็น

ดอกเบีู�ย์คิดลดที�เกิดจำากการคำานวิณหนี�สินต่ามสัญญาเช่าให้เป็นมูลค่าปัจำจุำบัูน  โดย์ไม่มีดอกเบีู�ย์จ่ำาย์ที�ต้่อง

ชำาระ และบัูนท่กสินทรัพย์์สิทธิการใช้ (right-of-use assets) พร้อมทั�งตั่ดจำำาหน่าย์ค่าเสื�อมราคาสิทธิการใช้แทน

การบัูนท่กเป็นค่าเช่าดำาเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ

ราย์ได้จำากการให้บูริการของบูริษััทสำาหรับูปี 2563 สรุปได้ดังนี�

รายได้จากการให้บริการ
2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ประมูลรถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ 85.94 703.31 87.54 733.97 84.91

ราย์ได้ค่าขนย้์าย์ 11.00 86.24 10.73 99.58 11.52 

ราย์ได้จำากการประมูลอื�น 3.06 13.87 1.73 30.79 3.56 

รวม 693.17 100.00 803.42 100.00 864.34 100.00 

ราย์ได้จำากการให้บูริการสำาหรับูปี 2563 มีจำำานวิน 864.34 ล้านบูาท (2562: 803.42 ล้านบูาท)  

เพิ�มข่�น 60.92 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 7.58

ผ่ลจำากการพฒันาและดำาเนินการขย์าย์เพิ�มกลุ่มลูกค้าประมลูออนไลนผ่์่านชอ่งทางอินเต่อรเ์น็ต่ โดย์ใช้

ระบูบูการประมูลระบูบู E-Auction ในชื�อระบูบู “AUCT Live” ทำาให้สัดส่วินรวิมราย์ได้จำากการประมูลรถืย์นต์่

และรถืจัำกรย์านย์นต์่เพิ�มข่�นอย่์างต่่อเนื�อง ขณะเดีย์วิกันบูริษััทได้ปรับูปรุงกระบูวินการต่รวิจำสภาพรถืย์นต์่

อย่์างต่่อเนื�อง เพื�อสร้างควิามน่าเชื�อถืือและควิามมั�นใจำให้กับูผู้่ประมูลรถืย์นต์่ และอำานวิย์ควิามสะดวิกให้แก่

ลูกค้าด้วิย์การจัำดเกรดรถืย์นต์่ เพื�อให้ลูกค้าได้ทราบูสภาพของรถืย์นต์่ที�เข้าประมูลและสามารถืตั่ดสินใจำประมูล

ผ่่านระบูบู AUCT Live ได้ โดย์ไม่จำำาเป็นต้่องเดินทางมาที�ลานประมูล นอกจำากนี�บูริษััทได้จัำดหาสถืาบัูนการ

เงินเข้ามารองรับูลูกค้าที�ต้่องการขอสินเชื�อสำาหรับูการประมูลซืึ่�อรถื เพื�อเพิ�มควิามสามารถืในการซืึ่�อให้แก่

ลูกค้าทั�วิไป

นอกจำากนี�บูริษััทได้พัฒนา Mobile Application “AUCT Friend” (เพื�อนประมลู) เพื�อช่วิย์ใหลู้กค้าสามารถื

เข้าถ่ืงข้อมูลรถื ข้อมูลราคากลางของรถืแต่่ละรุ่น ข้อมูลต่ารางการประมูลทั�วิประเทศของบูริษััท ต่ลอดจำนมี

ระบูบูฝ่ากค้นหารถืและระบูบูแจ้ำงเตื่อนเมื�อรถืที�ต่รงต่ามควิามต้่องการได้ถูืกนำาเข้าประมูล รวิมถ่ืงข้อมูลอื�นๆ 

ซ่ึ่�งเพิ�มควิามสะดวิกแก่ลูกค้ามากยิ์�งข่�น

 21.23

 76.25

595.69



106

รายได้อื่น

ราย์ได้อื�นส่วินใหญ่มาจำากดอกเบีู�ย์รับูจำากเงินฝ่ากธนาคาร โดย์ในปี 2563 บูริษััทมีอัต่ราดอกเบีู�ย์เงิน

ฝ่ากเฉลี�ย์อยู่์ในช่วิงร้อย์ละ 0.25 - 0.70 ต่่อปี 

ต้นทุนการให้บริการ

ตั้นท่นการให้บริการ
2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1

97.09 14.01 112.47 

67.48 9.73 76.20 

   57.11 8.24 63.79 

34.59 4.99 37.90 

39.27 5.67 42.07 

21.05 3.04 23.37 

21.90 3.16 22.21 

รวม 338.49 48.83 378.01 47.05 411.70 47.63 

หมาย์เหตุ่:
1. ร้อย์ละของราย์ได้จำากการให้บูริการ
2. ค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกับูย์านพาหนะ คือ ค่าจ้ำางบูริษััทขนย้์าย์รถืเพื�อขนย้์าย์รถืที�จำะเข้าประมูลจำากสถืานที�เก็บูรักษัารถืแห่งหน่�ง

ไปเก็บูยั์งอีกสถืานที�หน่�งเพื�อรอประมูลหรือนำาเข้าประมูล
3. ค่าเช่าสถืานที�และอุปกรณ์ที�เกี�ย์วิข้องกับูการประมูล คือ ค่าเช่าสถืานที�เก็บูรักษัารถืย์นต์่และรถืจัำกรย์านย์นต์่ และสถืานที�

ประมูลทั�งในกรุงเทพมหานครและต่่างจัำงหวัิด รวิมถ่ืงอุปกรณ์ต่่างๆ เช่น เครื�องถ่ืาย์เอกสาร เครื�องเสีย์ง เต็่นท์ เป็นต้่น
4. ค่าใช้จ่ำาย์ในการจัำดประมูล คือ ค่าบูริการทำาควิามสะอาดรถืที�เข้าประมูล ค่านำ�ามันเติ่มรถืหลังจำากรถืถูืกประมูลได้ เพื�อให้

รถืที�ประมูลได้ดังกล่าวิมีนำ�ามันเพีย์งพอที�จำะขับูออกไปเติ่มที�สถืานีบูริการนำ�ามันได้ ค่าจ้ำางพนักงานราย์วัินในวัินประมูล ค่า
ต่กแต่่งสถืานที�ประมูล และค่าใช้จ่ำาย์อื�นๆ ที�เกี�ย์วิเนื�องกับูการสนับูสนุนการประมูล เป็นต้่น

ต้่นทุนการให้บูริการรวิมสำาหรับูปี 2563 มีจำำานวิน 411.70 ล้านบูาท (2562: 378.01 ล้านบูาท) สัดส่วิน

ราย์ได้จำากการให้บูริการลดลงอยู่์ที�ร้อย์ละ 47.63 (2562: ร้อย์ละ 47.05) โดย์ต้่นทุนการให้บูริการรวิมถ่ืงค่า

บูริการประมูลใบูอนุญาต่ใช้คลื�นควิามถีื� (5G) ซ่ึ่�งคิดเป็นร้อย์ละ 1.27 ของราย์ได้จำากการประมูล ในขณะที�

ธุรกิจำมีการเติ่บูโต่เพิ�มข่�นร้อย์ละ 7.58 ทั�งนี� ต้่นทุนการให้บูริการส่วินใหญ่เป็นค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกับูย์านพาหนะ 

ที�เกิดจำากค่าเคลื�อนย้์าย์รถืที�เพิ�มสูงข่�นสอดคล้องกับูปริมาณรถืที�เคลื�อนย้์าย์เข้ามาสู่ระบูบูประมูลมากข่�น 

ค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกับูพนักงานที�เพิ�มข่�นเป็นผ่ลจำากการเพิ�มบุูคลากรเพื�อรองรับูการเติ่บูโต่ของธุรกิจำและปริมาณ

งานที�เพิ�มมากข่�น ส่วินค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกับูสถืานที�เพิ�มสูงข่�นเนื�องจำากการเพิ�มพื�นที�จำอดรถืในพื�นที�สำานักงาน

ใหญ่ อุดรธานี ขอนแก่น และระย์อง จ่ำงเกิดค่าเสื�อมราคาสิทธิการใช้เพิ�มข่�น

2.71 37.88

2.91 23.94

5.24 41.09

4.72  105.47

7.94  3.77

9.48 83.19

14.00 116.36

4.38

2.77

4.75

12.20

 0.44 

9.62

13.46

ค่ารักษัาควิามปลอดภัย์อื�นๆ

ค่าใช้จ่ำาย์ในการจัำดประมูล4 

ค่าเส�อื มราคา / สิทธิการ

  กับูการประมูล3

ค่าเช่าสถืานที�และอุปกรณ์ที�เกี�ย์วิข้อง

เงินเดือนและค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกับูพนักงาน 
ค่าใช้จ่ำาย์เกี�ย์วิกบัู ย์านพาหนะ2

ใช้ตามสัญญาเช่า TFRS16
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ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค�าใช้จ�ายในการขายและให้บริการ 
และค�าใช้จ�ายในการบริหาร

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ำาย์ในการขาย์และให้บูริการ 37.15 4.28 32.95 3.81

ค่าใช้จ่ำาย์ในการบูริหาร 106.53 13.29 111.54 12.90

รวม 17.57 144.49 16.72

ค่าใช้จ่ำาย์ในการขาย์และให้บูริการ และค่าใช้จ่ำาย์ในการบูริหารสำาหรับูปี 2563 มีจำำานวิน 144.49  

ล้านบูาท (2562: 141.19 ล้านบูาท) เพิ�มข่�น 3.3 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 2.3 ส่วินใหญ่เป็นค่าใช้จ่ำาย์ที�

เกี�ย์วิกับูพนักงานเพื�อรองรับูการขย์าย์งานทางด้านการต่ลาดและการประชาสัมพันธ์โดย์เฉพาะผ่่านทาง

โซึ่เชีย์ลมีเดีย์

ความสามารถในการทำากำาไร
(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

ตัามวิธีราคาท่น ตัามวิธีส�วนได้เสีย

2562 2563 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กำาไรขั�นต้่น

กำาไรจำากการดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิ

กำาไรเบ็ูดเสร็จำสำาหรับูปี

- ในปี 2563 กำาไรขั�นต้่นของบูริษััทมีการปรับูตั่วิเพิ�มข่�นจำากปี 2562 โดย์มีกำาไรขั�นต้่นเท่ากับู 452.64 

ล้านบูาท เพิ�มข่�น 27.23 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 6.4 เกิดจำากปริมาณรถืจำบูประมูลเพิ�มข่�น ประกอบูกับูการ

บูริหารจัำดการด้านต้่นทุนได้อย่์างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ต่้นทุนแปรผั่นเพิ�มต่ำ�ากว่ิาราย์ได้ที�เพิ�มข่�น นอกจำากนี�

บูริษััทมีการปรับูเพิ�มค่าดำาเนินการรถืย์นต์่ตั่�งแต่่กลางเดือนสิงหาคม 2563 เพื�อให้สอดคล้องกับูสถืานการณ์

และเทีย์บูเคีย์งกับูผู้่ให้บูริการราย์อื�นในอุต่สาหกรรมเดีย์วิกัน

- ในปี 2563 กำาไรจำากการดำาเนินงานเพิ�มข่�นจำากปี 2562 จำำานวิน 19.51 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 6.7 

เนื�องจำากราย์ได้จำากการให้บูริการมีอัต่ราการเติ่บูโต่ร้อย์ละ 7.6 เป็นผ่ลมาจำากจำำานวินรถืที�ไหลเข้ามาในระบูบู

ประมูลเพิ�มมากข่�น รวิมถ่ืงมีการบูริหารจัำดการด้านต้่นทุนอย่์างมีประสิทธิภาพจำากการประมูลออนไลน์ ทำาให้

ต้่นทุนแปรผั่นเพิ�มข่�นในอัต่ราที�ลดลงกว่ิาราย์ได้ที�เพิ�มข่�น

- ในปี 2563 กำาไรสุทธิลดลงจำากปี 2562 โดย์มีกำาไรสุทธิในปี 2563 เท่ากับู 227.97 ล้านบูาท ลดลง 

6.28 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 2.7 เป็นผ่ลมาจำากต้่นทุนทางการเงินต่ามสัญญาเช่า ทั�งนี� หากไม่รวิมต้่นทุน

ทางการเงินนี�จำะมีกำาไรสุทธิร้อย์ละ 28.7 ลดลงเล็กน้อย์เมื�อเทีย์บูกับูปี 2562 ที�มีกำาไรสุทธิร้อย์ละ 28.8 

15.37 106.80

5.36 34.39

143.68 20.73 141.19

234.25 29.16 225.48 26.09 234.25 29.16 225.48 26.09

234.25 29.16 227.99 26.38 234.25 29.16 227.99 26.38

293.38 36.52 312.90 36.20 293.38 36.52 312.90 36.20

425.41 52.95 452.64 52.37 425.41 52.95 452.64 52.37
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
 ตัามวิธีราคาท่น ตัามวิธีส�วนได้เสีย

2561 2562 2563 2561 2562

สินทรัพย์์รวิม 740.71 845.40 1,778.41 740.71 845.39

สินทรัพย์์สิทธิการใช้ - - 829.78 - -

หนี�สินรวิม 265.21 328.12 1,272.14 265.21 328.11

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า - - 799.13 - -

ส่วินของเจ้ำาของ 475.50 517.28 506.27 475.50 517.28

กำาไรสะสมที�ยั์งไม่จัำดสรร 140.25 182.03 171.02 140.25 182.03

เมื�อวัินที� 1 มกราคม 2563 สัญญาเช่าดำาเนินงานถูืกรับูรู้เป็น “สินทรัพย์์สิทธิการใช้” และ “หนี�สินต่าม

สัญญาเช่า” ที�มูลค่าปัจำจุำบัูนของค่าเช่าดำาเนินงานที�ต้่องชำาระต่ามระย์ะเวิลาการเช่าที�เหลืออยู่์ โดย์สัญญาเช่า

รวิมถ่ืง การเช่าพื�นที� อาคารและสำานักงาน จำากผู้่ให้เช่า 

หน่�สินตามสัญญาเช่า (lease liabilities) จำะบัูนท่กด้วิย์มูลค่าปัจำจุำบัูนของค่าเช่าคงเหลือที�ต้่องชำาระต่าม

สัญญาเช่าโดย์คิดลดด้วิย์อัต่ราดอกเบีู�ย์เงินกู้ยื์มของบูริษััทเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจำจุำบัูน โดย์หนี�สินต่ามสัญญาเช่า

จำะลดลงเมื�อมีการจ่ำาย์ชำาระค่าเช่าต่ามสัญญาเช่าในอัต่ราที�ต่กลงกันไว้ิ

สินทรัพิย์สิทธิ์กำารใช้ (right-of-use assets) จำะถูืกบัูนท่กภาย์ใต้่ราย์การ “สินทรัพย์์” โดย์รวิมถ่ืงหนี�สิน

ต่ามสัญญาเช่าต่ามมูลค่าปัจำจุำบัูน ค่าต่อบูแทนการเช่า ค่าเช่าที�ดินจ่ำาย์ล่วิงหน้า และตั่ดจำำาหน่าย์ค่าเสื�อมสิทธิ

การใช้โดย์วิิธีเส้นต่รง

สินทรัพย์รวม

ปี 2563 บูริษััทมีสินทรัพย์์รวิมจำำานวิน 1,778.41 ล้านบูาท ต่ามวิิธีราคาทุน (ปี 2562 : 845.39  

ล้านบูาท) เพิ�มข่�น 933.02 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 110.4 โดย์มีราย์การเปลี�ย์นแปลงที�สำาคัญดังนี�

- เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสดเพิ�มข่�น 124.67 ล้านบูาท เมื�อเทีย์บูจำากปี 2562 คิดเป็นร้อย์ละ

 14.75 ของสินทรัพย์์รวิม ผู้่ประมูลซืึ่�อมีการจ่ำาย์ชำาระค่ารถืจำากการประมูลซืึ่�อในช่วิงวัินหยุ์ดย์าวิในเทศกาลปี

ใหม่ ทำาให้เงินสดมีย์อดคงเหลือมีจำำานวินมาก เป็นผ่ลให้ลูกหนี�ค่ารถืมีจำำานวินลดลงจำากปี 2562 ขณะที�เจ้ำาหนี�

ค่ารถืมีจำำานวินเพิ�มข่�นจำากปี 2562 รอการจ่ำาย์ชำาระเจ้ำาหนี�ค่ารถืคืนให้กับูเจ้ำาของทรัพย์์เมื�อครบูกำาหนดชำาระ

ในวัินเปิดทำาการถัืดไป

- สินทรัพย์์สิทธิการใช้ต่ามสัญญาเช่าจำำานวิน 829.78 ล้านบูาท คิดเป็นร้อย์ละ 46.66 ของ 

สินทรัพย์์รวิม 

- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น ลดลง 8.84 ล้านบูาท เมื�อเทีย์บูกับูปี 2562 คิดเป็นร้อย์ละ 1.05 ของ

สินทรัพย์์รวิม
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- ส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ�มข่�น 33.58 ล้านบูาท เมื�อเทีย์บูจำากปี 2562 คิดเป็น

ร้อย์ละ 3.97 ของสินทรัพย์์รวิม เป็นผ่ลจำากการพัฒนาปรับูปรุงพื�นที�สำานักงานใหญ่ สาขารังสิต่ และพัฒนา

พื�นที�คลังสินค้าต่่างจัำงหวัิด

หนี้สินรวม 

ปี 2563 มีหนี�สินรวิมจำำานวิน 1,272.14 ล้านบูาท (ปี 2562: 328.12 ล้านบูาท) เพิ�มข่�น 944.03 ล้านบูาท 

คิดเป็น ร้อย์ละ 287.7 โดย์มีราย์การเปลี�ย์นแปลงที�สำาคัญดังนี� 

- เจ้ำาหนี�การค้าและเจ้ำาหนี�อื�น เพิ�มข่�น 137.83 ล้านบูาท เมื�อเทีย์บูจำากปี 2562 คิดเป็นร้อย์ละ 42.01 

ของหนี�สินรวิม ส่วินใหญเ่ป็นเจ้ำาหนี�ค่ารถืที�รอชำาระคนืให้กับูเจ้ำาของทรัพย์์เมื�อครบูกำาหนดชำาระ ภาย์ใน 4 - 7 

วัินนับูจำากวัินประมูล

- หนี�สินต่ามสัญญาเช่าทางการเงิน 799.13 ล้านบูาท เกิดจำากการนำามาต่รฐานราย์งานทางการเงิน

ฉบัูบูที� 16 เรื�องสัญญาเช่ามาใช้ในปี 2563

- หนี�สินไม่หมุนเวีิย์นอื�น เพิ�มข่�น 8.07 ล้านบูาท เมื�อเทีย์บูจำากปี 2562 คิดเป็นร้อย์ละ 2.46 ของหนี�

สินรวิม ส่วินใหญ่เป็นเงินมัดจำำาป้าย์ประมูลออนไลน์ เนื�องจำากมีลูกค้าให้ควิามสนใจำสมัครเป็นสมาชิกเพื�อใช้

บูริการประมูลออนไลน์ผ่่านระบูบู AUCT Live เพิ�มมากข่�น โดย์เฉพาะในช่วิงสถืานการณ์การแพร่ระบูาดของ 

Covid-19

ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ�นปี 2562 และ 2563 บูริษััทมีส่วินของเจ้ำาของเท่ากับู 517.28 ล้านบูาท และ 506.27 ล้านบูาท  

(ต่ามวิิธีราคาทุน) ต่ามลำาดับู โดย์ในช่วิงปี 2562 และ 2563 บูริษััทมีทุนชำาระแล้วิทั�งสิ�น 137.50 ล้านบูาท และ

มีผ่ลประกอบูการกำาไรมาโดย์ต่ลอด แต่่ส่วินของเจ้ำาของลดลง สาเหตุ่หลักมาจำากการจำ่าย์เงินปันผ่ลให้แก่

ผู้่ถืือหุ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. บูริษััทมีภาระผู่กพันเกี�ย์วิกับูสัญญาบูริการเป็นจำำานวินเดือนละประมาณ 2 ล้านบูาท (2562: 2 ล้านบูาท)

2. บูริษััทได้ทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที�เกี�ย์วิข้องกับูการเช่าที�ดินระย์ะย์าวิเพื�อใช้เป็นสถืานที�ประกอบู

การต่่างๆ ที�มีมูลค่าต่ำ�า ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทมีภาระผู่กพันในการจ่ำาย์ค่าเช่าต่ามสัญญาดังกล่าวิ

เป็นจำำานวินเงิน 3 ล้านบูาท (2562: 4 ล้านบูาท)

3. บูริษััทมีหนังสือคำ�าประกันที�ออกโดย์ธนาคารพาณิชย์์ในประเทศเพื�อคำ�าประกันไฟฟ้าจำำานวิน 0.42 

ล้านบูาท และคำ�าประกันการปฏิิบัูติ่ต่ามสัญญาให้ดำาเนินการประมูลขาย์ทอดต่ลาดจำำานวิน 13.58 ล้านบูาท 

รวิมเท่ากับู 14 ล้านบูาท
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4. บูริษััทได้รับูอนุมัติ่วิงเงินเบิูกเกินบัูญชีจำำานวิน 92 ล้านบูาท และวิงเงินหนังสือคำ�าประกัน 48 ล้าน

บูาท จำากสถืาบัูนการเงิน 6 แห่ง เพื�อใช้ในการดำาเนินงานของกิจำการ วิงเงินดังกล่าวิคำ�าประกันโดย์เงินฝ่าก

ประจำำาธนาคาร จำำานวิน 16 ล้านบูาท

5. บูริษััทมีภาระผู่กพันต่ามสัญญาในการประมูลขาย์ทอดต่ลาดเพื�อให้เป็นไปต่ามการประมูลขาย์ทอด

ต่ลาดให้กับูบูริษััทที�ไม่เกี�ย์วิข้อง 263 แห่ง และธนาคารพาณิชย์์ 7 แห่ง โดย์มีกำาหนดระย์ะเวิลาตั่�งแต่่เดือน

พฤษัภาคม 2549 ถ่ืงเดือนมีนาคม 2565 โดย์ที�บูริษััทจำะต่อ้งปฏิิบัูติ่ต่ามเงื�อนไขที�สำาคัญในสัญญา เช่น ค่านาย์

หน้า เป็นต้่น

การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วิย์ : ล้านบูาท)

งบกระแสเงินสด 2561 2562 2563

กำาไรจำากกิจำกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี�ย์นแปลงในสินทรัพย์์

    และหนี�สินดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจำกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจำกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจำกรรมจัำดหาเงิน

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสดเพิ�มข่�น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายกำารเท่ยบเท่าเงินสดปลายปี 111.15 68.69 193.36

 

67.03 (42.46) 124.67

(142.97) (192.46) (300.05)

(48.32) (151.01) (109.35) 
  258.32 301.02 534.06   

259.11 340.03 430.45

เงินสด ณ สิ�นปี 2563 เท่ากับู 193.36 ล้านบูาท

  42.46 ล้านบูาท และ เพ�มิ ข่�น 124.67 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู ส่งผ่ลทำาใหบู้ ริษััทมีเงนิ สดและราย์การเทีย์บูเท่า 
หลกั โดย์ในป ี 2561 – 2563 บูรษิั ทั มกี ารเปลยี์� นแปลงกระแสเงนิ สดสทุ ธเิ พม�ิ ขน�่ เทา่ กบัู 67.03 ลา้ นบูาท ลดลง

