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วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “เสน่ห์ ของการประมูล”

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทการประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก
ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ
กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การประมูลที่ราบรื่น และประทับใจอย่างมีเอกลักษณ์ ได้ประโยชน์ทั้งในด้านตัวเงิน
และรสสัมผัสอื่นแก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและสม่ำเสมอ ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

พันธกิจ
พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
• ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบ
 	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า
• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร
และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
• สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า
 	 เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
 	 เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าของบริษัท
การเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน
เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยความยุติธรรมสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า
“ความสำเร็จของท่าน คือ ความภูมิใจของเรา”
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
ปี 2558 เป็นอีกปีที่ดีของธุรกิจของ สหการประมูล โดยบริษัทยังสามารถทำกำไรได้ในอัตราที่น่าพึงพอใจภายใต้สภาวะการ       
ที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยเศรษฐกิ จ โลกมี ปั ญ หาและส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งถึ ง ภาคธุ ร กิ จ ต่ า งๆ รวมทั้ ง ตลาดทุ น ในไทยและธุ ร กิ จ ของ       
สหการประมูล นอกจากนั้นในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับยกระดับโครงสร้างต่างๆของบริษัท มีการขยายและปรับปรุงสาขา      
เพิ่มจำนวนวันประมูล เพิ่มสินค้าในการประมูล รวมถึงมีการดำเนินการประมูลพิเศษต่างๆ เช่นการประมูลคลื่น 4G ทั้งสองครั้ง  
การประมูลรถกรมศุลกากรและอื่นๆ บริษัทยังได้ยกระดับบุคคลากรและการให้บริการให้ ได้มาตรฐานมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่        
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของงานบริการการประมูลและงานต่อเนื่องอื่นๆ ในอนาคต และแม้ว่าในปี 2558 ตัวเลขกำไรของ
สหการประมูลอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการเติบโตอย่างมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นใน
อนาคตของสหการประมูล และจะยังคงเสนอโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรในปี 2558 ให้เต็มที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆ มา
สำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยน่าจะมีการเปิดสาขา
ใหม่ๆ และเพิ่มสินค้าในการประมูลมากขึ้น รวมถึงอาจจะพิจารณาขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยธุรกิจ   
ที่อาจจะขยายไปนั้น จะยังคงเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้จากการเพิ่มสาขา เพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณบุคคลากร
และเริ่มธุรกิจใหม่นั้น ในระยะแรกๆ อาจจะต้องมีการใช้เงินเพื่อการลงทุนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่คณะกรรมการจะพยายามรักษา
ให้อัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมในระดับที่สูง เพื่อสร้างมูลค่าของบริษัทในระยะยาว
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน      
ที่มีส่วนทำให้ปี 2558 เป็นอีกปีที่น่ายินดีสำหรับทุกคน และหวังว่าจะได้รับความกรุณาและความร่วมมือสืบต่อไปในอนาคตของ
สหการประมูล

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ 
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2558
 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหาร
ถึงแม้ว่าในปี 2558 ภาพรวมของเศรษฐกิจจะมีการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อยู่บ้าง แต่ก็ถือเป็น
โอกาสดีของบริษัทฯ ที่ได้ใช้ช่วงระยะเวลานี้ในการพัฒนาบุคคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานต่างๆ โดยเฉพาะระบบ
ไอที เพื่อความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
คู่ค้าทุกระดับด้วยความประทับใจ ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คือความภูมิใจของเรา”
บริษัทฯ ยังสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ในการพัฒนาปรับปรุงระบบรวมทั้งสร้างเครือข่ายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินที่มากขึ้นและการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการค้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน และความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการ
จัดการงานประมูล 4G ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับถึงการสร้างสรรกระบวนการประมูลรูปแบบใหม่และ    
มีความโปร่งใส บริสุทธิ ยุติธรรม อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ กำลังก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของธุรกิจการประมูลเพื่อให้เกิด
ความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา      
รายได้และผลกำไรที่ดีของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นผลมาจากความไว้วางใจของลูกค้า คู่ค้า ทั้งสถาบัน และรายบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำธุรกิจในหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
นโยบายความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อทุกภาคส่วนที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ก็ยังคงเป็นนโยบายที่ยึดมั่นของเราต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผมขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ อย่างดีตลอดมา การทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้
บริษัทฯ มีความพร้อม และสามารถก้าวข้ามอุปสรรค ความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์จากโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที่
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอเรียนว่า พวกเรายังคงจะมุ่งมั่นรับใช้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย ดังเช่น
ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอดไป          

นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)



รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกฏบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ เพื่อสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอสอดคล้องกับข้อกำหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สอบทานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อ        
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระที่เกี่ยวข้องรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ          
ในการปฎิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ได้ดังนี้   
1.