  ทงั� น �ี ภาพรวิมการเปล�ยี์ นแปลงในกระแสเงนิ สดของบูรษิั ทั มาจำากกระแสเงนิ สดจำากการดาำ เนนิ งานเปน็ 

เดิมแสดงไว้ิในส่วินของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจำกรรมดำาเนินงาน

สุทธิใช้ไปในกิจำกรรมจัำดหาเงินต่ามมาต่รฐานราย์งานทางการเงินฉบัูบูที�  16 สัญญาเช่ามาใช้ในปี  2563 จำาก 
ราย์การจำา่ ย์เงนิ ปนั ผ่ล และการจำา่ ย์ชำาระหนต่�ี ามสญั ญาเชา่ จำาำ นวิน 63.57 ลา้ นบูาท ซึ่ง่� แสดงในสว่ิ นของเงนิ สด 

  บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธใิ ช้ไปในกิจำกรรมจัำดหาเงนิ ในปี 2563 เท่ากับู 300.05 ล้านบูาท ส่วินใหญ่เป็น 

การบัูญชีดังกล่าวิไม่ได้มีผ่ลกระทบูกับูกระแสเงินสดแต่่อย่์างใด

ใชไ้ ปในกจิำ กรรมลงทนุ จำา่ ย์สทิ ธกิ ารใชท้ รพั ย์ส์ นิ จำำานวิน 50.64 ลา้ นบูาท อย์า่ งไรกด็ กี ารเปลยี์� นแปลงมาต่รฐาน 
เนอื� งจำากการนำามาต่รฐานราย์งานทางการเงนิ ฉบูบัู ท ี� 16 สญั ญาเชา่ มาใชใ้ นป ี 2563 โดย์บูรษิั ทั มรี าย์การเงนิ สด 

  บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจำกรรมลงทุนในปี  2563  เท่ากับู 109.35 ล้านบูาท  สาเหตุ่หลัก 

วัินสิ�นงวิดเป็นหลัก

เพิ�มข�น่   รวิมถ่ืงการเปลี�ย์นแปลงเงินทุนหมุนเวีิย์น  ได้แก่ ลูกหนี�และเจ้ำาหนี�ค่ารถืที�ยั์งไม่ครบูกำาหนดชาำ ระ  ณ 
และ  534.06 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู ซ่ึ่�งมีแนวิโน้มเพ�มิ ข่�นอย่์างต่่อเนื�อง  เกิดจำากผ่ลประกอบูการท�มี ีกาำ ไรสุทธิ 

  ในปี  2561  -  2563 บูริษััทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจำากกจิำ กรรมดาำ เนินงานเท่ากับู 258.32,  301.02 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่่อผู้่ถืือหุ้นของบูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้ำาได้ต่รวิจำสอบูงบูการเงินของบูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) (บูริษััทฯ) ซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์งบูแสดง

ฐานะการเงิน ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 งบูกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำ งบูแสดงการเปลี�ย์นแปลงส่วินของผู้่ถืือหุ้น

และงบูกระแสเงินสดสำาหรับูปีสิ�นสุดวัินเดีย์วิกัน และหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินรวิมถ่ืงหมาย์เหตุ่สรุป

นโย์บูาย์การบัูญชีที�สำาคัญ และได้ต่รวิจำสอบูงบูกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำ งบูแสดงการเปลี�ย์นแปลงส่วินของ

ผู้่ถืือหุ้นและงบูกระแสเงินสดที�แสดงเงินลงทุนต่ามวิิธีส่วินได้เสีย์ของบูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) 

ด้วิย์เช่นกัน

ข้าพเจ้ำาเห็นว่ิางบูการเงินข้างต้่นนี�แสดงฐานะการเงิน ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 ผ่ลการดำาเนินงานและ

กระแสเงินสด สำาหรับูปีสิ�นสุดวัินเดีย์วิกันของบูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) โดย์ถูืกต้่องต่ามที�ควิรใน

สาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้ำาได้ปฏิิบัูติ่งานต่รวิจำสอบูต่ามมาต่รฐานการสอบูบัูญชี ควิามรับูผิ่ดชอบูของข้าพเจ้ำาได้กล่าวิไว้ิในวิรรค

ความรัับผิิดชอบของผ้ิ�สอบบัญชีต่่อการัต่รัวจสอบงบการัเงินในราย์งานของข้าพเจ้ำา ข้าพเจ้ำามีควิามเป็นอิสระ

จำากบูริษััทฯ ต่ามข้อกำาหนดจำรรย์าบูรรณของผู้่ประกอบูวิิชาชีพบัูญชีที�กำาหนดโดย์สภาวิิชาชีพบัูญชีในส่วินที�

เกี�ย์วิข้องกับูการต่รวิจำสอบูงบูการเงิน และข้าพเจ้ำาได้ปฏิิบัูติ่ต่ามข้อกำาหนดด้านจำรรย์าบูรรณอื�นๆ ต่ามที�ระบุู

ในข้อกำาหนดนั�นด้วิย์ ข้าพเจ้ำาเชื�อว่ิาหลักฐานการสอบูบัูญชีที�ข้าพเจ้ำาได้รับูเพีย์งพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็น

เกณฑ์์ในการแสดงควิามเห็นของข้าพเจ้ำา

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื�องสำาคัญในการต่รวิจำสอบูคือเรื�องต่่างๆ ที�มีนัย์สำาคัญที�สุดต่ามดุลย์พินิจำเยี์�ย์งผู้่ประกอบูวิิชาชีพของข้าพเจ้ำา

ในการต่รวิจำสอบู งบูการเงินสำาหรับูงวิดปัจำจุำบัูน ข้าพเจ้ำาได้นำาเรื�องเหล่านี�มาพิจำารณาในบูริบูทของการ

ต่รวิจำสอบูงบูการเงินโดย์รวิมและในการแสดงควิามเห็นของข้าพเจ้ำา ทั�งนี� ข้าพเจ้ำาไม่ได้แสดงควิามเห็นแย์ก

ต่่างหากสำาหรับูเรื�องเหล่านี�

ข้าพเจ้ำาได้ปฏิิบัูติ่งานต่ามควิามรับูผิ่ดชอบูที�ได้กล่าวิไว้ิในวิรรคความรัับผิิดชอบของผ้ิ�สอบบัญชีต่่อการั

ต่รัวจสอบงบการัเงิน ในราย์งานของข้าพเจ้ำา ซ่ึ่�งได้รวิมควิามรับูผิ่ดชอบูที�เกี�ย์วิกับูเรื�องเหล่านี�ด้วิย์ การปฏิิบัูติ่

งานของขา้พเจ้ำาได้รวิมวิิธีการต่รวิจำสอบูที�ออกแบูบูมาเพื�อต่อบูสนองต่่อการประเมนิควิามเสี�ย์งจำากการแสดง

ข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบูการเงิน ผ่ลของวิิธีการต่รวิจำสอบูของข้าพเจ้ำา ซ่ึ่�งได้รวิมวิิธี

การต่รวิจำสอบูสำาหรบัูเรื�องเหลา่นี�ด้วิย์ ได้ใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสดงควิามเหน็ของขา้พเจ้ำาต่่องบูการเงนิโดย์รวิม
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 เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี

การัรัับร้ั�รัายได�จากการัให้�บริัการั

ราย์ได้จำากการให้บูริการถืือเป็นราย์การบัูญชีที�สำาคัญ เนื�องจำากมีจำำานวินที�เป็นสาระสำาคัญในงบูการเงินและ

ส่งผ่ลกระทบูโดย์ต่รงต่่อกำาไรขาดทุนของบูริษััทฯ ราย์ได้ส่วินใหญ่ของบูริษััทฯมาจำากราย์ได้ค่าบูริการในการ

เป็นคนกลางในการประมลูทรัพย์์สินเป็นหลัก ซ่ึ่�งบูรษัิัทฯ จำะรับูรู้ราย์ไดใ้นรูปแบูบูคา่ธรรมเนยี์มในการใหบู้ริการ

โดย์มีการเรีย์กเก็บูค่าดำาเนินการจำากผู้่ประมูลซืึ่�อเป็นหลัก และเรีย์กเก็บูค่าบูริการจำากเจ้ำาของทรัพย์์สินต่าม

เงื�อนไขที�ต่กลงกัน ประกอบูกับูบูริษััทฯมีสาขาในการประมูลจำำานวินมาก ซ่ึ่�งทำาให้มีควิามเสี�ย์งเกี�ย์วิกับูควิาม

ครบูถ้ืวินและการเกิดข่�นจำริงของการรับูรู้ราย์ได้จำากการให้บูริการ ด้วิย์เหตุ่นี�ข้าพเจ้ำาจ่ำงให้ควิามสำาคัญเป็นพิเศษั

ต่่อการรับูรู้ราย์ได้จำากการให้บูริการของบูริษััทฯ

ข้าพเจ้ำาได้ต่รวิจำสอบูการรับูรู้ราย์ได้จำากการให้บูริการโดย์ประเมินและทดสอบูระบูบูสารสนเทศและระบูบูการ

ควิบูคุมภาย์ในของบูริษััทฯที�เกี�ย์วิข้องกับูวิงจำรราย์ได้ โดย์การสอบูถืามผู้่รับูผิ่ดชอบู ทำาควิามเข้าใจำ และเลือก

ตั่วิอย่์างมาสุ่มทดสอบูการปฏิิบัูติ่ต่าม การควิบูคมุที�บูริษััทฯออกแบูบูไว้ิ สุ่มตั่วิอย่์างราย์การราย์ไดจ้ำากการให้

บูริการที�เกิดข่�นในระหว่ิางปีและใกล้สิ�นรอบูระย์ะเวิลาบัูญชี เพื�อต่รวิจำสอบูการรับูรู้ราย์ได้จำากการให้บูริการว่ิา

สอดคล้องกับูนโย์บูาย์การรับูรู้ราย์ได้ของบูริษััทฯ สอบูทานใบูลดหนี�ที�บูริษััทฯออกภาย์หลังวัินสิ�นรอบูระย์ะ

เวิลาบัูญชี วิิเคราะห์เปรีย์บูเทีย์บูข้อมูลบัูญชีราย์ได้จำากการให้บูริการแบูบูแย์กย่์อย์ (Disaggregated data) เพื�อ

ต่รวิจำสอบูควิามผ่ดิปกติ่ที�อาจำเกิดข่�นของราย์การบูรกิารต่ลอดรอบูระย์ะเวิลาบูญัชี โดย์เฉพาะราย์การบูญัชีที�

ผ่่านใบูสำาคัญทั�วิไป

เรื่องอื่น
งบูการเงินของบูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) ณ วัินที�และสำาหรับูปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2562 

ต่รวิจำสอบูโดย์ผู้่สอบูบัูญชีอื�น ซ่ึ่�งแสดงควิามเห็นอย่์างไม่มีเงื�อนไขต่ามราย์งานลงวัินที� 28 กุมภาพันธ์ 2563 

ข้อมูลอื่น 
ผู้่บูริหารเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูต่่อข้อมูลอื�น ซ่ึ่�งรวิมถ่ืงข้อมูลที�รวิมอยู่์ในราย์งานประจำำาปีของบูริษััทฯ (แต่่ไม่รวิมถ่ืง

งบูการเงินและราย์งานของผู้่สอบูบัูญชีที�แสดงอยู่์ในราย์งานนั�น) ซ่ึ่�งคาดว่ิาจำะถูืกจัำดเต่รีย์มให้กับูข้าพเจ้ำา

ภาย์หลังวัินที�ในราย์งานของผู้่สอบูบัูญชีนี�

ควิามเห็นของข้าพเจ้ำาต่่องบูการเงินไม่ครอบูคลุมถ่ืงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้ำาไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษัณะการให้

ควิามเชื�อมั�นในรูปแบูบูใดๆ ต่่อข้อมูลอื�นนั�น

ควิามรับูผิ่ดชอบูของข้าพเจ้ำาที�เกี�ย์วิเนื�องกับูการต่รวิจำสอบูงบูการเงินคือ การอ่านและพิจำารณาวิ่าข้อมูลอื�น

นั�นมีควิามขัดแย้์งที�มีสาระสำาคัญกับูงบูการเงินหรือกับูควิามรู้ที�ได้รับูจำากการต่รวิจำสอบูของข้าพเจ้ำาหรือไม่ 

หรือปรากฏิว่ิาข้อมูลอื�นแสดงขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 
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เมื�อข้าพเจ้ำาได้อ่านราย์งานประจำำาปีของบูริษััทฯ ต่ามที�กล่าวิข้างต้่น และหากสรุปได้ว่ิามีการแสดงข้อมูลที�ขัด

ต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้ำาจำะสื�อสารเรื�องดังกล่าวิให้ผู้่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแลทราบูเพื�อให้มี

การดำาเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่่อไป

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้่บูริหารมีหน้าที�รับูผิ่ดชอบูในการจัำดทำาและนำาเสนองบูการเงินเหล่านี�โดย์ถูืกต้่องต่ามที�ควิรต่ามมาต่รฐานการ

ราย์งานทางการเงิน และรับูผิ่ดชอบูเกี�ย์วิกับูการควิบูคุมภาย์ในที�ผู้่บูริหารพิจำารณาวิ่าจำำาเป็นเพื�อให้สามารถื

จัำดทำางบูการเงินที�ปราศจำากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่ิาจำะเกิดจำากการทุจำริต่

หรือข้อผิ่ดพลาด

ในการจัำดทำางบูการเงิน ผู้่บูริหารรับูผิ่ดชอบูในการประเมินควิามสามารถืของบูริษััทฯในการดำาเนินงานต่่อเนื�อง

การเปิดเผ่ย์เรื�องที�เกี�ย์วิกับูการดำาเนินงานต่่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดังกล่าวิ และการใช้เกณฑ์์การบัูญชีสำาหรับู

กิจำการที�ดำาเนินงานต่่อเนื�องเว้ินแต่่ผู้่บูริหารมีควิามตั่�งใจำที�จำะเลิกบูริษััทฯหรือหยุ์ดดำาเนินงานหรือไม่สามารถื

ดำาเนินงานต่่อเนื�องอีกต่่อไปได้

ผู้่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบูวินการในการจำัดทำาราย์งานทางการเงิน 

ของบูริษััทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การต่รวิจำสอบูของข้าพเจ้ำามีวัิต่ถุืประสงค์เพื�อให้ได้ควิามเชื�อมั�นอย่์างสมเหตุ่สมผ่ลว่ิางบูการเงินโดย์รวิม

ปราศจำากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่ิาจำะเกิดจำากการทุจำริต่หรือ

ข้อผิ่ดพลาด และเสนอราย์งานของผู้่สอบูบัูญชีซ่ึ่�งรวิมควิามเห็นของข้าพเจ้ำาอยู่์ด้วิย์ ควิามเชื�อมั�นอย่์างสมเหตุ่

สมผ่ลคือควิามเชื�อมั�นในระดับูสูงแต่่ไม่ได้เป็นการรับูประกันว่ิา การปฏิิบัูติ่งานต่รวิจำสอบูต่ามมาต่รฐานการ

สอบูบัูญชีจำะสามารถืต่รวิจำพบูข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญที�มีอยู่์ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่่อข้อ

เท็จำจำริงอาจำเกิดจำากการทุจำริต่หรือข้อผิ่ดพลาดและถืือว่ิามีสาระสำาคัญเมื�อคาดการณ์อย่์างสมเหตุ่สมผ่ลได้ว่ิา

ราย์การที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงแต่่ละราย์การหรือทุกราย์การรวิมกันจำะมีผ่ลต่่อการตั่ดสินใจำทางเศรษัฐกิจำของผู้่ใช้

งบูการเงินจำากการใช้งบูการเงินเหล่านี�

ในการต่รวิจำสอบูของข้าพเจ้ำาต่ามมาต่รฐานการสอบูบัูญชี ข้าพเจ้ำาใช้ดุลย์พินิจำและการสังเกต่และสงสัย์เยี์�ย์ง

ผู้่ประกอบูวิิชาชีพต่ลอดการต่รวิจำสอบู และข้าพเจ้ำาได้ปฏิิบัูติ่งานดังต่่อไปนี�ด้วิย์

 ระบุูและประเมินควิามเสี�ย์งที�อาจำมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบูการเงิน 

ไม่ว่ิาจำะเกิดจำาก การทุจำริต่หรือข้อผิ่ดพลาด ออกแบูบูและปฏิิบัูติ่งานต่ามวิิธีการต่รวิจำสอบูเพื�อต่อบูสนอง

ต่่อควิามเสี�ย์งเหลา่นั�น และได้หลักฐานการสอบูบูญัชีที�เพีย์งพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์์ในการแสดง
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ควิามเห็นของข้าพเจ้ำา ควิามเสี�ย์งที�ไม่พบูข้อมูลที�ขัดต่่อข้อเท็จำจำริงอันเป็นสาระสำาคัญซ่ึ่�งเป็นผ่ลมาจำาก

การทุจำริต่จำะสูงกว่ิาควิามเสี�ย์งที�เกิดจำากข้อผิ่ดพลาด เนื�องจำากการทุจำริต่อาจำเกี�ย์วิกับูการสมรู้ร่วิมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั่�งใจำละเว้ินการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ต่รงต่ามข้อเท็จำ

จำริงหรือการแทรกแซึ่งการควิบูคุมภาย์ใน

 ทำาควิามเข้าใจำเกี�ย์วิกับูระบูบูการควิบูคุมภาย์ในที�เกี�ย์วิข้องกับูการต่รวิจำสอบู เพื�อออกแบูบูวิิธีการ

ต่รวิจำสอบูให้เหมาะสมกับูสถืานการณ์ แต่่ไม่ใช่เพื�อวัิต่ถุืประสงค์ในการแสดงควิามเห็นต่่อควิามมี

ประสิทธิผ่ลของการควิบูคุมภาย์ในของบูริษััทฯ 

 ประเมนิควิามเหมาะสมของนโย์บูาย์การบูญัชีที�ผู้่บูริหารใช้และควิามสมเหต่สุมผ่ลของประมาณการทาง

บัูญชีและการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�เกี�ย์วิข้องที�ผู้่บูริหารจัำดทำา

 สรุปเกี�ย์วิกับูควิามเหมาะสมของการใช้เกณฑ์์การบัูญชีสำาหรับูกิจำการที�ดำาเนินงานต่่อเนื�องของผู้่บูริหาร 

และสรปุจำากหลักฐานการสอบูบูญัชีที�ได้รับูว่ิามีควิามไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญที�เกี�ย์วิกับูเหตุ่การณ์หรือ

สถืานการณ์ที�อาจำเป็นเหตุ่ให้เกิดข้อสงสัย์อย่์างมีนัย์สำาคัญต่่อควิามสามารถืของบูริษััทฯ ในการดำาเนิน

งานต่่อเนื�องหรือไม่ หากข้าพเจ้ำาได้ข้อสรุปว่ิามีควิาม ไม่แน่นอนที�มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้ำาจำะต้่องให้ข้อ

สังเกต่ไว้ิในราย์งานของผู้่สอบูบัูญชีของข้าพเจ้ำาถ่ืงการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�เกี�ย์วิข้องในงบูการเงิน หรือหาก

เห็นว่ิาการเปิดเผ่ย์ดังกล่าวิไม่เพีย์งพอ ข้าพเจ้ำาจำะแสดงควิามเห็นที�เปลี�ย์นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้ำา

ข่�นอยู่์กับูหลักฐานการสอบูบัูญชีที�ได้รับูจำนถ่ืงวัินที�ในราย์งานของผู้่สอบูบัูญชีของข้าพเจ้ำา อย่์างไรก็ต่าม

เหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ในอนาคต่อาจำเป็นเหตุ่ให้บูริษััทฯต้่องหยุ์ดการดำาเนินงานต่่อเนื�องได้

 ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบูการเงินโดย์รวิม รวิมถ่ืงการเปิดเผ่ย์ข้อมูลที�เกี�ย์วิข้อง 

ต่ลอดจำนประเมินว่ิางบูการเงินแสดงราย์การและเหตุ่การณ์ที�เกิดข่�นโดย์ถูืกต้่องต่ามที�ควิรหรือไม่ 

ข้าพเจ้ำาได้สื�อสารกับูผู้่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแลในเรื�องต่่างๆ ซ่ึ่�งรวิมถ่ืงขอบูเขต่และช่วิงเวิลาของการต่รวิจำสอบู

ต่ามที�ได้วิางแผ่นไว้ิ ประเด็นที�มีนัย์สำาคัญที�พบูจำากการต่รวิจำสอบูรวิมถ่ืงข้อบูกพร่องที�มีนัย์สำาคัญในระบูบูการ

ควิบูคุมภาย์ใน หากข้าพเจ้ำาได้พบู ในระหว่ิางการต่รวิจำสอบูของข้าพเจ้ำา

ข้าพเจ้ำาได้ให้คำารับูรองแกผู้่่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแลว่ิาข้าพเจ้ำาได้ปฏิิบัูติ่ต่ามขอ้กำาหนดจำรรย์าบูรรณที�เกี�ย์วิขอ้ง

กับูควิามเป็นอิสระและได้สื�อสารกับูผู้่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแลเกี�ย์วิกับูควิามสัมพันธ์ทั�งหมดต่ลอดจำนเรื�องอื�น

ซ่ึ่�งข้าพเจ้ำาเชื�อว่ิามีเหตุ่ผ่ลที�บุูคคลภาย์นอกอาจำพจิำารณาวิา่กระทบูต่่อควิามเปน็อิสระของขา้พเจ้ำาและมาต่รการ

ที�ข้าพเจ้ำาใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้ำาขาดควิามเป็นอิสระ

จำากเรื�องทั�งหลาย์ที�สื�อสารกับูผู้่มีหน้าที�ในการกำากับูดูแล ข้าพเจ้ำาได้พิจำารณาเรื�องต่่างๆ ที�มีนัย์สำาคัญที�สุดใน

การต่รวิจำสอบูงบูการเงินในงวิดปัจำจุำบัูนและกำาหนดเป็นเรื�องสำาคัญในการต่รวิจำสอบู ข้าพเจ้ำาได้อธิบูาย์เรื�อง

เหล่านี�ไว้ิในราย์งานของผู้่สอบูบูญัชี เว้ินแต่่กฎหมาย์หรอืข้อบัูงคับูห้ามไม่ให้เปิดเผ่ย์เรื�องดังกล่าวิต่่อสาธารณะ
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หรือในสถืานการณ์ที�ย์ากที�จำะเกิดข่�น ข้าพเจ้ำาพิจำารณาวิ่าไม่ควิรสื�อสารเรื�องดังกล่าวิในราย์งานของข้าพเจ้ำา

เพราะการกระทำาดังกล่าวิสามารถืคาดการณ์ได้อย่์างสมเหตุ่สมผ่ลวิ่าจำะมีผ่ลกระทบูใน ทางลบูมากกวิ่า

ผ่ลประโย์ชน์ที�ผู้่มีส่วินได้เสีย์สาธารณะจำะได้จำากการสื�อสารดังกล่าวิ

ข้าพเจ้ำาเป็นผู้่รับูผิ่ดชอบูงานสอบูบัูญชีและการนำาเสนอราย์งานฉบัูบูนี�

วิิชาติ่  โลเกศกระวีิ

ผู้่สอบูบัูญชีรับูอนุญาต่ เลขทะเบีูย์น 4451

บริษััท	สำานักำงาน	อ่วาย	จำากัำด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

หมูาย์เหต่ 2563 2562

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีริาคาท่น

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีริาคาท่น

สินทรัพิย์

สินทรัพิย์หมุนเว่ยน

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด 9 193,359,716  68,691,538  68,691,538 

เงินลงทุนระย์ะสั�น 11  -  320,273,099  320,273,099 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 10  125,741,489  134,581,552  134,581,552 

สินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวิีย์นอื�น 11  304,272,943  -  - 

สินทรัพย์์หมุนเวิีย์นอื�น  1,473,537  19,292,132  19,292,132 

รวมสินทรัพิย์หมุนเว่ยน 624,847,685  542,838,321  542,838,321 

สินทรัพิย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภาระคำ�าประกัน 12  16,000,032  16,100,000  16,100,000 

สินทรัพย์์ทางการเงินไม่หมุนเวิีย์นอื�น  4,124,964  -  - 

เงินลงทุนในการร่วิมค้า 13  -  -  - 

ส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  279,781,494  246,200,279  246,200,279 

สินทรัพย์์สิทธิการใช้ 18.1  829,782,826  -  - 

สินทรัพย์์ไม่มีต่ัวิต่น 15  5,106,736  3,456,042  3,456,042 

สินทรัพย์์ภาษัีเงินได้รอการต่ัดบูัญชี 22  18,764,973  16,605,105  16,605,105 

ค่าเช่าที�ดินจำ่าย์ล่วิงหน้า  -  17,605,269  17,605,269 

สินทรัพย์์ไม่หมุนเวิีย์นอื�น  -  2,590,143  2,590,143 

รวมสินทรัพิย์ไม่หมุนเว่ยน  1,153,561,025  302,556,838  302,556,838 

รวมสินทรัพิย์ 1,778,408,710  845,395,159  845,395,159 

หน่�สินและส่วนของผู้ถ้อหุ้น

หน่�สินหมุนเว่ยน

เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อื�น 16 379,012,573  241,185,204  241,185,204 

ส่วินของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าที�ถื่งกำาหนดชำาระ
   ภาย์ในหน่�งปี 18.2  48,880,582  -  - 

ภาษัีเงินได้ค้างจำ่าย์ 21,545,546  26,432,965  26,432,965 

หนี�สินหมุนเวิีย์นอื�น  336,611  276,103  276,103 

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน 449,775,312  267,894,272  267,894,272 

หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�
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บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

หมูาย์เหต่ 2563 2562

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีริาคาท่น

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

งบการิเงิน
ที�แสดงเงินลงท่น
ตามูวิิธีริาคาท่น

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิจำากส่วินที�
   ถื่งกำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปี 18.2  750,249,501  -  - 

สำารองผ่ลประโย์ชน์ระย์ะย์าวิของพนักงาน 19  14,902,018  11,076,627  11,076,627 

หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวิีย์นอื�น 17  57,216,506  -  - 

หนี�สินไม่หมุนเวิีย์นอื�น 17  -  49,144,124  49,144,124 

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน  822,368,025  60,220,751  60,220,751 

รวมหน่�สิน 1,272,143,337  328,115,023  328,115,023 

ส่วนของผู้ถ้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจำดทะเบูีย์น
      หุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 0.25 บูาท  137,500,000  137,500,000  137,500,000 

   ทุนออกจำำาหน่าย์และชำาระเต่็มมูลค่าแล้วิ
      หุ้นสามัญ 550,000,000 หุ้น 
         มูลค่าหุ้นละ 0.25 บูาท  137,500,000  137,500,000  137,500,000 

ส่วินเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  183,998,784  183,998,784  183,998,784 

กำาไรสะสม
   จำัดสรรแล้วิ - สำารองต่ามกฎหมาย์ 20  13,750,000  13,750,000  13,750,000 

   ย์ังไม่ได้จำัดสรร 171,016,589  182,031,352  182,031,352 

รวมส่วนของผู้ถ้อหุ้น 506,265,373  517,280,136  517,280,136 

รวมหน่�สินและส่วนของผู้ถ้อหุ้น 1,778,408,710  845,395,159  845,395,159 

 -  -  - 

หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�
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หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�

บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

หมูาย์เหต่
 งบการิเงินที�แสดง 

 เงินลงท่นตามูวิิธีส�วินได้เสีย์ 
 งบการิเงินที�แสดง 

 เงินลงท่นตามูวิิธีริาคาท่น 

2563 2562 2563 2562

กำำาไรขาดทุน:

รายได้

ราย์ได้จำากการให้บูริการ  864,339,671  803,416,371  864,339,671  803,416,371 

ราย์ได้อื�น  4,746,654  9,167,586  4,746,654  9,167,586 

รวมรายได้  869,086,325  812,583,957  869,086,325  812,583,957 

ค่าใช้จ่าย

ต่้นทุนการให้บูริการ  411,697,142  378,009,008  411,697,142  378,009,008 

ค่าใช้จำ่าย์ในการให้บูริการ  32,951,148  34,386,616  32,951,148  34,386,616 

ค่าใช้จำ่าย์ในการบูริหาร  111,544,184  106,804,168  111,544,184  106,804,168 

รวมค่าใช้จ่าย  556,192,474  519,199,792  556,192,474  519,199,792 

กำำาไรจากำกำิจกำรรมดำาเนินงาน  312,893,851  293,384,165  312,893,851  293,384,165 

ต่้นทุนทางการเงิน 18.3  (21,662,687)  -  (21,662,687)  - 

กำำาไรกำ่อนค่าใช้จ่ายภาษั่เงินได้  291,231,164  293,384,165  291,231,164  293,384,165 

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ 22 (63,262,635)  (59,138,401) (63,262,635)  (59,138,401)

กำำาไรสำาหรับปี 227,968,529  234,245,764 227,968,529  234,245,764 

กำำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�น:

รัายการัที่จะไม่ถ้กบันทึกในส่วนของกำาไรัห้รัือ
   ขาดทุนในภายห้ลัง 

ผ่ลขาดทุนจำากการประมาณการต่ามหลัก
   คณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์ - สุทธิจำากภาษัีเงินได้  (2,508,292)  -  (2,508,292)  - 

ราย์การที�จำะไม่ถืูกบูันท่กในส่วินของกำาไรหรือ
   ขาดทุนในภาย์หลัง - สุทธิจำากภาษัีเงินได้  (2,508,292)  -  (2,508,292)  - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�นสำาหรับปี  (2,508,292)  -  (2,508,292)  - 

กำำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 225,460,237  234,245,764 225,460,237  234,245,764 

กำำาไรต่อหุ้น	 23

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  0.41  0.43  0.41  0.43 
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บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

งบการิเงินที�แสดงเงินลงท่นตามูวิิธีส�วินได�เสีย์

ท่นเริ่อนห่�น
ที�ออก

และชำาริะแล�วิ
ส�วินเกินมููลค�า

ห่้นสามูัญ

กำาไริสะสมู

ริวิมู
ส�วินขั้อง
ผู�ถ่อห่�น 

 จำัดสริริแล�วิ - 
 สำาริองตามู
กฎหมูาย์  ย์ังไมู�ได�จำัดสริริ 

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2562  137,500,000  183,998,784  13,750,000  140,250,393  475,499,177 

กำาไรสำาหรับูปี  -  -  -  234,245,764  234,245,764 

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำอื�นสำาหรับูปี  -  -  -  -  - 

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำรวิมสำาหรับูปี  -  -  -  234,245,764  234,245,764 

เงินปันผ่ลจำ่าย์ (หมาย์เหตุ่ 24)  -  -  - (192,464,805) (192,464,805)

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	31	ธ์ันวาคม	2562  137,500,000  183,998,784  13,750,000  182,031,352  517,280,136 

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000  182,031,352  517,280,136 

กำาไรสำาหรับูปี  -  -  -   227,968,529   227,968,529 

ขาดทุนเบู็ดเสร็จำอื�นสำาหรับูปี  -  -  -  (2,508,292)  (2,508,292)

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำรวิมสำาหรับูปี  -  -  -   225,460,237   225,460,237 

เงินปันผ่ลจำ่าย์ (หมาย์เหตุ่ 24)  -  -  - (236,475,000) (236,475,000)

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	31	ธ์ันวาคม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000 171,016,589 506,265,373

หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�
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หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�

บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

งบการิเงินที�แสดงเงินลงท่นตามูวิิธีริาคาท่น

ท่นเริ่อนห่�น
ที�ออก

และชำาริะแล�วิ
ส�วินเกินมููลค�า

ห่้นสามูัญ

กำาไริสะสมู

ริวิมู
ส�วินขั้อง
ผู�ถ่อห่�น 

 จำัดสริริแล�วิ - 
 สำาริองตามู
กฎหมูาย์  ย์ังไมู�ได�จำัดสริริ 

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2562  137,500,000  183,998,784  13,750,000  140,250,393  475,499,177 

กำาไรสำาหรับูปี  -  -  -  234,245,764  234,245,764 

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำอื�นสำาหรับูปี  -  -  -  -  - 

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำรวิมสำาหรับูปี  -  -  -  234,245,764  234,245,764 

เงินปันผ่ลจำ่าย์ (หมาย์เหตุ่ 24)  -  -  - (192,464,805)  (192,464,805)

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	31	ธั์นวาคม	2562  137,500,000  183,998,784  13,750,000  182,031,352  517,280,136 

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000  182,031,352  517,280,136 

กำาไรสำาหรับูปี  -  -  -   227,968,529   227,968,529 

ขาดทุนเบู็ดเสร็จำอื�นสำาหรับูปี  -  -  -  (2,508,292)  (2,508,292)

กำาไรขาดทุนเบู็ดเสร็จำรวิมสำาหรับูปี  -  -  -   225,460,237   225,460,237 

เงินปันผ่ลจำ่าย์ (หมาย์เหตุ่ 24)  -  -  -  (236,475,000)  (236,475,000)

ยอดคงเหล้อ	
			ณ	วันท่�	31	ธั์นวาคม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000   171,016,589   506,265,373 
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บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

 งบการิเงินที�แสดง 
 เงินลงท่นตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

 งบการิเงินที�แสดง
 เงินลงท่นตามูวิิธีริาคาท่น

2563 2562 2563 2562

กำระแสเงินสดจากำกำิจกำรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษัี  291,231,164  293,384,165  291,231,164  293,384,165 

ราย์การปรับูกระทบูย์อดกำาไรก่อนภาษัีเป็นเงินสดรับู (จำ่าย์)

   จำากกิจำกรรมดำาเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าต่ัดจำำาหน่าย์  120,361,273  48,456,910  120,361,273  48,456,910 

   กำาไรขาดทุนจำากการจำำาหน่าย์อุปกรณ์  (559,473)  (714,451)  (559,473)  (714,451)

   ต่ัดจำำาหน่าย์อุปกรณ์  -    294,354  -  294,354 

   กำาไรจำากการต่ัดจำำาหน่าย์สินทรัพย์์สิทธิการใช้  (137,554)  -  (137,554)  - 

   สำารองผ่ลประโย์ชน์ระย์ะย์าวิของพนักงาน  690,025  2,910,580  690,025  2,910,580 

   ดอกเบูี�ย์รับู  (2,799,016)  (4,303,099)  (2,799,016)  (4,303,099)

   ต่้นทุนทางการเงิน  21,662,687  -  21,662,687  - 

กำาไรจำากการดำาเนินงานก่อนการเปลี�ย์นแปลงใน
   สินทรัพย์์และหนี�สินดำาเนินงาน  430,449,106  340,028,459  430,449,106  340,028,459 

สินทรัพย์์ดำาเนินงาน (เพิ�มข่�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  8,637,726  (39,082,330)  8,637,726  (39,082,330)

   สินทรัพย์์หมุนเวิีย์นอื�น  (103,850)  (3,195,768)  (103,850)  (3,195,768)

   ค่าเช่าที�ดินจำ่าย์ล่วิงหน้า  -  3,256,230  -  3,256,230 

   สินทรัพย์์ทางการเงินไม่หมุนเวิีย์นอื�น  (1,534,821)  -  (1,534,821)  - 

   สินทรัพย์์ไม่หมุนเวิีย์นอื�น  -  3,474,237  -  3,474,237 

หนี�สินดำาเนินงานเพิ�มข่�น

   เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อื�น 133,494,643  44,769,613 133,494,643  44,769,613 

   หนี�สินหมุนเวิีย์นอื�น  60,508  120,491  60,508  120,491 

   หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวิีย์นอื�น  32,744,156  -  32,744,156  - 

   หนี�สินไม่หมุนเวิีย์นอื�น  -  8,719,828  -  8,719,828 

กระแสเงินสดจำากกิจำกรรมดำาเนินงาน 603,747,468  358,090,760 603,747,468  358,090,760 

   จำ่าย์ภาษัีเงินได้  (69,682,849)  (57,075,108)  (69,682,849)  (57,075,108)

กำระแสเงินสดสุทธ์ิจากำกำิจกำรรมดำาเนินงาน 534,064,619  301,015,652 534,064,619  301,015,652 

หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�



122

บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วิย์ : บูาท)

 งบการิเงินที�แสดง 
 เงินลงท่นตามูวิิธีส�วินได้เสีย์

 งบการิเงินที�แสดง
 เงินลงท่นตามูวิิธีริาคาท่น

2563 2562 2563 2562

กำระแสเงินสดจากำกำิจกำรรมลงทุน

เงินสดจ่ำาย์สำาหรับูสินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�น  (493,001,000)  (193,984,060)  (493,001,000)  (193,984,060)

เงินสดรับูจำากสินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวิีย์นอื�น  509,001,156  99,972,865  509,001,156  99,972,865 

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภาระค�ำาประกันลดลง  99,968  -  99,968  - 

เงินสดจำ่าย์ซึ่ื�อส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและ
    อุปกรณ์  (76,366,801)  (61,962,761)  (76,366,801)  (61,962,761)

เงินสดรับูจำากดอกเบูี�ย์  3,001,353  4,157,657  3,001,353  4,157,657 

เงินสดรับูจำากการจำำาหน่าย์อุปกรณ์  837,274  1,704,207  837,274  1,704,207 

เงินสดจำ่าย์เพื�อให้ได้มาซึ่่�งสินทรัพย์์สิทธิการใช้  (50,637,193)  -  (50,637,193)  - 

เงินสดจำ่าย์ซึ่ื�อสินทรัพย์์ไม่มีต่ัวิต่น  (2,285,850)  (898,850)  (2,285,850)  (898,850)

กำระแสเงินสดสุทธ์ิใช้ไปในกำิจกำรรมลงทุน  (109,351,093)  (151,010,942)  (109,351,093)  (151,010,942)

กำระแสเงินสดจากำกำิจกำรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ำาย์ชำาระหนี�สินต่ามสัญญาเช่า  (63,570,438)  -  (63,570,438)  - 

จำ่าย์เงินปันผ่ล  (236,475,000)  (192,464,805)  (236,475,000)  (192,464,805)

กำระแสเงินสดสุทธ์ิใช้ไปในกำิจกำรรมจัดหาเงิน  (300,045,348)  (192,464,805)  (300,045,348)  (192,464,805)

เงินสดและรายกำารเท่ยบเท่าเงินสดเพิิ�มข่�น
				(ลดลง)สุทธ์ิ 124,668,178  (42,460,095) 124,668,178  (42,460,095)

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสดต่้นปี  68,691,538  111,151,633  68,691,538  111,151,633 

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสดปลาย์ปี 193,359,716  68,691,538 193,359,716  68,691,538 

ข้อมูลกำระแสเงินสดเปิดเผยเพิิ�มเติม

ราย์การที�ไม่ใช่เงินสดประกอบูด้วิย์

   ซึ่ื�อส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
       โดย์ย์ังมิได้ชำาระเงิน  4,332,727  282,894  4,332,727  282,894 

หมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินเป็นส่วินหน่�งของงบูการเงินนี�
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บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดำาเนินงานของบริษัท
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ

บูริษััท สหการประมูล จำำากัด (มหาชน) (“บูริษััทฯ”) จัำดตั่�งข่�นเป็นบูริษััทมหาชนจำำากัด ซ่ึ่�งจัำดตั่�งและ

มีภูมิลำาเนาในประเทศไทย์ โดย์ดำาเนินธุรกิจำหลักในการให้บูริการรับูจัำดการประมูลทรัพย์์สินเพื�อ

ขาย์ทอดต่ลาด ที�อยู่์ต่ามที�จำดทะเบีูย์นของบูริษััทฯ ตั่�งอยู่์ที� 518/28 ซึ่อย์รามคำาแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวิงวัิงทองหลาง เขต่วัิงทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บูริษััทฯ มีที�ทำาการสาขาทั�งหมด 10 แห่ง โดย์มีที�อยู่์ดังต่่อไปนี�

สาขาที� 1 ตั่�งอยู่์เลขที� 49/24 หมู่ 2 ต่ำาบูลลำาผั่กกูด อำาเภอธัญบุูรี จัำงหวัิดปทุมธานี

สาขาที� 2 ตั่�งอยู่์เลขที� 325/2 หมู่ 7 ต่ำาบูลหนองควิาย์ อำาเภอหางดง จัำงหวัิดเชีย์งใหม่

สาขาที� 3 ตั่�งอยู่์เลขที� 3320/4 ถืนนมิต่รภาพ ต่ำาบูลในเมือง อำาเภอเมืองนครราชสีมา  

 จัำงหวัิดนครราชสีมา

สาขาที� 4 ตั่�งอยู่์เลขที� 33/2 หมู่ 1 ต่ำาบูลท่าทองใหม่ อำาเภอกาญจำนดิษัฐ์ จัำงหวัิดสุราษัฎร์ธานี

สาขาที� 5 ตั่�งอยู่์เลขที� 6 หมู่ 9 ต่ำาบูลหนองกินเพล อำาเภอวิารินชำาราบู จัำงหวัิดอุบูลราชธานี

สาขาที� 6 ตั่�งอยู่์เลขที� 313 หมู่ 5 ต่ำาบูลท่าช้าง อำาเภอบูางกลำ�า จัำงหวัิดสงขลา

สาขาที� 7 ตั่�งอยู่์เลขที� 142/4 หมู่ 1 ซึ่อย์บู้านหนองบูัวิ ต่ำาบูลหมากแข้ง อำาเภอเมืองอุดรธานี  

 จัำงหวัิดอุดรธานี

สาขาที� 8 ตั่�งอยู่์เลขที� 788/9 หมู่ 7 ต่ำาบูลสมอแข อำาเภอเมืองพิษัณุโลก จัำงหวัิดพิษัณุโลก

สาขาที� 9 ตั่�งอยู่์เลขที� 41/1 หมู่ 5 ต่ำาบูลหนองอ้อ อำาเภอบู้างโป่ง จัำงหวัิดราชบุูรี

สาขาที� 10 ตั่�งอยู่์เลขที� 21 หมู่ 17 ต่ำาบูลเมืองเก่า อำาเภอเมืองขอนแก่น จัำงหวัิดขอนแก่น

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

สถืานการณ์การแพร่ระบูาดของไวิรัสโคโรนา 2019 ช่วิงต้่นปี 2563 และการระบูาดระลอกใหม่ของ

ไวิรัสโคโรนา 2019 ที�เริ�มข่�นในช่วิงปลาย์ไต่รมาส 4 ของปี 2563 ส่งผ่ลให้รัฐบูาลได้มีมาต่รการป้องกัน

การแพร่ระบูาดในบูางพื�นที�และได้ออกมาต่รการกระตุ้่นเศรษัฐกิจำต่่างๆ มาเป็นระย์ะ อย่์างไรก็ดีจำาก

มาต่รการช่วิย์เหลือลูกหนี�โดย์การพักชำาระหนี�ของธนาคารแห่งประเทศไทย์ที�ออกมา ได้ส่งผ่ลกระทบู

ต่่อปริมาณรถืย์นต์่ที�ไหลเข้าสู่ระบูบูการประมูลลดลงบูางช่วิงขณะ ซ่ึ่�งเป็นไปต่ามที�บูริษััทฯ คาดการณ์

ไว้ิแล้วิและคาดว่ิาจำะเป็นการชะลอตั่วิเพีย์งระย์ะสั�นเท่านั�น

บูริษััทฯ ยั์งคงมีการติ่ดต่ามสถืานการณ์ผ่ลกระทบูจำากการแพร่ระบูาดของไวิรัสโคโรนา 2019 อย่์าง

ต่่อเนื�องและได้มีการปรับูแผ่นการดำาเนินงานให้สอดรับูกับูสถืานการณ์ต่่างๆ ที�เกิดข่�นและอาจำ
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ส่งผ่ลกระทบูต่่อการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััทฯ เช่น การเพิ�มประสิทธิภาพในการประมูลในรูปแบูบู

ออนไลน์ควิบูคู่กับูการประมูลหน้าลาน ต่ลอดจำนการเน้นการ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถ่ืงกลุ่มเป้าหมาย์

เพื�อให้ลูกค้าหันมาใช้การประมูลในระบูบูออนไลน์แทนการประมูลหน้าลานมากข่�น การเพิ�มช่องทาง

ใหม่ๆ เช่น การเพิ�มรถืจำากผู้่ขาย์ราย์ใหม่นอกเหนือจำากรถืที�มาจำากสถืาบัูนการเงิน เป็นต้่น

อย่์างไรก็ต่าม ฝ่่าย์บูริหารของบูริษััทฯ จำะติ่ดต่ามควิามคืบูหน้าของสถืานการณ์ดังกล่าวิอย่์างต่่อเนื�อง

และจำะประเมิน ผ่ลกระทบูทางการเงินเกี�ย์วิกับูมูลค่าของสินทรัพย์์ ประมาณการหนี�สินและหนี�สินที�

อาจำจำะเกิดข่�นอย่์างสมำ�าเสมอ อน่�งระดับูควิามรุนแรงของผ่ลกระทบูข่�นอยู่์กับูมาต่รการควิบูคุมการแพร่

กระจำาย์ของภาครัฐและระย์ะเวิลาในการ แพร่ระบูาดของไวิรัสดังกล่าวิ

2. เกณฑ์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

งบูการเงินนี�จัำดทำาข่�นต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินที�กำาหนดในพระราชบูัญญัติ่วิิชาชีพบัูญชี  

พ.ศ. 2547 โดย์แสดงราย์การในงบูการเงินต่ามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจำการค้าออกต่าม

ควิามในพระราชบัูญญัติ่การบัูญชี พ.ศ. 2543

งบูการเงินฉบัูบูภาษัาไทย์เป็นงบูการเงินฉบัูบูที�บูริษััทฯ ใช้เป็นทางการต่ามกฎหมาย์ งบูการเงินฉบัูบู

ภาษัาอังกฤษัแปลจำากงบูการเงินฉบัูบูภาษัาไทย์นี�

งบูการเงินนี�ได้จัำดทำาข่�นโดย์ใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิมเว้ินแต่่จำะได้เปิดเผ่ย์เป็นอย่์างอื�นในนโย์บูาย์การบัูญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ิางปี บูริษััทฯ ได้นำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงินและการตี่ควิามมาต่รฐานการราย์งาน

ทางการเงิน ฉบัูบูปรับูปรุง (ปรับูปรุง 2562) และฉบัูบูใหม่ จำำานวินหลาย์ฉบัูบู ซ่ึ่�งมีผ่ลบัูงคับูใช้สำาหรับู

งบูการเงินที�มีรอบูระย์ะเวิลาบัูญชีที�เริ�มในหรือหลังวัินที� 1 มกราคม 2563 มาถืือปฏิิบัูติ่ มาต่รฐานการ

ราย์งานทางการเงนิดังกล่าวิไดรั้บู การปรบัูปรงุหรือจัำดให้มีข่�นเพื�อให้มีเนื�อหาเทา่เทีย์มกบัูมาต่รฐานการ

ราย์งานทางการเงินระหว่ิางประเทศ โดย์ส่วินใหญ่เป็นการอธิบูาย์ให้ชัดเจำนเกี�ย์วิกับูวิิธีปฏิิบัูติ่ทางการ

บัูญชีและการให้แนวิปฏิิบัูติ่ทางการบัูญชีกับูผู้่ใช้มาต่รฐาน การนำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน

ดังกล่าวิมาถืือปฏิิบัูติ่นี�ไม่มีผ่ลกระทบูอย่์างเป็นสาระสำาคัญต่่อ งบูการเงินของบูริษััทฯอย่์างไรก็ต่าม 

มาต่รฐานการราย์งานทางการเงินฉบัูบูใหม่ซ่ึ่�งได้มีการเปลี�ย์นแปลงหลักการสำาคัญ สามารถืสรุปได้ดังนี� 

มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	กำลุ่มเคร้�องม้อทางกำารเงิน

มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบูด้วิย์มาต่รฐานและการตี่ควิาม

มาต่รฐาน จำำานวิน 5 ฉบัูบู ได้แก่
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มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน

ฉบัูบูที� 7 การเปิดเผ่ย์ข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน

ฉบัูบูที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

มาต่รฐานการบัูญชี

ฉบัูบูที� 32  การแสดงราย์การเครื�องมือทางการเงิน

การตี่ควิามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน

ฉบัูบูที� 16 การป้องกันควิามเสี�ย์งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วิย์งานต่่างประเทศ

ฉบัูบูที� 19 การชำาระหนี�สินทางการเงินด้วิย์ต่ราสารทุน

มาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิกลุ่มดังกล่าวิข้างต้่น กำาหนดหลกัการเกี�ย์วิกับูการจำดัประเภทและการ

วัิดมูลค่าเครื�องมือทางการเงนิด้วิย์มลูค่ายุ์ติ่ธรรมหรอืราคาทนุตั่ดจำำาหน่าย์โดย์พจิำารณาจำากประเภทของ

ต่ราสารทางการเงิน ลักษัณะของกระแสเงินสดต่ามสัญญาและแผ่นธุรกิจำของกิจำการ หลักการเกี�ย์วิกับู

วิิธีการคำานวิณการด้อย์ค่าของเครื�องมือทางการเงินโดย์ใช้แนวิคิดของผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิา

จำะเกิดข่�น และหลักการเกี�ย์วิกับูการบัูญชีป้องกันควิามเสี�ย์ง รวิมถ่ืงการแสดงราย์การและการเปิดเผ่ย์

ข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน

มาต่รฐานกลุ่มนี�ไม่มีผ่ลกระทบูอย่์างมีสาระสำาคัญต่่องบูการเงินของบูริษััทฯ

มาตรฐานกำารรายงานทางกำารเงิน	ฉบับท่�	16	เร้�อง	สัญญาเช่า

มาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบัูบูที� 16 ใช้แทนมาต่รฐานการบัูญชี ฉบัูบูที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า 

และการต่คีวิามมาต่รฐานบูญัชีที�เกี�ย์วิข้อง มาต่รฐานฉบูบัูนี�ได้กำาหนดหลกัการของการรบัูรู้ราย์การ การ

วัิดมูลค่า การแสดงราย์การและการเปิดเผ่ย์ข้อมูลของสัญญาเช่า และกำาหนดให้ผู้่เช่ารับูรู้สินทรัพย์์และ

หนี�สินสำาหรับูสัญญาเช่าทุกราย์การที�มีระย์ะเวิลาในการเช่ามากกว่ิา 12 เดือน เว้ินแต่่สินทรัพย์์อ้างอิง

นั�นมีมูลค่าต่ำ�า

การบูัญชีสำาหรับูผู้่ให้เช่าไม่มีการเปลี�ย์นแปลงอย์่างมีสาระสำาคัญจำากมาต่รฐานการบูัญชี ฉบัูบูที� 17 

ผู้่ให้เช่ายั์งคงต้่อง จัำดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บูริษััทฯ รับูรู้ผ่ลกระทบูสะสมของการนำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงินฉบัูบูนี�มาถืือปฏิิบัูติ่ครั�งแรก

โดย์ปรับูปรุง ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับูย้์อนหลังงบูการเงินปีก่อนที�แสดงเปรีย์บูเทีย์บู

ผ่ลสะสมของการเปลี�ย์นแปลงนโย์บูาย์การบัูญชีแสดงอยู่์ในหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินข้อ 4

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี 
 ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564

สภาวิิชาชีพบัูญชีได้ประกาศใช้มาต่รฐานการราย์งานทางการเงินและการตี่ควิามมาต่รฐานการราย์งาน

ทางการเงนิ ฉบัูบูปรับูปรุง ซ่ึ่�งจำะมีผ่ลบัูงคับูใช้สำาหรับูงบูการเงินที�มีรอบูระย์ะเวิลาบัูญชีที�เริ�มในหรือหลัง
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วัินที� 1 มกราคม 2564 มาต่รฐานการราย์งานทางการเงินดังกล่าวิได้รับูการปรับูปรุงหรือจัำดให้มีข่�นเพื�อ

ให้มีเนื�อหาเท่าเทีย์มกับูมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินระหว่ิางประเทศ โดย์ส่วินใหญ่เป็นการอธิบูาย์

ให้ชัดเจำนเกี�ย์วิกับูวิิธีปฏิิบัูติ่ทางการบัูญชีและการให้แนวิปฏิิบัูติ่ทางบัูญชีกับูผู้่ใช้มาต่รฐาน 

ฝ่่าย์บูริหารของบูริษััทฯ พิจำารณาว่ิามาต่รฐานดังกล่าวิจำะไม่มีผ่ลกระทบูอย่์างมีสาระสำาคัญต่่อ 

งบูการเงินของบูริษััทฯ ในปี ที�เริ�มนำามาต่รฐานดังกล่าวิมาถืือปฏิิบัูติ่

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำามาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ต่ามที�กล่าวิในหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงินข้อ 3 บูริษััทฯ ได้นำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงินกลุ่ม

เครื�องมือ ทางการเงิน และมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฉบัูบูที� 16 มาถืือปฏิิบัูต่ิในระหว่ิางปี

ปัจำจุำบัูนโดย์บูริษััทฯได้เลือกปรับู ผ่ลสะสมจำากการเปลี�ย์นแปลง ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับู

ย้์อนหลังงบูการเงินงวิดก่อนที�แสดงเปรีย์บูเทีย์บู

ผ่ลกระทบูจำากการเปลี�ย์นแปลงนโย์บูาย์การบัูญชีต่่องบูแสดงฐานะการเงิน ณ ต้่นปี 2563 เนื�องจำากการ 

นำามาต่รฐานเหล่านี�มาถืือปฏิิบัูติ่ แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงท่น 

ตัามวิธีส�วนได้เสียและวิธีราคาท่น

ผูลกระทบจาก

31 ธันวาคม
 2562

มาตัรฐาน
การรายงาน
 ทางการเงิน

 กล่�มเคร่่องมือ
ทางการเงิน

มาตัรฐาน
การรายงาน
 ทางการเงิน 
ฉีบับที่ 16

1 มกราคม
 2563

งบแสดงฐานะกำารเงิน

สินทรัพิย์

สินทรัพิย์หมุนเว่ยน

เงินลงทุนระย์ะสั�น 320,273,099 (320,273,099) - -

สินทรัพย์์หมุนเวีิย์นอื�น 19,292,132 - (17,922,445) 1,369,687

สินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�น - 320,273,099 - 320,273,099

สินทรัพิย์ไม่หมุนเว่ยน

สินทรัพย์์ทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น - 2,590,143 - 2,590,143

สินทรัพย์์สิทธิการใช้ - - 737,577,218 737,577,218

ค่าเช่าที�ดินจ่ำาย์ล่วิงหน้า 17,605,269 - (17,605,269) -

สินทรัพย์์ไม่หมุนเวีิย์นอื�น 2,590,143 (2,590,143) - -
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(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงท่น 

ตัามวิธีส�วนได้เสียและวิธีราคาท่น

ผูลกระทบจาก

31 ธันวาคม
 2562

มาตัรฐาน
การรายงาน
 ทางการเงิน

 กล่�มเครื่องมือ
ทางการเงิน

มาตัรฐาน
การรายงาน
 ทางการเงิน 
ฉีบับที่ 16

1 มกราคม
 2563

หน่�สินและส่วนของผู้ถ้อหุ้น

หน่�สินหมุนเว่ยน

ส่วินของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าที�ถ่ืง
   กำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปี - - 31,886,856 31,886,856

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิจำากส่วิน
   ที�ถ่ืงกำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปี - - 694,834,422 694,834,422

หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น - 24,472,350 - 24,472,350

หนี�สินไม่หมุนเวีิย์นอื�น 49,144,124 (24,472,350) (24,671,774) -

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 การจัำดประเภทราย์การและการวัิดมูลค่าของสินทรัพย์์ทางการเงินต่ามที�

กำาหนดในมาต่รฐาน การราย์งานทางการเงิน ฉบัูบูที� 9 และมูลค่าต่ามหลักการบัูญชีเดิม แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงท่น

ตัามวิธีส�วนได้เสียและวิธีราคาท่น

มูลค�าตัามหลัก
การบัญชีเดิม

การจัดประเภทและวัดมูลค�าตัาม
มาตัรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉีบับที่ 9

ราคาท่น
ตััดจำาหน�าย รวม

สินทรัพิย์ทางกำารเงิน	ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2563

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด 68,691,538 68,691,538 68,691,538

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 134,581,552 134,581,552 134,581,552

สินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�น 320,273,099 320,273,099 320,273,099

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภาระคำ�าประกัน 16,100,000 16,100,000 16,100,000

สินทรัพย์์ทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น 2,590,143 2,590,143 2,590,143

รวมสินทรัพิย์ทางกำารเงิน 542,236,332 542,236,332 542,236,332
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ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 บูริษััทฯ ไม่ได้กำาหนดให้หนี�สินทางการเงินใดวัิดมูลค่ายุ์ติ่ธรรมผ่่านกำาไรหรือ

ขาดทุน

4.2 สัญญาเช่า

การนำามาต่รฐานการราย์งานทางการเงนิ ฉบัูบูที� 16 มาถืือปฏิิบัูติ่ครั�งแรก บูริษััทฯรับูรู้หนี�สินต่ามสัญญา

เช่าสำาหรับูสัญญาเช่าที�เคย์จัำดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานด้วิย์มูลค่าปัจำจุำบัูนของเงินจ่ำาย์ชำาระต่าม

สัญญาเช่าที�เหลืออยู่์คิดลดด้วิย์อัต่ราดอกเบีู�ย์เงินกู้ยื์มส่วินเพิ�มของบูริษััทฯ ณ วัินที� 1 มกราคม 2563 

สำาหรับูสัญญาเช่าที�เคย์จัำดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บูริษััทฯ รับูรู้มูลค่าต่ามบัูญชีของสินทรัพย์์และ

หนี�สินต่ามสัญญาเช่าด้วิย์มูลค่าต่ามบัูญชีเดิมก่อนวัินที�นำามาต่รฐาน การราย์งานทางการเงิน ฉบัูบูที� 

16 มาถืือปฏิิบัูติ่ครั�งแรก

(หน่วิย์ : บูาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงท่นตัาม
วิธีส�วนได้เสียและวิธีราคาท่น

ภาระผู่กพันต่ามสัญญาเช่าที�เปิดเผ่ย์ ณ วิันที� 31 ธันวิาคม 2562 977,178,934

หัก: สัญญาเช่าระย์ะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพย์์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�า (882,000)

บูวิก: สิทธิเลือกในการขย์าย์อาย์ุสัญญาเช่า 120,836,607

หัก: ดอกเบูี�ย์จำ่าย์รอต่ัดบูัญชี (370,412,263)

หนี�สินต่ามสัญญาเช่าเพิ�มข่�นจำากการนำามาต่รฐานการราย์งาน

    ทางการเงิน ฉบูับูที� 16 มาถืือปฏิิบูัต่ิครั�งแรก 726,721,278

หนี�สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วิันที� 31 ธันวิาคม 2562 -

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า ณ วิันที� 1 มกราคม 2563 726,721,278

อัต่ราดอกเบูี�ย์การกู้ย์ืมส่วินเพิ�มถืัวิเฉลี�ย์ถื่วิงนำ�าหนัก (ร้อย์ละต่่อปี) 1.38 - 3.16

ประกอบูด้วิย์

หนี�สินสัญญาเช่าหมุนเวิีย์น 31,886,856

หนี�สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวิีย์น 694,834,422

726,721,278

5. การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

ณ วัินที� 1 กรกฎาคม 2563 บูริษััทฯ ไดเ้ปลี�ย์นแปลงประมาณการอาย์กุารใหป้ระโย์ชนข์องสว่ินปรับูปรงุ

ที�ดิน อาคารและ ส่วินปรับูปรุงอาคารและระบูบูสาธารณูปโภคบูางส่วิน จำากเดิม 3 ปี ถ่ืง 20 ปี เป็น 

13 ปี ถ่ืง 36 ปี ซ่ึ่�งผู้่บูริหารของบูริษััทฯเชื�อว่ิาการเปลี�ย์นแปลงอาย์ุการให้ประโย์ชน์ของสินทรัพย์์

ดังกล่าวิมีควิามเหมาะสมและสอดคล้องกับูประโย์ชน์เชิงเศรษัฐกิจำที�บูริษััทฯคาดว่ิาจำะได้รับูจำากการใช้

งานสินทรัพย์์ดังกล่าวิ
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ในการเปลี�ย์นแปลงประมาณการทางบูญัชีข้างต้่น บูริษััทฯไดใ้ช้วิิธีเปลี�ย์นตั่�งแต่่วัินที� 1 กรกฎาคม 2563 

เป็นต้่นไป

ผ่ลกระทบูจำากการเปลี�ย์นแปลงประมาณการทางบูัญชีดังกล่าวิที�มีต่่องบูแสดงฐานะการเงิน และ

งบูกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำ มีดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะกำารเงิน

ส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ�มข่�น 4,800,954

(หน่วิย์ : บูาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงท่นตัาม
วิธีส�วนได้เสียและวิธีราคาท่น

สำาหรับปีสิ�นส่ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรัเพ่ิิ่มขึ�น

ค่าเสื�อมราคาในต้่นทุนบูริการลดลง (2,929,606)

ค่าเสื�อมราคาในค่าใช้จ่ำาย์ในการให้บูริการและค่าใช้จ่ำาย์
   ในการบูริหารลดลง (1,871,348)

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานเพิ�มข่�น 0.008

6. นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญ 
6.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้้ค่่าบริการ

ราย์ได้ค่าบูริการรับูรู้เมื�อกิจำการให้บูริการเสร็จำสิ�น

รายได้้ด้อกเบ้�ย

ราย์ได้ดอกเบีู�ย์รับูรู้ต่ามเกณฑ์์คงค้างด้วิย์วิิธีดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริง โดย์จำะนำามูลค่าต่ามบัูญชีขั�นต้่นของ

สินทรัพย์์ทางการเงินมาคูณกับูอัต่ราดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริง ย์กเว้ินสินทรัพย์์ทางการเงินที�เกิดการด้อย์ค่า

ด้านเครดิต่ในภาย์หลงั ที�จำะนำามูลค่าต่ามบัูญชีสุทธิของสินทรัพย์์ทางการเงนิ (สุทธิจำากคา่เผื่�อผ่ลขาดทุน

ด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�น) มาคูณกับูอัต่ราดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริง

ต้้นทุุนทุางการเงิน

ค่าใช้จ่ำาย์ดอกเบีู�ย์จำากหนี�สินทางการเงินที�วัิดมูลค่าด้วิย์ราคาทนุตั่ดจำำาหน่าย์คำานวิณโดย์ใช้วิิธีดอกเบีู�ย์

ที�แท้จำริงและรับูรู้ต่ามเกณฑ์์คงค้าง
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6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด หมาย์ถ่ืง เงินสดและเงินฝ่ากธนาคาร และเงินลงทุนระย์ะสั�นที�

มีสภาพคล่องสูง ซ่ึ่�งถ่ืงกำาหนดจ่ำาย์คืนภาย์ในระย์ะเวิลาไม่เกิน 3 เดือนนับูจำากวัินที�ได้มาและไม่มีข้อ

จำำากัดในการเบิูกใช้

6.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนในการร่วิมค้าที�แสดงอยู่์ในงบูการเงินรวิมแสดงมูลค่าต่ามวิิธีส่วินได้เสีย์

เงินลงทุนในการร่วิมค้าที�แสดงอยู่์ในงบูการเงินเฉพาะกิจำการแสดงมูลค่าต่ามวิิธีราคาทุน

6.4 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าต่ามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื่�อการ

ด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ (ถ้ืามี)

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวิณจำากราคาทุนโดย์วิิธเีส้นต่รงต่ามอายุ์การให้ประโย์ชน์โดย์

ประมาณดังนี�

 ส่วินปรับูปรุงที�ดิน - ต่ามอายุ์สัญญาเช่า

 อาคาร - ต่ามอายุ์สัญญาเช่า

 ส่วินปรับูปรุงอาคารและระบูบูสาธารณูปโภค - ต่ามอายุ์สัญญาเช่า

 เครื�องมือเครื�องใช้และอุปกรณ์ต่กแต่่ง - 5   ปี

 อุปกรณ์สำานักงาน - 5   ปี

 ย์านพาหนะ - 5   ปี

โดย์เฉลี�ย์อายุ์สัญญาเช่าที�ดินอยู่์ระหว่ิาง 3 ปี ถ่ืง 50 ปี

ค่าเสื�อมราคารวิมอยู่์ในการคำานวิณผ่ลการดำาเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสำาหรับูสินทรัพย์์ระหว่ิางติ่ดตั่�ง

บูริษััทฯ ตั่ดราย์การส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจำากบัูญชี เมื�อจำำาหน่าย์สินทรัพย์์หรือ

คาดวิ่าจำะไม่ได้รับูประโย์ชน์เชิงเศรษัฐกิจำในอนาคต่จำากการใช้หรือการจำำาหน่าย์สินทรัพย์์ ราย์การผ่ล

กำาไรหรือขาดทุนจำากการจำำาหน่าย์สินทรัพย์์จำะรับูรู้ในส่วินของกำาไรหรือขาดทุนเมื�อบูริษััทฯตั่ดราย์การ

สินทรัพย์์นั�นออกจำากบัูญชี

6.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บูริษััทฯ บัูนท่กมูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพย์์ไม่มีตั่วิต่นต่ามราคาทุน และภาย์หลังการรับูรู้ราย์การเริ�ม

แรกสินทรัพย์์ไม่มีตั่วิต่นแสดงมูลค่าต่ามราคาทุนหักค่าตั่ดจำำาหน่าย์สะสมและค่าเผื่�อการด้อย์ค่าสะสม  

(ถ้ืามี) ของสินทรัพย์์นั�น
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บูริษััทฯ ตั่ดจำำาหน่าย์สินทรัพย์์ไม่มีตั่วิต่นที�มีอายุ์การให้ประโย์ชน์จำำากัดอย่์างมีระบูบูต่ลอดอายุ์การให้

ประโย์ชน์เชิงเศรษัฐกิจำของสินทรัพย์์นั�น และจำะประเมินการด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ดังกล่าวิเมื�อมีข้อบู่ง

ชี�ว่ิาสินทรัพย์์นั�นเกิดการด้อย์ค่า บูริษััทฯ จำะทบูทวินระย์ะเวิลาการตั่ดจำำาหน่าย์และวิิธีการตั่ดจำำาหน่าย์

ของสินทรัพย์์ไม่มีตั่วิต่นดังกล่าวิทุกสิ�นปีเป็นอย่์างน้อย์ ค่าตั่ดจำำาหน่าย์รับูรู้เป็นค่าใช้จ่ำาย์ในส่วินของ

กำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์์ไม่มีตั่วิต่นที�มีอายุ์การให้ประโย์ชน์จำำากัดมีดังนี�

  อายุ์การให้ประโย์ชน์

 โปรแกรมคอมพิวิเต่อร์ 2 - 10 ปี

6.6 สัญญาเช่า

ณ วัินเริ�มต้่นของสัญญาเช่า บูริษััทฯ จำะประเมินว่ิาสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบูด้วิย์สัญญาเช่า

หรือไม่ โดย์สัญญาจำะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบูด้วิย์สัญญาเช่า ถ้ืาสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการ

ควิบูคุมการใช้สินทรัพย์์ที�ระบุูได้สำาหรับูช่วิงเวิลาหน่�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ย์นกับูสิ�งต่อบูแทน

บริษััทฯ	ในฐานะผู้เช่า

นโยบายการับัญชีท่ีถือปฏิิบัติ่ตั่�งแต่่วันท่ี 1 มกรัาคม 2563

บูริษััทฯ ใช้วิิธกีารบัูญชีเดีย์วิสำาหรับูการรับูรู้ราย์การและการวัิดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้ินแต่่สญัญา

เช่าระย์ะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพย์์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�า ณ วัินที�สัญญาเช่าเริ�มมีผ่ล (วัินที�สินทรัพย์์

อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บูริษััทฯบัูนท่กสินทรัพย์์สิทธิการใช้ซ่ึ่�งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์์อ้างอิงและหนี�

สินต่ามสัญญาเช่าต่ามการจ่ำาย์ชำาระต่ามสัญญาเช่า

สิินทุรัพย์สิิทุธิิการใช้้

สินทรัพย์์สิทธิการใช้วัิดมูลค่าด้วิย์ราคาทนุหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผ่ลขาดทนุจำากการดอ้ย์ค่าสะสม และ

ปรับูปรุงด้วิย์ การวัิดมูลค่าของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์์สิทธิการใช้ประกอบูด้วิย์

จำำานวินเงินของหนี�สิน ต่ามสัญญาเช่าจำากการรับูรู้เริ�มแรก ต้่นทุนทางต่รงเริ�มแรกที�เกิดข่�น จำำานวินเงิน

ที�จ่ำาย์ชำาระต่ามสัญญาเช่า ณ วัินที�สัญญาเช่าเริ�มมีผ่ลหรือก่อนวัินที�สัญญาเช่าเริ�มมีผ่ล และหักด้วิย์สิ�ง

จูำงใจำต่ามสัญญาเช่าที�ได้รับู

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์์สิทธิการใช้คำานวิณจำากราคาทุนโดย์วิิธีเส้นต่รงต่ามอายุ์สัญญาเช่าหรืออายุ์

การให้ประโย์ชน์โดย์ประมาณของสินทรัพย์์สิทธิการใช้แล้วิแต่่ระย์ะเวิลาใดจำะสั�นกว่ิา ดังนี�

 ที�ดินและส่วินปรับูปรุงที�ดิน 2 - 46 ปี

 ย์านพาหนะ 2 - 3 ปี

หากควิามเป็นเจ้ำาของในสินทรัพย์์อ้างอิงได้โอนให้กับูบูริษััทฯเมื�อสิ�นสุดอายุ์สัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพย์์ดังกล่าวิได้รวิมถ่ืงการใช้สิทธิเลือกซืึ่�อ ค่าเสื�อมราคาจำะคำานวิณจำากอายุ์การให้ประโย์ชน์

โดย์ประมาณของสินทรัพย์์
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หน้�สิินต้ามสัิญญาเช่้า

หนี�สินต่ามสัญญาเช่าวัิดมูลค่าด้วิย์มูลค่าปัจำจุำบัูนของจำำานวินเงินที�ต้่องจ่ำาย์ต่ามสัญญาเช่าต่ลอดอาย์ุ

สัญญาเช่า จำำานวินเงินที�ต้่องจ่ำาย์ต่ามสัญญาเช่าประกอบูด้วิย์ค่าเช่าคงที�หักด้วิย์สิ�งจูำงใจำต่ามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผั่นแปรที�ข่�นอยู่์กับูดัชนีหรืออัต่รา จำำานวินเงินที�คาดว่ิาจำะจ่ำาย์ภาย์ใต้่การรับูประกันมูลค่าคงเหลือ 

รวิมถ่ืงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซืึ่�อซ่ึ่�งมีควิามแน่นอน อย่์างสมเหตุ่สมผ่ลที�บูริษััทฯ จำะใช้สิทธินั�น และ

การจ่ำาย์ค่าปรับูเพื�อการย์กเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ิาบูริษััทฯ จำะใช้

สิทธิในการย์กเลิกสัญญาเช่า บูริษััทฯ บัูนท่กค่าเช่าผั่นแปรที�ไม่ข่�นอยู่์กับูดัชนีหรืออัต่ราเป็นค่าใช้จ่ำาย์

ในงวิดที�เหตุ่การณ์หรือเงื�อนไขซ่ึ่�งเกี�ย์วิข้องกับูการจ่ำาย์ชำาระนั�นได้เกิดข่�น

บูริษััทฯ คิดลดมูลค่าปัจำจุำบัูนของจำำานวินเงินที�ต้่องจ่ำาย์ต่ามสัญญาเช่าด้วิย์อัต่ราดอกเบีู�ย์ต่ามนัย์ของ

สัญญาเช่าหรืออัต่ราดอกเบีู�ย์เงินกู้ยื์มส่วินเพิ�มของบูริษััทฯ หลังจำากวิันที�สัญญาเช่าเริ�มมีผ่ล มูลค่า

ต่ามบัูญชีของหนี�สนิต่ามสัญญาเช่าจำะเพิ�มข่�นจำากดอกเบีู�ย์ของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าและลดลงจำากการ

จ่ำาย์ชำาระต่ามสัญญาเช่าที�จ่ำาย์ชำาระแล้วิ นอกจำากนี� มูลค่าต่ามบัูญชีของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าจำะถูืกวัิด

มูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ย์นแปลงอายุ์สัญญาเช่า การเปลี�ย์นแปลงการจ่ำาย์ชำาระต่ามสัญญาเช่า หรือมี

การเปลี�ย์นแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซืึ่�อสินทรัพย์์อ้างอิง

สัิญญาเช่้าระยะสัิ�นและสัิญญาเช่้าซ่ึ่�งสิินทุรัพย์อ้างอิงม้มูลค่่าต้ำ�า

สัญญาเช่าที�มีอายุ์สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อย์กว่ิานับูตั่�งแต่่วัินที�สัญญาเช่าเริ�มมีผ่ล หรือสัญญาเช่า

ซ่ึ่�งสินทรัพย์์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�า จำะบัูนท่กเป็นค่าใช้จ่ำาย์ต่ามวิิธีเส้นต่รงต่ลอดอายุ์สัญญาเช่า

นโยบายการับัญชีท่ีถือปฏิิบัติ่ก่อนวันท่ี 1 มกรัาคม 2563

สัญญาเช่าที�ดิน และอุปกรณ์ที�ควิามเสี�ย์งและผ่ลต่อบูแทนของควิามเป็นเจ้ำาของส่วินใหญ่ได้โอนไปให้

กับูผู้่เช่าถืือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจำะบัูนท่กเป็นราย์จ่ำาย์ฝ่่าย์ทุนด้วิย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรม

ของสินทรัพย์์ที�เช่าหรือมูลค่าปัจำจุำบัูนสุทธิของจำำานวินเงินที�ต้่องจ่ำาย์ต่ามสัญญาเช่าแล้วิแต่่มูลค่าใดจำะ

ต่ำ�ากว่ิา ภาระผู่กพันต่ามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ำาย์ทางการเงินจำะบัูนท่กเป็นหนี�สินระย์ะย์าวิ ส่วินดอกเบีู�ย์

จ่ำาย์จำะบัูนท่กในส่วินของกำาไรหรือขาดทุนต่ลอดอายุ์ของสัญญาเช่า สินทรัพย์์  ที�ได้มาต่ามสัญญาเช่า

การเงินจำะคิดค่าเสื�อมราคาต่ลอดอาย์ุการใช้งานของสินทรัพย์์ที�เช่า หรืออายุ์ของสัญญาเช่า แล้วิแต่่

ระย์ะเวิลาใดจำะต่ำ�ากว่ิา

สัญญาเช่าที�ดิน และอุปกรณ์ที�ควิามเสี�ย์งและผ่ลต่อบูแทนของควิามเป็นเจ้ำาของส่วินใหญ่ไม่ได้โอนไป

ให้กับูผู้่เช่าถืือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำำานวินเงินที�จ่ำาย์ต่ามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับูรู้เป็นค่าใช้จ่ำาย์

ในส่วินของกำาไรหรือขาดทุนต่าม วิิธีเส้นต่รงต่ลอดอายุ์ของสัญญาเช่า

6.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บุูคคลหรือกิจำการที�เกี�ย์วิข้องกันกับูบูริษััทฯ หมาย์ถ่ืง บุูคคลหรือกิจำการที�มีอำานาจำควิบูคุมบูริษััทฯ หรือ

ถูืกบูริษััทฯ ควิบูคุมไม่ว่ิาจำะเป็นโดย์ทางต่รงหรือทางอ้อม หรืออยู่์ภาย์ใต้่การควิบูคุมเดีย์วิกันกับูบูริษััทฯ
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นอกจำากนี�บุูคคลหรือกิจำการที�เกี�ย์วิข้องกันยั์งหมาย์รวิมถ่ืงบูริษััทร่วิม และบูุคคลหรือกิจำการที�มีสิทธิ

ออกเสีย์งโดย์ทางต่รงหรือทางอ้อมซ่ึ่�งทำาให้มีอิทธิพลอย่์างเป็นสาระสำาคัญต่่อบูริษััทฯ ผู้่บูริหารสำาคัญ

กรรมการหรือพนักงานของบูริษััทฯที�มีอำานาจำในการวิางแผ่นและควิบูคุมการดำาเนินงานของบูริษััทฯ

6.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน บูริษััทฯ จำะทำาการประเมินการด้อย์ค่าของส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ และ สินทรัพย์์สิทธิการใช้ของบูริษััทฯหากมีข้อบู่งชี�ว่ิาสินทรัพย์์ดังกล่าวิอาจำด้อย์ค่า

บูริษััทฯ รับูรู้ขาดทุนจำากการด้อย์ค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับูคืนของสินทรัพย์์มีมูลค่าต่ำ�ากว่ิามูลค่า

ต่ามบัูญชีของสินทรัพย์์นั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับูคืนหมาย์ถ่ืงมูลค่ายุ์ติ่ธรรมหักต้่นทุนในการ

ขาย์ของสินทรัพย์์หรือมูลค่าจำากการใช้สินทรัพย์์แล้วิแต่่ราคาใดจำะสูงกว่ิา ในการประเมินมูลค่าจำาก

การใช้สินทรัพย์์ บูริษััทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต่ที�กิจำการคาดวิ่าจำะได้รับูจำากสินทรัพย์์

และคำานวิณคิดลดเป็นมูลค่าปัจำจุำบัูนโดย์ใช้อัต่ราคิดลดก่อนภาษีัที�สะท้อนถ่ืงการประเมินควิามเสี�ย์ง

ในสภาพต่ลาดปัจำจุำบัูนของเงินสดต่ามระย์ะเวิลาและควิามเสี�ย์งซ่ึ่�งเป็นลักษัณะเฉพาะของสินทรัพย์์

ที�กำาลังพิจำารณาอยู่์ ในการประเมินมูลค่ายุ์ติ่ธรรมหักต้่นทุนในการขาย์ บูริษััทฯใช้แบูบูจำำาลองการ

ประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซ่ึ่�งเหมาะสมกับูสินทรัพย์์ ซ่ึ่�งสะท้อนถ่ืงจำำานวินเงินที�กิจำการสามารถืจำะได้มาจำาก

การจำำาหน่าย์สินทรัพย์์หักด้วิย์ต่้นทุนในการจำำาหน่าย์ โดย์การจำำาหน่าย์นั�นผู้่ซืึ่�อกับูผู้่ขาย์มีควิามรอบูรู้

และเต็่มใจำในการแลกเปลี�ย์นและสามารถืต่่อรองราคากันได้อย่์างเป็นอิสระในลักษัณะของผู้่ที�ไม่มีควิาม

เกี�ย์วิข้องกัน

บูริษััทฯ จำะรับูรู้ราย์การขาดทุนจำากการด้อย์ค่าในส่วินของกำาไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อย์ค่าของสินทรัพย์์ มีข้อบู่งชี�ที�แสดงให้เห็นว่ิาผ่ลขาดทุนจำากการด้อย์ค่าของ

สินทรัพย์์ที�รับูรู้ในงวิดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บูริษััทฯจำะประมาณมูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับูคืนของ

สินทรัพย์์นั�น และจำะกลับูราย์การผ่ลขาดทุน จำากการด้อย์ค่าที�รับูรู้ในงวิดก่อนก็ต่่อเมื�อมีการเปลี�ย์นแปลง

ประมาณการที�ใช้กำาหนดมูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับูคืนภาย์หลัง จำากการรับูรู้ผ่ลขาดทุนจำากการด้อย์ค่าครั�ง

ล่าสุด โดย์มูลค่าต่ามบัูญชีของสินทรัพย์์ที�เพิ�มข่�นจำากการกลับูราย์การผ่ลขาดทุนจำากการด้อย์ค่าต้่อง

ไม่สูงกว่ิามูลค่าต่ามบัูญชีที�ควิรจำะเป็นหากกิจำการไม่เคย์รับูรู้ผ่ลขาดทุนจำากการด้อย์ค่าของสินทรัพย์์

ในงวิดก่อนๆ บูริษััทฯ จำะบัูนท่กกลับูราย์การผ่ลขาดทุนจำากการด้อย์ค่าของสินทรัพย์์โดย์รับูรู้ไปยั์งส่วิน

ของกำาไรหรือขาดทุนทันที

6.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยช้น์ระยะสัิ�นของพนักงาน

บูริษััทฯ รับูรู้เงินเดือน ค่าจ้ำาง โบูนัส และเงินสมทบูกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ำาย์เมื�อเกิดราย์การ

ผลประโยช้น์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครังการัสมทบเงิน
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บูริษััทฯ และพนักงานได้ร่วิมกันจัำดตั่�งกองทุนสำารองเลี�ย์งชีพ ซ่ึ่�งประกอบูด้วิย์เงินที�พนักงานจ่ำาย์สะสม

และเงินที�บูริษััทฯจ่ำาย์สมทบูให้เป็นราย์เดือน สินทรัพย์์ของกองทุนสำารองเลี�ย์งชีพได้แย์กออกจำาก

สินทรัพย์์ของบูริษััทฯ เงินที�บูริษััทฯ จ่ำาย์สมทบูกองทุนสำารองเลี�ย์งชีพบัูนท่กเป็นค่าใช้จ่ำาย์ในปีที�เกิด

ราย์การ

โครังการัผิลปรัะโยชน์ห้ลังออกจากงาน

บูริษััทฯ มีภาระสำาหรับูเงินชดเชย์ที�ต้่องจ่ำาย์ให้แก่พนักงานเมื�อออกจำากงานต่ามกฎหมาย์แรงงานและ

เมื�อเสีย์ชีวิิต่ ซ่ึ่�งบูริษััทฯถืือว่ิาเงินชดเชย์ดังกล่าวิเป็นโครงการผ่ลประโย์ชน์หลังออกจำากงานสำาหรับู

พนักงาน

บูริษััทฯ คำานวิณหนี�สินต่ามโครงการผ่ลประโย์ชน์หลังออกจำากงานของพนักงาน โดย์ใช้วิิธีคิดลดแต่่ละ

หน่วิย์ที� ประมาณการไว้ิ (Projected Unit Credit Method) โดย์ผู้่เชี�ย์วิชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระ

ผู่กพันดังกล่าวิต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์

ผ่ลกำาไรหรือขาดทุนจำากการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์ (Actuarial gains and losses) 

สำาหรับูโครงการผ่ลประโย์ชน์หลังออกจำากงานของพนักงานจำะรับูรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำอื�น

ต้่นทุนบูริการในอดีต่จำะถืูกรับูรู้ทั�งจำำานวินในกำาไรหรือขาดทุนทันทีที�มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจำการรับูรู้ต้่นทุนการปรับูโครงสร้างที�เกี�ย์วิข้อง

6.10 ประมาณการหน้ีสิน

บูริษััทฯ จำะบัูนท่กประมาณการหนี�สินไว้ิในบัูญชีเมื�อภาระผู่กพันซ่ึ่�งเป็นผ่ลมาจำากเหตุ่การณ์ในอดีต่ได้

เกิดข่�นแล้วิ และมีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ิาบูริษััทฯ จำะเสีย์ทรัพย์ากรเชิงเศรษัฐกิจำไปเพื�อปลดเปลื�อง

ภาระผู่กพันนั�น และบูริษััทฯสามารถืประมาณมูลค่าภาระผู่กพันนั�นได้อย่์างน่าเชื�อถืือ 

6.11 ภาษีเงินได้

ภาษีัเงินได้ประกอบูด้วิย์ภาษีัเงินได้ปัจำจุำบัูนและภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชี

ภาษ่ัเงินได้ปัจจุบัน

บูริษััทฯ บัูนท่กภาษีัเงินได้ปัจำจุำบัูนต่ามจำำานวินที�คาดว่ิาจำะจ่ำาย์ให้กับูหน่วิย์งานจัำดเก็บูภาษีัของรัฐ 

โดย์คำานวิณจำากกำาไร ทางภาษีัต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในกฎหมาย์ภาษีัอากร

ภาษ่ัเงินได้รอกำารตัดบัญช่

บูริษััทฯ บัูนท่กภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีของผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิระหว่ิางราคาต่ามบัูญชีของสินทรัพย์์

และหนี�สิน ณ วัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งานกับูฐานภาษีัของสินทรัพย์์และหนี�สินที�เกี�ย์วิข้องนั�น โดย์ใช้

อัต่ราภาษีัที�มีผ่ลบัูงคับูใช้ ณ วัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน 

บูริษััทฯ รับูรู้หนี�สินภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีของผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิที�ต้่องเสีย์ภาษีัทุกราย์การ แต่่รับูรู้

สินทรัพย์์ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีสำาหรับูผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิที�ใช้หักภาษีั รวิมทั�งผ่ลขาดทุนทางภาษีัที�



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 135

ยั์งไม่ได้ใช้ในจำำานวินเท่าที�มีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บูริษััทฯจำะมีกำาไรทางภาษีัในอนาคต่เพีย์งพอที�

จำะใช้ประโย์ชน์จำากผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิที�ใช้หักภาษีัและผ่ลขาดทุนทางภาษีัที�ยั์งไม่ได้ใช้นั�น

บูริษััทฯจำะทบูทวินมูลค่าต่ามบัูญชีของสินทรัพย์์ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีทุกสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน

และจำะทำาการปรับูลดมูลค่าต่ามบัูญชีดังกล่าวิ หากมีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ิาบูริษััทฯจำะไม่มีกำาไร

ทางภาษีัเพีย์งพอต่่อการนำาสินทรัพย์์ ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีทั�งหมดหรือบูางส่วินมาใช้ประโย์ชน์

บูริษััทฯ จำะบัูนท่กภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีโดย์ต่รงไปยั์งส่วินของผู้่ถืือหุ้นหากภาษีัที�เกิดข่�นเกี�ย์วิข้อง

กับูราย์การที�ได้บัูนท่กโดย์ต่รงไปยั์งส่วินของผู้่ถืือหุ้น 

6.12 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการับัญชีท่ีถือปฏิิบัติ่ตั่�งแต่่วันท่ี 1 มกรัาคม 2563

บูริษััทฯ รับูรู้ราย์การเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพย์์ทางการเงินด้วิย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรม และบูวิกด้วิย์ต้่นทุนการ

ทำาราย์การเฉพาะ ในกรณีที�เป็นสินทรัพย์์ทางการเงินที�ไม่ได้วัิดมูลค่าด้วิย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรมผ่่านกำาไรหรือ

ขาดทุน อย่์างไรก็ต่าม สำาหรับูลูกหนี�การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบูเกี�ย์วิกับูการจัำดหาเงินที�มีนัย์สำาคัญ 

บูริษััทฯจำะรับูรู้สินทรัพย์์ทางการเงินดังกล่าวิด้วิย์ราคาของราย์การ ต่ามที�กล่าวิไว้ิในนโย์บูาย์การบัูญชี

เรื�องการรับูรู้ราย์ได้

กำารจัดประเภทรายกำารและกำารวัดมูลค่าของสินทรัพิย์ทางกำารเงิน

บูริษััทฯจัำดประเภทสินทรัพย์์ทางการเงิน ณ วัินที�รับูรู้ราย์การเริ�มแรก เป็นสินทรัพย์์ทางการเงินที�วัิดมูลค่า

ในภาย์หลัง ด้วิย์ราคาทุนตั่ดจำำาหน่าย์ สินทรัพย์์ทางการเงินที�วัิดมูลค่าในภาย์หลังด้วิย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรมผ่่าน

กำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำอื�น และสินทรัพย์์ทางการเงินที�วัิดมูลค่าในภาย์หลังด้วิย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรมผ่่านกำาไร

หรือขาดทุน โดย์พิจำารณาจำากแผ่นธุรกิจำของกิจำการในการจำัดการสินทรัพย์์ทางการเงิน และลักษัณะ

ของกระแสเงินสดต่ามสัญญาของสินทรัพย์์ทางการเงิน

สิินทุรัพย์ทุางการเงินทุ้�วััด้มูลค่่าด้้วัยราค่าทุุนตั้ด้จำาหน่าย

บูริษััทฯวัิดมูลค่าสินทรัพย์์ทางการเงินด้วิย์ราคาทุนตั่ดจำำาหน่าย์ เมื�อบูริษััทฯถืือครองสินทรัพย์์ทางการ

เงินนั�นเพื�อรับูกระแสเงินสดต่ามสัญญา และเงื�อนไขต่ามสัญญาของสินทรัพย์์ทางการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที�เป็นการรับูชำาระ เพีย์งเงินต้่นและดอกเบีู�ย์จำากย์อดคงเหลือของเงินต้่นในวิันที�ระบุูไว้ิ

เท่านั�น 

สินทรัพย์์ทางการเงินดังกล่าวิวัิดมูลค่าในภาย์หลังโดย์ใช้วิิธีดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริงและต้่องมีการประเมินการ

ด้อย์ค่า ทั�งนี� ผ่ลกำาไรและขาดทุนที�เกิดข่�นจำากการตั่ดราย์การ การเปลี�ย์นแปลง หรือการด้อย์ค่าของ

สินทรัพย์์ดังกล่าวิจำะรับูรู้ในส่วินของกำาไรหรือขาดทุน

กำารจัดประเภทรายกำารและกำารวัดมูลค่าของหน่�สินทางกำารเงิน

ย์กเว้ินหนี�สินต่ราสารอนุพันธ์ บูริษััทฯรับูรู้ราย์การเมื�อเริ�มแรกสำาหรับูหนี�สินทางการเงินด้วิย์มูลค่า

ยุ์ติ่ธรรมหักต้่นทุน การทำาราย์การ และจัำดประเภทหนี�สินทางการเงินเป็นหนี�สินทางการเงินที�วัิดมูลค่า
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ในภาย์หลังด้วิย์ราคาทุนตั่ดจำำาหน่าย์ โดย์ใช้วิิธีดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริง ทั�งนี� ผ่ลกำาไรและขาดทุนที�เกิดข่�นจำาก

การตั่ดราย์การหนี�สินทางการเงินและการตั่ดจำำาหน่าย์ต่ามวิิธีดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริงจำะรับูรู้ในส่วินของกำาไร

หรือขาดทุน โดย์การคำานวิณมูลค่าราคาทุนตั่ดจำำาหน่าย์คำาน่งถ่ืงค่าธรรมเนีย์มหรือต้่นทุนที�ถืือเป็นส่วิน

หน่�งของอัต่ราดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริงนั�นด้วิย์ ทั�งนี� ค่าตั่ดจำำาหน่าย์ต่ามวิิธีดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริงแสดงเป็นส่วินหน่�ง

ของต้่นทุนทางการเงินในส่วินของกำาไรหรือขาดทุน

กำารตัดรายกำารของเคร้�องม้อทางกำารเงิน

สินทรัพย์์ทางการเงินจำะถูืกตั่ดราย์การออกจำากบัูญชี เมื�อสิทธิที�จำะได้รับูกระแสเงินสดของสินทรัพย์์นั�น

ได้สิ�นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที�จำะได้รับูกระแสเงินสดของสินทรัพย์์นั�น รวิมถ่ืงได้มีการโอนควิาม

เสี�ย์งและผ่ลต่อบูแทนเกือบูทั�งหมดของสินทรัพย์์นั�น หรือมีการโอนการควิบูคุมในสินทรัพย์์นั�น แม้ว่ิา

จำะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ิซ่ึ่�งควิามเสี�ย์งและผ่ลต่อบูแทนเกือบูทั�งหมดของสินทรัพย์์นั�น

บูริษััทฯ ตั่ดราย์การหนี�สนิทางการเงินก็ต่่อเมื�อได้มกีารปฏิิบัูต่ติ่ามภาระผู่กพันของหนี�สนินั�นแล้วิ มีการ

ย์กเลิกภาระผู่กพันนั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผู่กพันนั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ย์นหนี�สินทางการเงิน

ที�มีอยู่์ให้เป็นหนี�สินใหม่จำาก ผู้่ให้กู้ราย์เดีย์วิกันซ่ึ่�งมีข้อกำาหนดที�แต่กต่่างกันอย่์างมาก หรือมีการแก้ไข

ข้อกำาหนดของหนี�สินที�มีอยู่์อย่์างเป็นสาระสำาคัญ จำะถืือว่ิาเป็นการตั่ดราย์การหนี�สินเดิมและรับูรู้หนี�

สินใหม่ โดย์รับูรู้ผ่ลแต่กต่่างของมูลค่าต่ามบัูญชีดังกล่าวิในส่วินของกำาไรหรือขาดทุน

กำารด้อยค่าของสินทรัพิย์ทางกำารเงิน

บูริษััทฯ รับูรู้ค่าเผื่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นของต่ราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ได้วัิดมูลค่าด้วิย์

มูลค่ายุ์ติ่ธรรม ผ่่านกำาไรหรือขาดทุน ผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นคำานวิณจำากผ่ลต่่างของ

กระแสเงนิสดที�จำะครบูกำาหนดชำาระต่ามสัญญากับูกระแสเงนิสดทั�งหมดที�บูริษััทฯคาดว่ิาจำะได้รับูชำาระ 

และคิดลดด้วิย์อัต่ราดอกเบีู�ย์ที�แท้จำริงโดย์ประมาณของสินทรัพย์์ทางการเงิน ณ วัินที�ได้มา

ในกรณีที�ควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ของสินทรัพย์์ไม่ได้เพิ�มข่�นอย่์างมีนัย์สำาคัญนับูตั่�งแต่่การรับูรู้ราย์การเริ�ม

แรก บูริษััทฯวัิดมูลค่าผ่ลขาดทนุด้านเครดติ่ที�คาดว่ิาจำะเกดิข่�นโดย์พจิำารณาจำากการผ่ดิสัญญาที�อาจำจำะ

เกิดข่�นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที�หากควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ของสินทรัพย์์เพิ�มข่�นอย่์างมีนัย์สำาคัญ

นับูตั่�งแต่่การรับูรู้ราย์การเริ�มแรก บูริษััทฯ วัิดมูลค่าผ่ลขาดทุนด้วิย์จำำานวินเงินที�เท่ากับูผ่ลขาดทุนด้าน

เครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นต่ลอดอายุ์ที�เหลืออยู่์ของเครื�องมือทางการเงิน

บูริษััทฯ พิจำารณาว่ิาควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่จำะเพิ�มข่�นอย่์างมีนัย์สำาคัญ เมื�อมีการค้างชำาระการจ่ำาย์เงิน 

ต่ามสัญญาเกินกว่ิา 30 วัิน และพิจำารณาวิ่าสินทรัพย์์ทางการเงินนั�นมีการผิ่ดสัญญา เมื�อมีการค้าง

ชำาระการจ่ำาย์เงินต่ามสัญญาเกินกว่ิา 90 วัิน อย่์างไรก็ต่าม ในบูางกรณี บูริษััทฯ อาจำพิจำารณาว่ิา

สินทรัพย์์ทางการเงินนั�นมีการเพิ�มข่�นของควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่อย่์างมีนัย์สำาคัญและ มีการผิ่ดสัญญา

โดย์พิจำารณาจำากข้อมูลภาย์ในหรือข้อมูลภาย์นอกอื�น เช่น อันดับูควิามน่าเชื�อถืือด้านเครดิต่ของ

ผู้่ออกต่ราสาร

บูริษััทฯ ใช้วิิธีการอย่์างง่าย์ในการคำานวิณผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นสำาหรับูลูกหนี�การค้า  

ดังนั�น ทุกวัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน บูริษััทฯจ่ำงไม่มีการติ่ดต่ามการเปลี�ย์นแปลงของควิามเสี�ย์งทาง
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ด้านเครดิต่ แต่่จำะรับูรู้ค่าเผื่�อผ่ลขาดทุนจำากผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นต่ลอดอายุ์ของ

ลูกหนี�การค้า โดย์อ้างอิงจำากข้อมูลผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่จำากประสบูการณ์ในอดีต่ ปรับูปรุงด้วิย์ข้อมูล

การคาดการณ์ไปในอนาคต่เกี�ย์วิกับูลูกหนี�นั�นและสภาพแวิดล้อมทางด้านเศรษัฐกิจำ 

สินทรัพย์์ทางการเงินจำะถูืกตั่ดจำำาหน่าย์ออกจำากบัูญชี เมื�อกิจำการคาดว่ิาจำะไม่ได้รับูคืนกระแสเงินสด

ต่ามสัญญาอีกต่่อไป

กำารหักำกำลบของเคร้�องม้อทางกำารเงิน

สินทรัพย์์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินจำะนำามาหักกลบูกัน และแสดงด้วิย์ย์อดสุทธิในงบูแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่่อเมื�อกิจำการมีสิทธิบัูงคับูใช้ได้ต่ามกฎหมาย์อยู่์แล้วิในการหักกลบูจำำานวินเงินที�รับูรู้

และกิจำการมีควิามตั่�งใจำที�จำะชำาระด้วิย์ย์อดสุทธิ หรือตั่�งใจำที�จำะรับูสินทรัพย์์และชำาระหนี�สินพร้อมกัน

 

นโยบายการับัญชีท่ีถือปฏิิบัติ่ก่อนวันท่ี 1 มกรัาคม 2563

ลูกำหน่�กำารค้า

ลูกหนี�การค้าแสดงมูลค่าต่ามจำำานวินมูลค่าสุทธิที�จำะได้รับู บูริษััทฯบัูนท่กค่าเผื่�อหนี�สงสัย์จำะสูญสำาหรับู

ผ่ลขาดทุนโดย์ประมาณที�อาจำเกิดข่�นจำากการเก็บูเงินจำากลูกหนี�ไม่ได้ ซ่ึ่�งโดย์ทั�วิไปพิจำารณาจำาก

ประสบูการณ์การเก็บูเงินและการวิิเคราะห์อายุ์หนี�

เงินลงทุน

เงินลงทุนในต่ราสารหนี�ที�จำะครบูกำาหนดชำาระในหน่�งปี รวิมทั�งที�จำะถืือจำนครบูกำาหนดแสดงมูลค่าต่าม

ราคาทุนตั่ดจำำาหน่าย์ บูริษััทฯตั่ดบัูญชีส่วินเกิน/รับูรู้ส่วินต่ำ�ากว่ิามูลค่าต่ราสารหนี�ต่ามวิิธีอัต่ราดอกเบีู�ย์

ที�แท้จำริง ซ่ึ่�งจำำานวินที�ตั่ดจำำาหน่าย์/รับูรู้นี�จำะแสดงเป็นราย์การปรับูกับูดอกเบีู�ย์รับู

6.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุ์ติ่ธรรม หมาย์ถ่ืง ราคาที�คาดวิา่จำะไดรั้บูจำากการขาย์สนิทรัพย์์หรอืเป็นราคาที�จำะต่อ้งจ่ำาย์เพื�อโอน

หนี�สินให้ผู้่อื�น โดย์ราย์การดังกล่าวิเป็นราย์การที�เกิดข่�นในสภาพปกติ่ระหว่ิางผู้่ซืึ่�อและผู้่ขาย์ (ผู้่ร่วิมใน

ต่ลาด) ณ วัินที�วัิดมูลค่า บูริษััทฯ ใช้ราคาเสนอซืึ่�อขาย์ในต่ลาดที�มีสภาพคล่องในการวัิดมูลค่ายุ์ติ่ธรรม

ของสินทรัพย์์และหนี�สินซ่ึ่�งมาต่รฐานการราย์งานทางการเงินที�เกี�ย์วิข้องกำาหนดให้ต้่องวัิดมูลค่าด้วิย์

มูลค่ายุ์ต่ธิรรม ย์กเว้ินในกรณีที�ไม่มตี่ลาดที�มสีภาพคล่องสำาหรับูสินทรัพย์์หรือหนี�สินที�มลัีกษัณะเดีย์วิกัน

หรือไม่สามารถืหาราคาเสนอซืึ่�อขาย์ในต่ลาดที�มีสภาพคล่องได้ บูริษััทฯ จำะประมาณมูลค่ายุ์ติ่ธรรมโดย์

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับูแต่่ละสถืานการณ์ และพย์าย์ามใช้ข้อมูล ที�สามารถืสังเกต่

ได้ที�เกี�ย์วิข้องกับูสินทรัพย์์หรือหนี�สินที�จำะวัิดมูลค่ายุ์ติ่ธรรมนั�นให้มากที�สุด 

ลำาดับูชั�นของมูลค่ายุ์ติ่ธรรมที�ใช้วัิดมูลค่าและเปิดเผ่ย์มูลค่ายุ์ติ่ธรรมของสินทรัพย์์และหนี�สินในงบูการ

เงินแบู่งออกเป็นสามระดับูต่ามประเภทของข้อมูลที�นำามาใช้ในการวัิดมูลค่ายุ์ติ่ธรรม ดังนี�
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ระดับู 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซืึ่�อขาย์ของสินทรัพย์์หรือหนี�สินอย่์างเดีย์วิกันในต่ลาดที�มีสภาพคล่อง

ระดับู 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถืสังเกต่ได้ของสินทรัพย์์หรือหนี�สิน ไม่ว่ิาจำะเป็นข้อมูลทางต่รง 

  หรือทางอ้อม

ระดับู 3 ใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถืสังเกต่ได้ เช่น ข้อมูลเกี�ย์วิกับูกระแสเงินสดในอนาคต่ที�กิจำการ 

  ประมาณข่�น

ทุกวัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน บูริษััทฯจำะประเมินควิามจำำาเป็นในการโอนราย์การระหว่ิางลำาดับูชั�น

ของมูลค่ายุ์ติ่ธรรมสำาหรับูสินทรัพย์์และหนี�สินที�ถืืออยู่์ ณ วัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งานที�มีการวัิดมูลค่า

ยุ์ติ่ธรรมแบูบูเกิดข่�นประจำำา

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำาคัญ

ในการจัำดทำางบูการเงินต่ามมาต่รฐานการราย์งานทางการเงิน ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องใช้ดุลย์พินิจำและ

การประมาณการในเรื�องที�มีควิามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลย์พินิจำและการประมาณการดังกล่าวินี�ส่ง

ผ่ลกระทบูต่่อจำำานวินเงินที�แสดงในงบูการเงินและต่่อข้อมูลที�แสดงในหมาย์เหตุ่ประกอบูงบูการเงิน

ผ่ลที�เกิดข่�นจำริงอาจำแต่กต่่างไปจำากจำำานวินที�ประมาณการไว้ิ การใช้ดุลย์พินิจำและการประมาณการที�

สำาคัญมีดังนี�

สัญญาเช่า	-	บริษััทฯ	ในฐานะผู้เช่า

การกำาหนด้อายุสัิญญาเช่้าทุ้�ม้สิิทุธิิการเลือกในการขยายอายุสัิญญาเช่้าหรือยกเลิกสัิญญาเช่้า 

ในการกำาหนดอาย์ุสัญญาเช่า ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องใช้ดุลย์พินิจำในการประเมินว่ิาบูริษััทฯมีควิาม

แน่นอน อย่์างสมเหตุ่สมผ่ลหรือไม่ที�จำะใช้สิทธิเลือกในการขย์าย์อายุ์สัญญาเช่าหรือย์กเลิกสัญญาเช่า

โดย์คำาน่งถ่ืงข้อเท็จำจำริงและสภาพแวิดล้อมที�เกี�ย์วิข้องทั�งหมดที�ทำาให้เกิดสิ�งจูำงใจำทางเศรษัฐกิจำสำาหรับู

บูริษััทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั�น

การกำาหนด้อัต้ราด้อกเบ้�ยการกู้ยืมส่ิวันเพิ�ม

บูริษััทฯ ไม่สามารถืกำาหนดอัต่ราดอกเบีู�ย์ต่ามนัย์ของสัญญาเช่า ดังนั�น จ่ำงใช้อัต่ราดอกเบีู�ย์การกู้ยื์ม

ส่วินเพิ�มของบูริษััทฯ ในการคิดลดหนี�สินต่ามสัญญาเช่า โดย์อัต่ราดอกเบีู�ย์การกู้ยื์มส่วินเพิ�มเป็น

อัต่ราดอกเบีู�ย์ที�บูริษััทฯจำะต้่องจ่ำาย์ในการกู้ยื์มเงินที�จำำาเป็นเพื�อให้ได้มาซ่ึ่�งสินทรัพย์์ที�มีมูลค่าใกล้เคีย์ง

กับูสินทรัพย์์สิทธิการใช้ในสภาพแวิดล้อมทางเศรษัฐกิจำที�คล้าย์คล่ง โดย์มีระย์ะเวิลาการกู้ยื์มและหลัก

ประกันที�คล้าย์คล่ง

ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครดิตท่�คาดว่าจะเกิำดข่�นของลูกำหน่�กำารค้า

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นสำาหรับูลูกหนี�การค้า ข่�นอยู่์กับูอายุ์หนี�คงค้างนับูจำากวัินที�ถ่ืง

กำาหนดชำาระสำาหรับูกลุ่มลูกค้าที�มีรูปแบูบูของผ่ลขาดทุนที�คล้าย์คล่งกัน
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ผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นมาจำากการนำาอัต่ราการผิ่ดสัญญาในอดีต่ที�สังเกต่ได้ ปรับูปรุง

ด้วิย์ข้อมูลที�เป็นการคาดการณ์ในอนาคต่ โดย์บูริษััทฯ ใช้ข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต่ที�มีควิามสม

เหตุ่สมผ่ลและสามารถืสนับูสนุนได้ ซ่ึ่�งได้พิจำารณาถ่ืงข้อสมมติ่เกี�ย์วิกับูสภาวิะทางเศรษัฐกิจำในอนาคต่ 

การประเมินควิามสัมพันธ์ระหว่ิางอัต่ราการผิ่ดสัญญาในอดีต่ที�สังเกต่ได้ สภาวิะทางเศรษัฐกิจำที�คาด

การณ์ไว้ิ และผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นถืือว่ิาเป็นประมาณการทางบัูญชีที�สำาคัญ จำำานวิน

ผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�น มีควิามอ่อนไหวิต่่อการเปลี�ย์นแปลงของสถืานการณ์และ

สภาวิะทางเศรษัฐกิจำที�คาดการณ์ไว้ิ นอกจำากนี� ข้อมูลผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่จำากประสบูการณ์ในอดีต่

และการคาดการณ์สภาวิะทางเศรษัฐกิจำของบูริษััทฯอาจำไม่ได้บู่งบูอกถ่ืงการผิ่ดสัญญาของลูกค้าที�เกิด

ข่�นจำริงในอนาคต่

ส่วนปรับปรุงท่�ดิน	อาคารและอุปกำรณ์และค่าเส้�อมราคา

ในการคำานวิณค่าเสื�อมราคาของส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องทำาการ

ประมาณอาย์ุการให้ประโย์ชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และต้่องทบูทวินอายุ์การให้ประโย์ชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ย์นแปลงเกิดข่�น

นอกจำากนี� ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องสอบูทานการด้อย์ค่าของส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

แต่่ละช่วิงเวิลาและบัูนท่กขาดทุนจำากการด้อย์ค่าหากคาดว่ิามูลค่าที�คาดว่ิาจำะได้รับูคืนต่ำ�ากว่ิามูลค่าต่าม

บัูญชีของสินทรัพย์์นั�น ในการนี� ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องใช้ดุลย์พินิจำที�เกี�ย์วิข้องกับูการคาดการณ์ราย์ได้

และค่าใช้จ่ำาย์ในอนาคต่ซ่ึ่�งเกี�ย์วิเนื�องกับูสินทรัพย์์นั�น

สินทรัพิย์ภาษ่ัเงินได้รอกำารตัดบัญช่

บูริษััทฯ จำะรับูรู้สินทรัพย์์ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีสำาหรับูผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิที�ใช้หักภาษีัและขาดทุน

ทางภาษีัที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีควิามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ิาบูริษััทฯจำะมีกำาไรทางภาษีัในอนาคต่เพีย์งพอที�

จำะใช้ประโย์ชน์จำากผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่่าย์บูริหารจำำาเป็นต้่องประมาณการว่ิา

บูริษััทฯควิรรับูรู้จำำานวินสินทรัพย์์ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีเป็นจำำานวินเท่าใด โดย์พิจำารณาถ่ืงจำำานวิน

กำาไรทางภาษีัที�คาดว่ิาจำะเกิดในอนาคต่ในแต่่ละช่วิงเวิลา

ผลประโยชน์หลังออกำจากำงานของพินักำงานตามโครงกำารผลประโยชน์

หนี�สินต่ามโครงการผ่ลประโย์ชน์หลังออกจำากงานของพนักงาน ประมาณข่�นต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์

ประกันภัย์ ซ่ึ่�งต้่องอาศัย์ข้อสมมติ่ฐานต่่างๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อัต่ราคิดลด อัต่ราการข่�นเงิน

เดือนในอนาคต่ อัต่รามรณะ และอัต่ราการเปลี�ย์นแปลงในจำำานวินพนักงาน เป็นต้่น



140

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกำรรมกำารและผู้บริหาร	

ในระหว่ิางปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 บูริษััทฯมีค่าใช้จ่ำาย์ผ่ลประโย์ชน์พนักงานที�ให้

แก่กรรมการและผู้่บูริหาร ดังต่่อไปนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

ผ่ลประโย์ชน์ระย์ะสั�น 31,138,864 28,866,358

ผ่ลประโย์ชน์หลังออกจำากงาน 366,313 1,156,329

รวิม 31,505,177 30,022,687

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

เงินสด 360,000 360,000

เงินฝ่ากออมทรัพย์์ 189,781,403 64,432,096

เงินฝ่ากกระแสราย์วัิน 3,218,313 3,857,092

เงินลงทุนระย์ะสั�นที�ครบูกำาหนดภาย์ใน 3 เดือน - 42,350

รวิมเงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด 193,359,716 68,691,538

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 เงินฝ่ากธนาคารมีอัต่ราดอกเบีู�ย์ระหว่ิางร้อย์ละ 0.05 - 0.45 ต่่อปี  

(2562: ร้อย์ละ 0.10 - 0.85 ต่่อปี) 

10. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

ลูกำหน่�กำารค้า	-	ค่ารถ

อายุ์หนี�คงค้างนับูจำากวัินที�ถ่ืงกำาหนดชำาระ

ยั์งไม่ถ่ืงกำาหนดชำาระ 107,959,552 120,548,443

ค้างชำาระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 1,705,580 1,347,588

รวิมลูกหนี�การค้า - ค่ารถื 109,665,132 121,896,031
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(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

ลูกำหน่�กำารค้า	-	กิำจกำารท่�ไม่เก่ำ�ยวข้องกัำน

อายุ์หนี�คงค้างนับูจำากวัินที�ถ่ืงกำาหนดชำาระ

ยั์งไม่ถ่ืงกำาหนดชำาระ 5,028,105 3,059,426

ค้างชำาระ

   ไม่เกิน 3 เดือน 172,822 -

ลูกหนี�การค้า - กิจำการที�ไม่เกี�ย์วิข้องกัน, สุทธิ 5,200,927 3,059,426

รวิมลูกหนี�การค้า, สุทธิ 114,866,059 124,955,457

ลูกำหน่�อ้�น

ลูกหนี�อื�น - กิจำการที�ไม่เกี�ย์วิข้องกัน 1,290,871 1,377,883

เงินทดรองจ่ำาย์ 3,959,433 2,591,797

ค่าใช้จ่ำาย์จ่ำาย์ล่วิงหน้า 5,788,498 5,617,450

ดอกเบีู�ย์ค้างรับู 419,848 622,185

รวิม 11,458,650 10,209,315

หัก: ค่าเผื่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�น 

   (2562: ค่าเผื่�อหนี�สงสัย์จำะสูญ) (583,220) (583,220)

รวิมลูกหนี�อื�น, สุทธิ 10,875,430 9,626,095

รวิมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น, สุทธิ 125,741,489 134,581,552

การเปลี�ย์นแปลงของบัูญชีค่าเผื่�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นของลูกหนี�อื�น มีราย์ละเอีย์ด

ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)

1 มกราคม 2563 583,220

31 ธันวิาคม 2563 583,220

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 สินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�นคือเงินฝ่ากประจำำาธนาคารที�มีอายุ์

มากกว่ิา 3 เดือน แต่่ไม่เกิน 12 เดือน จำำานวิน 304 ล้านบูาท (2562: 320 ล้านบูาท ซ่ึ่�งจัำดประเภท

ราย์การเป็นเงินลงทุนระย์ะสั�น) โดย์มีอัต่ราดอกเบีู�ย์ระหว่ิางร้อย์ละ 0.25 ถ่ืง 0.70 ต่่อปี (2562: ร้อย์ละ 

0.60 ถ่ืง 1.40 ต่่อปี)
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12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคำ้าประกัน

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 เงินฝ่ากประจำำาธนาคารจำำานวิน 16 ล้านบูาท (2562: 16.1 ล้านบูาท) ได้นำา

ไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือคำ�าประกันจำากธนาคารพาณิชย์์ในประเทศ เพื�อการขอใช้ไฟฟ้าและ

การปฏิิบัูติ่ต่ามสญัญาใหด้ำาเนนิการประมลูขาย์ทอดต่ลาด และใช้ในการคำ�าประกนัวิงเงนิเบิูกเกินบัูญชี

จำากสถืาบัูนการเงิน 4 แห่ง ต่ามที�กล่าวิไว้ิในหมาย์เหตุ่ 27.3 และ 27.4 ต่ามลำาดับู

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วิมค้านี�เป็นเงินลงทุนในกิจำการซ่ึ่�งบูริษััทฯ และบูริษััทอื�นควิบูคุมร่วิมกัน ซ่ึ่�งมี

ราย์ละเอีย์ดดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)

การร�วมค้า ลักษณ์ะธ่รกิจ สัดส�วนเงินลงท่น ราคาท่น
มูลค�าตัามบัญชี 

ตัามวิธีส�วนได้เสีย

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บูริษััท แอคชั�น
แอนด์ ออคชั�น
จำำากัด

ให้บูริการที�เกี�ย์วิ
เนื�องกับูการซืึ่�อ
ขาย์รถืและทรัพย์์
สินอื�นๆ 50.998 50.998 - 5,099,800 - 280,478

รวิม - 5,099,800 - 280,478

หัก: ค่าเผื่�อการด้อย์ค่าของเงินลงทุน - (5,099,800) - (280,478)

เงินลงทุนในการร่วิมค้า - สุทธิ - - - -

เมื�อวัินที� 25 มกราคม 2560 บูริษััทฯ ได้ลงทุนในบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด จำำานวิน 50,998 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วิน ร้อย์ละ 50.998 ของทุนจำดทะเบีูย์นของบูริษััทดังกล่าวิ เงินลงทุนในบูริษััทดังกล่าวิ

ถืือเป็นการร่วิมค้า เนื�องจำากในการประชุมคณะกรรมการแต่่ละครั�งจำะต้่องมีกรรมการที�เสนอชื�อโดย์

ผู้่ร่วิมทุนทั�งสองฝ่่าย์เข้าร่วิมด้วิย์จ่ำงจำะครบูองค์ประชุม

จำากการพิจำารณาผ่ลการดำาเนินงานของบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด นับูแต่่เริ�มดำาเนินการซ่ึ่�ง

ไม่เป็นไปต่ามเป้าหมาย์ที�ต้่องการเพิ�มช่องทางในการหาราย์ได้ให้กับูบูริษััทฯ ที�ประชุมคณะกรรมการ

ของบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด จ่ำงมีมติ่พิจำารณาให้ยุ์ติ่การดำาเนินงานและปิดกิจำการเมื�อ

วัินที� 20 ธันวิาคม 2561 บูริษััทฯได้บัูนท่กค่าเผื่�อการด้อย์ค่าของเงินลงทุนเต็่มจำำานวิน 

เมื�อวัินที� 12 ธันวิาคม 2563 ที�ประชุมวิิสามัญผู้่ถืือหุ้นของบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด ได้มี

มติ่อนุมัติ่เสร็จำ การชำาระบัูญชีและบูริษััท แอคชั�น แอนด์ ออคชั�น จำำากัด ได้จำดทะเบีูย์นเสร็จำการชำาระ

บัูญชีต่่อกรมพัฒนาธุรกิจำการค้า เมื�อวัินที� 18 ธันวิาคม 2563 

ดังนั�น ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 จ่ำงไม่มีการแสดงงบูแสดงฐานะการเงินต่ามวิิธีส่วินได้เสีย์



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 143

14
. 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

งที่
ดิน

 อ
าค

าร
แล

ะอุ
ปก

รณ์
(ห

น่วิ
ย์ 

: บู
าท

)

ส�ว
นป

รับ
ปร

่งท
ี่ดิน

อา
คา

ร

ส�ว
นป

รับ
ปร

่ง
อา

คา
รแ

ละ
ระ

บบ
สา

ธา
รณ์

ูปโ
ภค

เค
ร่่อ

งม
ือเ

คร
่่อง

ใช
้

แล
ะอ

่ปก
รณ์

์ตัก
แตั

�ง
อ่ป

กร
ณ์

์สำา
นัก

งา
น

ยา
นพึ

าห
นะ

สิน
ทร

ัพึย
์ระ

หว
�าง

ตัิด
ตัั�ง

รว
ม

รา
คา

ทุ
น

1 
มก

รา
คม

 2
56

2
28

4,
99

1,
24

6
51

,0
09

,7
92

43
,3

66
,7

89
54

,0
21

,3
36

2,
61

9,
84

1
36

,8
93

,1
09

2,
74

6,
08

4
47

5,
64

8,
19

7
ซึ่�อ

เพิ
�ม

7,
87

2,
80

1
-

1,
46

2,
19

4
10

,4
91

,4
67

26
,4

01
11

,6
56

,4
01

30
,7

36
,3

91
62

,2
45

,6
55

โอ
นเ

ข้า
 (อ

อก
)

13
,5

41
,3

57
-

56
6,

00
0

3,
22

5,
05

8
-

30
,5

61
(1

7,
36

2,
97

6)
-

จำำา
หน่

าย์
/ต่

ดจำ
ำาห

น่า
ย์

(1
,7

55
,2

90
)

(1
,2

65
,6

71
)

(3
41

,2
36

)
(1

,3
01

,0
36

)
(1

17
,7

00
)

(3
,1

74
,1

28
)

(2
6,

73
0)

(7
,9

81
,7

91
)

31
 ธั

นวิ
าค

ม 
25

62
30

4,
65

0,
11

4
49

,7
44

,1
21

45
,0

53
,7

47
66

,4
36

,8
25

2,
52

8,
54

2
45

,4
05

,9
43

16
,0

92
,7

69
52

9,
91

2,
06

1
ซึ่�อ

เพิ
�ม

1,
81

5,
58

0
-

60
6,

39
5

11
,1

48
,9

80
94

,7
70

4,
02

3,
26

0
63

,0
10

,5
43

80
,6

99
,5

28
โอ

นเ
ข้า

 (อ
อก

)
43

,1
96

,2
72

-
1,

68
2,

89
2

76
8,

99
1

-
-

(4
5,

64
8,

15
5)

-
จำำา

หน่
าย์

(3
04

,2
66

)
(3

22
,5

24
)

(3
,8

51
,1

40
)

(9
18

,3
72

)
(2

5,
85

7)
(4

,3
92

,1
51

)
-

(9
,8

14
,3

10
)

31
 ธั

นวิ
าค

ม 
25

63
34

9,
35

7,
70

0
49

,4
21

,5
97

43
,4

91
,8

94
77

,4
36

,4
24

2,
59

7,
45

5
45

,0
37

,0
52

33
,4

55
,1

57
60

0,
79

7,
27

9
ค่า

เส้
�อม

รา
คา

สะ
สม

1 
มก

รา
คม

 2
56

2
12

3,
35

3,
79

1
21

,7
34

,8
21

31
,8

73
,7

03
37

,3
94

,3
11

2,
02

4,
82

1
25

,9
64

,2
16

-
24

2,
34

5,
66

3
ค่า

เสื
�อม

รา
คา

สำา
หรั

บูปี
26

,8
18

,7
33

3,
35

6,
45

7
4,

73
5,

09
8

7,
96

1,
69

1
21

5,
98

8
4,

97
5,

83
3

-
48

,0
63

,8
00

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
สะ

สม
สำา

หรั
บู

  
 ส่

วิน
ที�จำ

ำาห
น่า

ย์/
ต่ด

  
  
  
จำำา

หน่
าย์

(8
92

,3
35

)
(1

,0
20

,4
14

)
(3

38
,0

59
)

(1
,1

61
,3

72
)

(1
11

,3
76

)
(3

,1
74

,1
25

)
-

(6
,6

97
,6

81
)

31
 ธั

นวิ
าค

ม 
25

62
14

9,
28

0,
18

9
24

,0
70

,8
64

36
,2

70
,7

42
44

,1
94

,6
30

2,
12

9,
43

3
27

,7
65

,9
24

-
28

3,
71

1,
78

2
ค่า

เสื
�อม

รา
คา

สำา
หรั

บูปี
26

,6
12

,8
06

3,
27

7,
08

2
3,

19
4,

43
4

8,
16

0,
70

8
16

8,
02

7
5,

42
7,

45
5

-
46

,8
40

,5
12

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
สะ

สม
สำา

หรั
บู

  
 ส่

วิน
ที�จำ

ำาห
น่า

ย์
(3

04
,2

65
)

(3
22

,5
21

)
(3

,8
44

,5
78

)
(7

15
,1

18
)

(2
5,

32
9)

(4
,3

24
,6

98
)

-
(9

,5
36

,5
09

)
31

 ธั
นวิ

าค
ม 

25
63

17
5,

58
8,

73
0

27
,0

25
,4

25
35

,6
20

,5
98

51
,6

40
,2

20
2,

27
2,

13
1

28
,8

68
,6

81
-

32
1,

01
5,

78
5

มูล
ค่า

สุท
ธ์ต

าม
บั
ญ
ช่

31
 ธั

นวิ
าค

ม 
25

62
15

5,
36

9,
92

5
25

,6
73

,2
57

8,
78

3,
00

5
22

,2
42

,1
95

39
9,

10
9

17
,6

40
,0

19
16

,0
92

,7
69

24
6,

20
0,

27
9

31
 ธั

นวิ
าค

ม 
25

63
17

3,
76

8,
97

0
22

,3
96

,1
72

7,
87

1,
29

6
25

,7
96

,2
04

32
5,

32
4

16
,1

68
,3

71
33

,4
55

,1
57

27
9,

78
1,

49
4

ค่า
เส้
�อม

รา
คา

สำา
ห
รับ

ปี
25

62
 (3

7.
9 

ล้า
นบู

าท
 ร

วิม
อย์

ใน
ต่น

ทุน
บูริ

กา
ร 

ส่วิ
นที

�เห
ลือ

รวิ
มอ

ย์ใ
นค่

าใ
ช้จำ

าย์
ใน

กา
รใ

ห้บู
ริก

าร
 แ

ละ
ค่า

ใช้
จำา

ย์ก
าร

บูริ
หา

ร)
48

,0
63

,8
00

25
63

 (3
6.

7 
ล้า

นบู
าท

 ร
วิม

อย์
ใน

ต่น
ทุน

บูริ
กา

ร 
ส่วิ

นที
�เห

ลือ
รวิ

มอ
ย์ใ

นค่
าใ

ช้จำ
าย์

ใน
กา

รใ
ห้บู

ริก
าร

 แ
ละ

ค่า
ใช้

จำา
ย์ก

าร
บูริ

หา
ร)

46
,8

40
,5

12



144

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯ มีส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์จำำานวินหน่�งซ่ึ่�งตั่ดค่าเสื�อม

ราคาหมดแล้วิ แต่่ยั์งใช้งานอยู่์ มูลค่าต่ามบูัญชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพย์์ดังกล่าวิมี

จำำานวินเงินประมาณ 114.9 ล้านบูาท (2562: 119.8 ล้านบูาท)

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วิย์ : บูาท)

โปรแกรม
คอมพึิวเตัอร์

สินทรัพึย์ไม�มีตััว
ตันระหว�างตัิดตัั�ง รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2562 3,824,227 285,000 4,109,227
ซืึ่�อเพิ�ม 250,350 648,500 898,850
โอนเข้า (ออก) 600,000 (600,000) -
31 ธันวิาคม 2562 4,674,577 333,500 5,008,077
ซืึ่�อเพิ�ม 1,494,350 791,500 2,285,850
โอนเข้า (ออก) 645,000 (645,000) -
31 ธันวิาคม 2563 6,813,927 480,000 7,293,927
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2562 1,158,925 - 1,158,925
ค่าตั่ดจำำาหน่าย์สำาหรับูปี 393,110 - 393,110
31 ธันวิาคม 2562 1,552,035 - 1,552,035
ค่าตั่ดจำำาหน่าย์สำาหรับูปี 635,156 - 635,156
31 ธันวิาคม 2563 2,187,191 - 2,187,191
มูลค่าสุทธิ์ตามบัญช่
31 ธันวิาคม 2562 3,122,542 333,500 3,456,042
31 ธันวิาคม 2563 4,626,736 480,000 5,106,736

16. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

เจ้ำาหนี�การค้า - ค่ารถื 317,767,486 184,203,606

เจ้ำาหนี�อื�น - กิจำการที�ไม่เกี�ย์วิข้องกัน 14,177,293 10,601,407

ค่าใช้จ่ำาย์ค้างจ่ำาย์ 47,067,794 46,380,191

รวิมเจ้ำาหนี�การค้าและเจ้ำาหนี�อื�น 379,012,573 241,185,204

เจ้ำาหนี�การค้า - ค่ารถืประกอบูด้วิย์สถืาบัูนการเงิน นิติ่บุูคคลและบุูคคลธรรมดาซ่ึ่�งเป็นเจ้ำาของรถืย์นต์่

โดย์ปกติ่ระย์ะเวิลาชำาระเสร็จำแก่เจ้ำาหนี�การค้า - ค่ารถื มีระย์ะเวิลาประมาณ 5 - 7 วัินทำาการนับูจำาก

วัินสิ�นสุดการประมูล
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17. หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

เงินมัดจำำาป้าย์ประมูล 55,698,000 22,700,000

เงินสมทบูประกันพนักงาน 1,518,506 1,772,350

ค่าเช่าที�ดินค้างจ่ำาย์ - 24,671,774

รวิมหนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น 57,216,506 49,144,124

ย์อดคงเหลือ ณ 31 ธันวิาคม 2562 ถูืกจัำดประเภทในราย์การหนี�สินไม่หมุนเวีิย์นอื�น

18. สัญญาเช่า

บูริษััทฯ ทำาสัญญาเช่าสินทรัพย์์เพื�อใช้ในการดำาเนินงานของบูริษััทฯ โดย์มีอายุ์สัญญาระหว่ิาง 2 - 46 ปี

18.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ราย์การเปลี�ย์นแปลงบัูญชีสินทรัพย์์สิทธิการใช้สำาหรับูปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
ที่ดินและส�วน
ปรับปร่งที่ดิน ยานพึาหนะ รวม

1 มกราคม 2563 737,577,218 - 737,577,218

เพิ�มข่�น 164,974,628 2,741,413 167,716,041

ตั่ดจำำาหน่าย์ - มูลค่าสุทธิต่ามบัูญชี (2,624,828) - (2,624,828)

ค่าเสื�อมราคาสำาหรับูปี (71,728,325) (1,157,280) (72,885,605)

31 ธันวิาคม 2563 828,198,693 1,584,133 829,782,826

18.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า 1,176,701,779 -

หัก: ดอกเบีู�ย์รอการตั่ดจำำาหน่าย์ (377,571,696) -

รวิม 799,130,083 -

หัก: ส่วินที�ถ่ืงกำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปี (48,880,582) -

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า - สุทธิ
   จำากส่วินที�ถ่ืงกำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปี 750,249,501 -
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มูลค่าต่ามบัูญชีของหนี�สินต่ามสัญญาเช่าและการเคลื�อนไหวิสำาหรับูปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 

แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)

ยอดคงเหล้อ	ณ	วันท่�	1	มกำราคม	2563 726,721,278

เพิ�มข่�นระหว่ิางปี 117,078,848

หัก: จ่ำาย์ชำาระระหว่ิางปี (41,907,661)

หัก: ตั่ดจำำาหน่าย์ระหว่ิางปี - มูลค่าสุทธิต่ามบัูญชี (2,762,382)

ยอดคงเหล้อ	ณ	วันท่�	31	ธั์นวาคม	2563 799,130,083

18.3  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วิย์ : บูาท)
สำาหรับปี

สิ�นส่ด วันที่ 31 
ธันวาคม 2563

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์์สิทธิการใช้ 72,885,605

ดอกเบีู�ย์ตั่ดจำำาหน่าย์ของหนี�สินต่ามสัญญาเช่า 21,662,687

ค่าใช้จ่ำาย์ที�เกี�ย์วิกับูสัญญาเช่าระย์ะสั�นและสินทรัพย์์อ้างอิงมูลค่าต่ำ�า 8,170,049

18.4 อ่ืนๆ 

บูริษััทฯ มีกระแสเงินสดจ่ำาย์ทั�งหมดของสัญญาเช่าสำาหรับูปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 จำำานวิน 71.7 

ล้านบูาท ซ่ึ่�งรวิมถ่ืงกระแสเงินสดจ่ำาย์ของสัญญาเช่าระย์ะสั�น สัญญาเช่าซ่ึ่�งสินทรัพย์์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ�า 

และคา่เช่าผั่นแปรที�ไม่ข่�นอยู่์กบัูดัชนีหรืออัต่รา นอกจำากนี� บูริษััทฯมรีาย์การที�มิใช่เงินสดเพิ�มข่�นสำาหรบัู

สินทรัพย์์สิทธิการใช้และหนี�สินต่ามสัญญาเช่า จำำานวิน 117.1 ล้านบูาท

19. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำำานวินเงนิสำารองผ่ลประโย์ชนร์ะย์ะย์าวิของพนกังานซ่ึ่�งเปน็เงินชดเชย์พนกังานเมื�อออกจำากงานแสดง

ได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพินักำงานต้นปี 11,076,627 8,166,047

ส่วินที�รับูรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 

   ต้่นทุนบูริการในปัจำจุำบัูน 1,422,093 736,577

   ต้่นทุนดอกเบีู�ย์ 206,782 241,077

   ต้่นทุนบูริการในอดีต่ - 2,164,176
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(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

ส่วินที�รับูรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำอื�น 

  ขาดทุนจำากการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์

    ส่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย์นแปลงข้อสมมติ่ด้านประชากรศาสต่ร์ 6 -

    ส่วินที�เกิดจำากการเปลี�ย์นแปลงข้อสมมติ่ทางการเงิน 11,190 -

    ส่วินที�เกิดจำากการปรับูปรุงจำากประสบูการณ์ 3,124,170 -

ผ่ลประโย์ชน์ที�จ่ำาย์ในระหว่ิางปี (938,850) (231,250)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพินักำงานปลายปี 14,902,018 11,076,627

บูริษััทฯ คาดว่ิาจำะจ่ำาย์ชำาระผ่ลประโย์ชน์ระย์ะย์าวิของพนักงานภาย์ใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจำำานวินประมาณ 

0.4 ล้านบูาท  (2562: 1.7 ล้านบูาท) 

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 ระย์ะเวิลาเฉลี�ย์ถ่ืวิงนำ�าหนักในการจ่ำาย์ชำาระผ่ลประโย์ชน์ระย์ะย์าวิของ

พนักงานของบูริษััทฯประมาณ 11 ปี (2562: 10 ปี)

สมมติ่ฐานที�สำาคัญในการประมาณการต่ามหลักคณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์ สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย์ : ร้อย์ละต่่อปี)
2563 2562

อัต่ราคิดลด 1.5 2.7

อัต่ราการข่�นเงินเดือน 6.0 6.0

อัต่ราการเปลี�ย์นแปลงในจำำานวินพนักงาน 11.5 - 34.4 11.5 - 34.4

ผ่ลกระทบูของการเปลี�ย์นแปลงสมมติ่ฐานที�สำาคัญต่่อมูลค่าปัจำจุำบัูนของภาระผู่กพันผ่ลประโย์ชน์ระย์ะ

ย์าวิของพนักงาน ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
2563

เพิ�มูขั้้�น 1% ลดลง 1%

อัต่ราคิดลด (1,062,991) 1,207,661

อัต่ราการข่�นเงินเดือน 1,141,515 (1,029,538)

เพิ�มูขั้้�น 20% ลดลง 20%

อัต่ราการเปลี�ย์นแปลงในจำำานวินพนักงาน (2,167,771) 3,074,127
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(หน่วิย์ : บูาท)
2562

เพิ�มูขั้้�น 1% ลดลง 1%

อัต่ราคิดลด (557,364) 635,680

อัต่ราการข่�นเงินเดือน 608,125 (545,652)

เพิ�มูขั้้�น 20% ลดลง 20%

อัต่ราการเปลี�ย์นแปลงในจำำานวินพนักงาน (1,383,452) 1,897,240

20. สำารองตามกฎหมาย

ภาย์ใต้่บูทบัูญญัติ่ของมาต่รา 116 แห่งพระราชบัูญญัติ่บูริษััทมหาชนจำำากัด พ.ศ. 2535 บูริษััทฯ ต้่อง

จัำดสรรกำาไรสุทธิประจำำาปีส่วินหน่�งไว้ิเป็นทุนสำารองไม่น้อย์กว่ิาร้อย์ละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำำาปีหักด้วิย์

ย์อดขาดทุนสะสมย์กมา (ถ้ืามี) จำนกว่ิาทุนสำารองนี�จำะมีจำำานวินไม่น้อย์กว่ิาร้อย์ละ 10 ของทุนจำดทะเบีูย์น 

สำารองต่ามกฎหมาย์ดังกล่าวิไม่สามารถืนำาไปจ่ำาย์ เงินปันผ่ลได้ ในปัจำจุำบัูนบูริษััทฯได้จัำดสรรสำารองต่าม

กฎหมาย์ไว้ิครบูถ้ืวินแล้วิ

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ราย์การค่าใช้จ่ำาย์แบู่งต่ามลักษัณะประกอบูด้วิย์ราย์การค่าใช้จ่ำาย์ที�สำาคัญดังต่่อไปนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
2563 2562

เงินเดือนและค่าแรงและผ่ลประโย์ชน์อื�นของพนักงาน 173,573,986 161,070,806

ค่าใช้จ่ำาย์ในการเคลื�อนย้์าย์รถื 116,357,631 112,466,842

ค่านาย์หน้า 1,789,932 1,681,949

ค่าเช่าที�ดิน 3,770,639 71,332,672

ค่าบูริการอื�นสำาหรับูการประมูล 40,622,335 28,329,982

ค่าบูริการรักษัาควิามปลอดภัย์ 23,998,334 23,426,023

ค่าเสื�อมราคา 119,726,117 48,063,800

ค่าตั่ดจำำาหน่าย์ 635,156 393,110



บริษัท สหการประมูล จ�ากัด (มหาชน) I รายงานประจ�าปี 2563 149

22. ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้สำาหรับูปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

2563 2562 2563 2562

ภาษ่ัเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีัเงินได้นิติ่บุูคคลสำาหรับูปี 64,795,430 63,175,828 64,795,430 63,175,828

ภาษ่ัเงินได้รอกำารตัดบัญช่

ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีจำากการเกิด
   ผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิและการกลับูราย์การ
     ผ่ลแต่กต่่างชั�วิคราวิ (1,532,795) (4,037,427) (1,532,795) (4,037,427)

ค่าใช้จ่ายภาษ่ัเงินได้ท่�แสดงอยู่ในกำำาไร
			ขาดทุน 63,262,635 59,138,401 63,262,635 59,138,401

จำำานวินภาษัีเงินได้ที�เกี�ย์วิข้องกับูส่วินประกอบูแต่่ละส่วินของกำาไรขาดทุนเบ็ูดเสร็จำอื�นสำาหรับูปีสิ�นสุด

วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

2563 2562 2563 2562

ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชีที�เกี�ย์วิข้องกับู
   ขาดทุนจำาก การประมาณการต่ามหลัก
      คณิต่ศาสต่ร์ประกันภัย์ 627,074 - 627,074 -

รวม 627,074 - 627,074 -
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ราย์การกระทบูย์อดระหว่ิางกำาไรทางบัูญชีกับูค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้มีดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

2563 2562 2563 2562

กำาไรทางบัูญชีก่อนภาษีัเงินได้นิติ่บุูคคล 291,231,164 293,384,165 291,231,164 293,384,165

อัต่ราภาษีัเงินได้นิติ่บุูคคล 20% 20% 20% 20%

กำาไรทางบัูญชีก่อนภาษีัเงินได้นิติ่บุูคคล
   คูณอัต่ราภาษีั 58,246,233 58,676,833 58,246,233 58,676,833

ราย์การปรับูปรุงค่าใช้จ่ำาย์ภาษีัเงินได้ 
   นิติ่บุูคคลของปีก่อน (240,159) - (240,159) -

ผ่ลกระทบูทางภาษีัสำาหรับู:
   ค่าใช้จ่ำาย์ต้่องห้าม 1,560,483 504,665 1,560,483 504,665

   ผ่ลต่่างระหว่ิางค่าใช้จ่ำาย์ทางบัูญชีและ
      ทางภาษีัที�เกี�ย์วิเนื�องกับูสัญญาเช่า 4,764,146 - 4,764,146 -

   ค่าใช้จ่ำาย์ที�มีสิทธิหักได้เพิ�มข่�น (1,068,068) (43,097) (1,068,068) (43,097)

ค่าใช้จ่ายภาษ่ัเงินได้ท่�แสดงอยู่ในกำำาไร
			ขาดทุน 63,262,635 59,138,401 63,262,635 59,138,401

อัต่ราภาษีัเงินได้ถัืวิเฉลี�ย์ถ่ืวิงนำ�าหนักเป็นร้อย์ละ 22 (2562: ร้อย์ละ 20)

ส่วินประกอบูของสินทรัพย์์ภาษีัเงินได้รอการตั่ดบัูญชี ประกอบูด้วิย์ราย์การดังต่่อไปนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบแสดงฐานะการเงิน

2563 2562

สินทรัพิย์ภาษ่ัเงินได้รอกำารตัดบัญช่

สำารองผ่ลประโย์ชน์ระย์ะย์าวิของพนักงาน 2,980,404 2,215,325

ค่าเสื�อมราคาสะสม - ส่วินปรับูปรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,020,423 9,455,425

ค่าเช่าที�ดิน - 4,934,355

ผ่ลต่่างระหว่ิางค่าใช้จ่ำาย์ทางบัูญชีและทางภาษีัที�เกี�ย์วิเนื�องกับู
   สัญญาเช่า 4,764,146 -

รวม 18,764,973 16,605,105
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23.  กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานคำานวิณโดย์หารกำาไรสำาหรับูปีที�เป็นของผู้่ถืือหุ้นของบูริษััทฯ (ไม่รวิมกำาไรขาดทุน

เบ็ูดเสร็จำอื�น) ด้วิย์จำำานวินถัืวิเฉลี�ย์ถ่ืวิงนำ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่์ในระหว่ิางปี

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐานแสดงการคำานวิณได้ดังนี�

สำาหรับปีสิ�นส่ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

2563 2562 2563 2562

กำาไรสำาหรับูปีส่วินที�เป็นของผู้่ถืือหุ้น
   ของบูริษััทฯ (บูาท) 227,968,529 234,245,764 227,968,529 234,245,764

จำำานวินหุ้นสามัญถัืวิเฉลี�ย์ถ่ืวิงนำ�าหนัก
   (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

กำาไรต่่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บูาท) 0.41 0.43 0.41 0.43

24. เงินปันผล

เงินปันผ่ลจ่ำาย์ในระหว่ิางปีสิ�นสุดวัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 มีดังนี�

เงินปันผูล อน่มัตัิโดย เงินปันผูลจ�าย
เงินปันผูล
จ�ายตั�อห่้น

(บาท) (บาท)

สำาหรับปี	2563

เงินปันผ่ลระหว่ิางกาล สำาหรับูงวิด

 วัินที� 1 กรกฎาคม 2562 ถ่ืง 31 

ธันวิาคม 2562

ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทฯ 

 เมื�อวิันที� 30 มีนาคม 2563

137,475,000 0.25

เงินปันผ่ลระหว่ิางกาล สำาหรับูงวิด

 วัินที� 1 มกราคม 2563 ถ่ืง 

 30 มิถุืนาย์น 2563

ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทฯ 

 เมื�อวิันที� 7 สิงหาคม 2563

99,000,000 0.18

รวิมเงินปันผ่ลสำาหรับูปี 2563 236,475,000

สำาหรับปี	2562

เงินปันผ่ลประจำำาปี 2561 ที�ประชุมสามัญประจำำาปีผู่้ถืือหุ้น 

 เมื�อวิันที� 23 เมษัาย์น 2562

109,980,000 0.20

เงินปันผ่ลระหว่ิางกาล สำาหรับูงวิด

 วัินที� 1 มกราคม 2562 ถ่ืง 

 30 มิถุืนาย์น 2562

ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทฯ 

 เมื�อวิันที� 13 สิงหาคม 2562

82,484,805 0.15

รวิมเงินปันผ่ลสำาหรับูปี 2562 192,464,805



152

25. กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

บูริษััทฯ และพนักงานของบูริษััทฯได้ร่วิมกันจัำดตั่�งกองทุนสำารองเลี�ย์งชีพข่�นต่ามพระราชบัูญญัติ่กองทุน

สำารองเลี�ย์งชีพ พ.ศ. 2530 โดย์บูริษััทฯ และพนักงานจำะจ่ำาย์สะสมเข้ากองทุนเป็นราย์เดือนในอัต่รา

ร้อย์ละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี�ย์งชีพนี�บูริหารโดย์บูริษััทหลักทรัพย์์จัำดการกองทุนกสิกรไทย์ 

จำำากัด และจำะจ่ำาย์ให้กับูพนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจำากงานต่ามระเบีูย์บูว่ิาด้วิย์กองทุนของบูริษััทฯ 

ในระหว่ิางปี 2563 บูริษััทฯ รับูรู้เงินสมทบูดังกล่าวิเป็นค่าใช้จ่ำาย์จำำานวิน 2 ล้านบูาท (2562: 2 ล้านบูาท)

26. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วินงานดำาเนินงานที�นำาเสนอนี�สอดคล้องกับูราย์งานภาย์ในของบูริษััทฯที�ผู้่มีอำานาจำตั่ดสินใจำสูง

สุดด้านการดำาเนินงานได้รับูและสอบูทานอย่์างสมำ�าเสมอเพื�อใช้ในการตั่ดสินใจำในการจัำดสรรทรัพย์ากร

ให้กับูส่วินงานและประเมินผ่ลการดำาเนินงานของส่วินงาน

เพื�อวัิต่ถุืประสงค์ในการบูริหารงาน บูริษััทฯจัำดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วิย์ธุรกิจำต่ามประเภทของราย์ได้

ค่าบูริการ บูริษััทฯ มีส่วินงานที�ราย์งานทั�งสิ�น 4 ส่วินงาน ดังนี�

1. การประมูลรถืย์นต์่

2. การประมูลรถืมอเต่อร์ไซึ่ต์่

3. ค่าขนย้์าย์

4. บูริการอื�นๆ

บูริษััทฯ ไม่มีการรวิมส่วินงานดำาเนินงานเป็นส่วินงานที�ราย์งานข้างต้่น

ผู้่มีอำานาจำตั่ดสินใจำสูงสุดสอบูทานผ่ลการดำาเนินงานของแต่่ละหน่วิย์ธุรกิจำแย์กจำากกันเพื�อวัิต่ถุืประสงค์

ในการตั่ดสินใจำเกี�ย์วิกับูการจัำดสรรทรัพย์ากรและการประเมินผ่ลการปฏิิบัูติ่งาน บูริษััทฯประเมินผ่ลการ

ปฏิิบัูติ่งานของส่วินงาน โดย์พิจำารณาจำากกำาไรหรือขาดทุนจำากการดำาเนินงานซ่ึ่�งวัิดมูลค่าโดย์ใช้เกณฑ์์

เดีย์วิกับูที�ใช้ในการวัิดกำาไรหรือขาดทุน จำากการดำาเนินงานในงบูการเงิน

การบัูนท่กบัูญชีสำาหรับูราย์การระหว่ิางส่วินงานที�ราย์งานเป็นไปในลักษัณะเดีย์วิกับูการบัูนท่กบัูญชี

สำาหรับูราย์การธุรกิจำกับูบุูคคลภาย์นอก
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27. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯมีภาระผู่กพันและหนี�สินที�อาจำจำะเกิดข่�นในภาย์หน้านอกเหนือจำาก

ที�เปิดเผ่ย์ไว้ิในหมาย์เหตุ่อื�นดังนี�

27.1 บูริษััทฯ มีภาระผู่กพันเกี�ย์วิกับูสัญญาบูริการเป็นจำำานวินเดือนละประมาณ 2 ล้านบูาท  

(2562: 2 ล้านบูาท)

27.2 บูริษััทฯ ได้ทำาสัญญาระย์ะย์าวิเพื�อเช่าสินทรัพย์์อ้างอิงที�มีมูลค่าต่ำ�า ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯ

มีภาระผู่กพันในการจ่ำาย์ค่าเช่าต่ามสัญญาดังกล่าวิเป็นจำำานวินเงิน 3 ล้านบูาท (2562: 4 ล้านบูาท) 

27.3 การคำ�าประกัน

 ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯมีหนังสือคำ�าประกันซ่ึ่�งออกโดย์ธนาคารในนามบูริษััทฯคงเหลือเป็น

จำำานวิน 14 ล้านบูาท (2562: 9 ล้านบูาท) ซ่ึ่�งเกี�ย์วิเนื�องกับูการคำ�าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการคำ�าประกนั

การปฏิิบัูติ่ต่ามสัญญาดำาเนินการประมูลขาย์ทอดต่ลาด 

27.4 ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯได้รับูการอนุมัติ่วิงเงินเบิูกเกินบัูญชีจำำานวิน 92 ล้านบูาท และวิงเงิน

หนังสือคำ�าประกัน   48 ล้านบูาท (2562: 42 ล้านบูาท และ 48 ล้านบูาท ต่ามลำาดับู) จำากสถืาบัูนการ

เงิน 6 แห่งเพื�อใช้ในการดำาเนินงานของกิจำการ

27.5 ภาระผู่กพันต่ามสัญญาให้บูริการ

 บูริษััทฯ มีภาระผู่กพันต่ามสัญญาในการประมูลขาย์ทอดต่ลาดเพื�อให้เป็นไปต่ามการประมูลขาย์ทอด

ต่ลาดให้กับูบูริษััทที� ไม่เกี�ย์วิข้องกัน 263 แห่ง และธนาคารพาณิชย์์ 7 แห่ง โดย์มีกำาหนดระย์ะเวิลา

ตั่�งแต่่เดือนพฤษัภาคม 2549 ถ่ืงเดือนมีนาคม 2565 โดย์ที�บูริษััทฯจำะต้่องปฏิิบัูติ่ต่ามเงื�อนไขที�สำาคัญ

ในสัญญา เช่น ค่านาย์หน้า เป็นต้่น 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน
28.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน

เครื�องมือทางการเงินที�สำาคัญของบูริษััทฯ ประกอบูด้วิย์ เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด ลูกหนี�

การค้า และสินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�น บูริษััทฯมีควิามเสี�ย์งทางการเงินที�เกี�ย์วิข้องกับูเครื�อง

มือทางการเงินดังกล่าวิ และมีนโย์บูาย์การบูริหารควิามเสี�ย์ง ดังนี�

ค่วัามเส้ิ�ยงด้้านเค่รดิ้ต้

บูริษััทฯมีควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ที�เกี�ย์วิเนื�องกับูลูกหนี�การค้า เงินฝ่ากกับูธนาคารและสถืาบัูนการเงินและ

เครื�องมือทางการเงินอื�น  โดย์จำำานวินเงินสูงสุดที�บูริษััทฯอาจำต้่องสูญเสีย์จำากการให้สินเชื�อคือมูลค่าต่าม

บัูญชีที�แสดงอยู่์ในงบูแสดงฐานะการเงิน
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ลูกหน้�การค้่า

บูริษััทฯ ไม่มีการกระจุำกตั่วิอย่์างมีนัย์สำาคัญ เนื�องจำากลูกหนี�ส่วินใหญ่เป็นราย์ย่์อย์ บูริษััทฯ มีนโย์บูาย์

ที�ทำาให้เชื�อมั�นได้ว่ิาให้บูริการแก่ลูกค้าที�มีประวัิติ่สินเชื�ออยู่์ในระดับูที�เหมาะสม ลูกหนี�การค้าที�ค้างอยู่์

ที� ณ วัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งานเป็นลูกหนี�ที�เกิดจำากการประมูลรถืย์นต์่ในช่วิงใกล้วัินสิ�นรอบูบัูญชี  

ปัญหาในการชำาระหนี�ค่อนข้างต่ำ�า เนื�องจำากลูกหนี�การค้าดังกล่าวิจำะต้่องชำาระหนี�ให้กับูบูริษััทฯ ทันที

เมื�อมีการส่งมอบูทรัพย์์สินที�ประมูล ต่ลอดจำนระย์ะเวิลาการให้สินเชื�อจำะค่อนข้างสั�น โดย์อยู่์ระหว่ิาง  

4 วัิน 30 วัิน

บูริษััทฯ พิจำารณาการด้อย์ค่าทุกวัินสิ�นรอบูระย์ะเวิลาราย์งาน อัต่ราการตั่�งสำารองของผ่ลขาดทุนด้าน

เครดิต่ที�คาดว่ิาจำะเกิดข่�นคำานวิณโดย์พิจำารณาจำากอายุ์หนี�คงค้างนับูจำากวัินที�ถ่ืงกำาหนดชำาระสำาหรับู

กลุ่มลูกค้าที�มีรูปแบูบูของควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ที�คล้าย์คล่งกัน โดย์จัำดกลุ่มลูกค้าต่ามประเภทของลูกค้า

และอนัดับูควิามนา่เชื�อถืือของลกูค้า การคำานวิณ ผ่ลขาดทนุจำากการดอ้ย์ค่าด้านเครดติ่ที�คาดว่ิาจำะเกดิ

ข่�นคำาน่งถ่ืงผ่ลของควิามนา่จำะเปน็ถ่ืวิงนำ�าหนกั มูลค่าของเงนิต่ามเวิลาและขอ้มูลที�มีควิามสมเหต่สุมผ่ล

และสามารถืสนบัูสนนุได้ที�มีอยู่์ ณ วัินที�ราย์งานเกี�ย์วิกบัูเหต่กุารณ์ในอดีต่ สภาพการณปั์จำจุำบัูนและการ

คาดการณ์สภาวิะเศรษัฐกิจำในอนาคต่ 

เค่รื�องมือทุางการเงินและเงินฝากธินาค่าร

บูริษััทฯบูริหารควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ที�เกี�ย์วิข้องกับูย์อดคงเหลือกับูธนาคารและสถืาบัูนการเงินโดย์จำะ

ลงทุนกับูคู่สัญญาที�ได้รับูการอนุมัติ่แล้วิเท่านั�นและอยู่์ในวิงเงินสินเชื�อที�กำาหนดให้กับูคู่สัญญาแต่่ละ

ราย์ โดย์วิงเงินสินเชื�อจำะถูืกสอบูทานโดย์คณะกรรมการบูริษััทเป็นประจำำาทุกปีและอาจำมีการปรับูปรุง

ในระหว่ิางปีข่�นอยู่์กับูควิามเห็นชอบูของคณะกรรมการบูริหารของบูริษััทฯ การกำาหนดวิงเงินดังกล่าวิ

เป็นการช่วิย์ลดควิามเสี�ย์งของการกระจำกุตั่วิและบูรรเทาผ่ลขาดทนุทางการเงนิที�อาจำเกิดข่�นจำากผิ่ดนัด

ชำาระของคู่สัญญา

บูริษััทฯ มีควิามเสี�ย์งด้านเครดิต่ของต่ราสารหนี�ไม่สูงมากนักเนื�องจำากคู่สัญญาเป็นธนาคารที�มีอันดับู

ควิามน่าเชื�อถืือ ด้านเครดิต่ที�อยู่์ในระดับูสูงซ่ึ่�งประเมินโดย์สถืาบัูนจัำดอันดับูควิามน่าเชื�อถืือด้านเครดิต่

ระหว่ิางประเทศ 

ความเส่�ยงด้านตลาด

ค่วัามเส้ิ�ยงจากอัต้ราด้อกเบ้�ย

บูริษััทฯ มีควิามเสี�ย์งจำากอัต่ราดอกเบีู�ย์ที�สำาคัญอันเกี�ย์วิเนื�องกับูเงินฝ่ากธนาคาร สินทรัพย์์และหนี�สิน

ทางการเงินส่วินใหญ่มีอัต่ราดอกเบีู�ย์คงที�ซ่ึ่�งใกล้เคีย์งกับูอัต่ราต่ลาดในปัจำจุำบัูน

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�สำาคัญสามารถืจัำด

ต่ามประเภทอตั่ราดอกเบีู�ย์ และสำาหรับูสินทรัพย์์และหนี�สินทางการเงนิที�มีอัต่ราดอกเบีู�ย์คงที�สามารถื

แย์กต่ามวัินที�ครบูกำาหนด หรือวัินที�มีการกำาหนดอัต่ราดอกเบีู�ย์ใหม่ (หากวัินที�มีการกำาหนดอัต่รา

ดอกเบีู�ย์ใหม่ถ่ืงก่อน) ได้ดังนี� 
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ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตัรา
ดอกเบี�ย

คงที่ภายใน 
1 ปี

ปรับข้�นลง
ตัามอัตัรา

ตัลาด

ไม�มี
อัตัรา

ดอกเบี�ย รวม
อัตัราดอกเบี�ย

ที่แท้จริง

ล้านบาท (ร้อยละตั�อปี)

สินทรัพิย์ทางกำารเงิน

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด - 193 - 193 0.05 - 0.45

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - - 126 126 -

สินทรัพย์์ทางการเงินหมุนเวีิย์นอื�น 304 - - 304 0.25 - 0.70

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภาระคำ�าประกัน 16 - - 16 0.20 - 0.80

สินทรัพย์์ทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น - - 4 4 -

320 193 130 643

หน่�สินทางกำารเงิน

เจ้ำาหนี�การค้าและเจ้ำาหนี�อื�น - - 379 379 -

หนี�สินทางการเงินไม่หมุนเวีิย์นอื�น - - 57 57 -

- - 436 436

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตัรา
ดอกเบี�ย

คงที่ภายใน 
1 ปี

ปรับข้�นลง
ตัามอัตัรา

ตัลาด

ไม�มี
อัตัรา

ดอกเบี�ย รวม
อัตัราดอกเบี�ย

ที่แท้จริง

ล้านบาท (ร้อยละตั�อปี)

สินทรัพิย์ทางกำารเงิน

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด - 69 - 69 0.10 - 0.85

เงินลงทุนระย์ะสั�น 320 - - 320 0.60 - 1.40

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - - 135 135 -

เงินฝ่ากธนาคารที�มีภาระคำ�าประกัน 16 - - 16 0.20 - 1.10

336 69 135 540

หน่�สินทางกำารเงิน

เจ้ำาหนี�การค้าและเจ้ำาหนี�อื�น - - 241 241 -

- - 241 241

ความเส่�ยงด้านสภาพิคล่อง

ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯ มีหนี�สินประมาณร้อย์ละ 36 ที�จำะครบูกำาหนดชำาระภาย์ในหน่�งปีเมื�อ

เทีย์บูกับูมูลค่าต่ามบัูญชีทั�งหมดของหนี�สินดังกล่าวิที�แสดงอยู่์ในงบูการเงนิ (2562: ร้อย์ละ 82) บูริษััทฯ
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ได้ประเมินการกระจุำกตั่วิของควิามเสี�ย์งที�เกี�ย์วิข้องกับูการกู้ยื์มเงินเพื�อนำาไปชำาระหนี�สินเดิมและได้ข้อ

สรุปว่ิาควิามเสี�ย์งดังกล่าวิอยู่์ในระดับูต่ำ�า บูริษััทฯมีเงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสดรวิมทั�งควิาม

สามารถืในการเข้าถ่ืงแหล่งของเงินทุนที�หลากหลาย์อย่์างเพีย์งพอ

ราย์ละเอีย์ดการครบูกำาหนดชำาระของหนี�สินทางการเงินที�ไม่ใช่ต่ราสารอนุพันธ์ของบูริษััทฯ ณ วัินที� 

31 ธันวิาคม 2563 ซ่ึ่�งพิจำารณาจำากกระแสเงินสดต่ามสัญญาที�ยั์งไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจำจุำบัูน สามารถื

แสดงได้ดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
ไม�เกิน
1 ปี 1 - 5 ปี

มากกว�า 
5 ปี รวม

รายกำารท่�ไม่ใช่
			ตราสารอนุพัินธ์์

เจำ้าหนี�การค้าและเจำ้าหนี�อื�น 379,012,573 - - 379,012,573

หนี�สินต่ามสัญญาเช่า 69,991,287 258,414,870 848,295,622 1,176,701,779

หนี�สินทางการเงิน
   ไม่หมุนเวีิย์นอื�น - 57,216,506 - 57,216,506

รวมรายกำารท่�ไม่
			ใช่ตราสารอนุพัินธ์์ 449,003,860 315,631,376 848,295,622 1,612,930,858

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

เนื�องจำากเครื�องมือทางการเงินส่วินใหญ่ของบูริษััทฯ จัำดอยู่์ในประเภทระย์ะสั�น หรือมีอัต่ราดอกเบีู�ย์

ใกล้เคีย์งกับูอัต่ราดอกเบีู�ย์ในต่ลาด บูริษััทฯจ่ำงประมาณมูลค่ายุ์ติ่ธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกล้

เคีย์งกับูมูลค่าต่ามบัูญชีที�แสดงในงบูแสดงฐานะการเงิน

29. การบริหารจัดการทุน 

วัิต่ถุืประสงค์ในการบูริหารจัำดการทุนที�สำาคัญของบูริษััทฯ คือการจัำดให้มีซ่ึ่�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนับูสนุนการดำาเนินธุรกิจำของบูริษััทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถืือหุ้นให้กับูผู้่ถืือหุ้น โดย์ ณ วัินที� 

31 ธันวิาคม 2563 บูริษััทฯมีอัต่ราส่วินหนี�สินต่่อทุนเท่ากับู 2.55:1 (2562: 0.63:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื�อวัินที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบูริษััทฯได้มีมติ่อนุมัติ่การจ่ำาย์เงินปันผ่ลสำาหรับู

ปี 2563 เพิ�มเติ่ม ให้แก่ผู้่ถืือหุ้นในอัต่ราหุ้นละ 0.23 บูาท รวิมเป็นเงินทั�งสิ�น 126.5 ล้านบูาท

ทั�งนี� มติ่ดังกล่าวิจำะนำาเสนอต่่อที�ประชุมสามัญผู้่ถืือหุ้นประจำำาปี 2564 เพื�อพิจำารณาอนุมัติ่ต่่อไป
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31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บูริษััทฯ ได้มีการจัำดประเภทราย์การบัูญชีบูางราย์การในงบูแสดงฐานะการเงิน ณ วัินที� 31 ธันวิาคม 

2562 ใหม่ เพื�อให้สอดคล้องกับูการจัำดประเภทราย์การบัูญชีในปีปัจำจุำบัูนดังนี�

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตัามที่
จัดประเภทใหม� 

ตัามที่
เคยรายงานไว้     

ตัามที่
จัดประเภทใหม� 

ตัามที่
เคยรายงานไว้     

สินทรัพิย์

เงินสดและราย์การเทีย์บูเท่าเงินสด 68,691,538 72,626,957 68,691,538 72,626,957

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 134,581,552 148,524,873 134,581,552 148,524,873

สินทรัพย์์หมุนเวีิย์นอื�น 19,292,132 1,209,371 19,292,132 1,209,371

(หน่วิย์ : บูาท)
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีส�วนได้เสีย
งบการเงินที่แสดง

เงินลงท่นตัามวิธีราคาท่น

ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตัามที่
จัดประเภทใหม� 

ตัามที่
เคยรายงานไว้     

ตัามที่
จัดประเภทใหม� 

ตัามที่
เคยรายงานไว้     

หน่�สินและส่วนของผู้ถ้อหุ้น

เจ้ำาหนี�การค้าและเจ้ำาหนี�อื�น 241,185,204 234,998,785 241,185,204 234,998,785

หนี�สินหมุนเวีิย์นอื�น 276,103 6,258,501 276,103 6,258,501

การจัำดประเภทราย์การบัูญชีดังกล่าวิไม่มีผ่ลกระทบูต่่อกำาไรหรือส่วินของผู้่ถืือหุ้นต่ามที�ได้ราย์งานไว้ิ

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบูการเงินนี�ได้รับูอนุมัติ่ให้ออกโดย์คณะกรรมการของบูริษััทฯ เมื�อวัินที� 25 กุมภาพันธ์ 2564
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