2.

3.

การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ของการจั ด ทำงบการเงิ น         
รายไตรมาสประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน จนเป็นที่
พอใจว่า การจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย    
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอิสระ โดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึง ข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและ     
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผลการประชุมโดยสรุป ผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่พบ
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ     
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการ     
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วนเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 
สอบทานการบริหารความเสี่ยง ในปีนี้บริษัทฯ ได้ทบทวนการจัดตั้ง “คณะทำงานบริหารความเสี่ยง” เพื่อพิจารณากรอบ
การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
ทุกไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายใน ภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ การบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้ พัฒนาระบบรับข้อร้องเรียน
และแจ้งเบาะแส โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ รวมทั้งเรื่องที่อาจจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย ตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
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4.

5.

6.

สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระและสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่า
มีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติของสำนัก
ตรวจสอบภายใน ตามแผนงานประจำปีที่ ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุเป้าหมาย สำนักตรวจสอบภายในได้จัด     
ฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยนำประเด็นสำคัญ
ที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ การควบคุม
ภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาพนักงาน
และเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล และเป็นเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับ
หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2558 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและ     
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ 
การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการ    
ทำหน้ า ที่ ข องปี ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง ความเหมาะสมถึ ง ค่ า ตอบแทนทั้ ง 2 หน่ ว ยงาน และได้ เ สนอแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท           
ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และบริษัท มัลติพลัส ออดิทแอนด์คอลซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายในปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

โดยสรุป ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

นายเทพทัย ศิลา

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

นายศราวุธ จารุจินดา

นายวรัญญู ศิลา

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
2558
 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จำนวนพนักงาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
AUCT
บริการจัดการประมูลสินค้า
137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 550,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
336 คน (ณ 31 ธันวาคม 2558)
518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
0107555000341
www.auct.co.th
(662)-934-7344-8
(662)-935-6020
(662)-934-7344-8 ต่อ 148 

บุคคลอ้างอิง		
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน) 
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  0-2009-9380 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้    
ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th 


ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมูล จำกัด ด้วยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานเริ่มแรกของ
นายเทพทัย ศิลา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้น
เดิมผู้ก่อตั้งประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตั้งได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจให้
บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้เริ่มทำการศึกษาถึงความต้องการของ
ลูกค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซื้อ/ขายรถยนต์ด้วยราคายุติธรรมและสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด
(Open Auction) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประมูลซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ จะต้องแสดงเจตจำนง ด้วยการเสนอราคาต่อ
สาธารณะ หรือกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูล 
ปัจจุบันนอกจากบริษัทฯ ให้บริการประมูลรถยนต์เป็นหลักแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริการประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจนสินค้าประเภท
อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ เช่น กระเป๋า นาฬิกา
(“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เท่านั้น
บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับใช้เป็นสถานที่ประมูลแห่งแรกตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 85 - ซอย 87 ต่อมา  
ในปี 2535 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310 ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมูลในอนาคต
ทั้งนี้สถานที่ตั้งดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน 
ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสถาบัน    
การเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารงาน
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทั่วไป มาโดยตลอด 
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ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2534 - 2540

- บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ
การประมูลรถยนต์ จากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น ในการขยายกิ จ การและเป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม จั ด การประมู ล
รถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า

ปี 2541 - 2545

- ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทำการประมูลรถยนต์และทรัพย์สินของ
สถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
- บริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ของเอเชีย ถัดจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction Association (NAAA) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบธุรกิจการประมูล
ระดับสากลที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
- เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและได้เริ่มรับจัด
ประมูลสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น

ปี 2546 - 2550

- เริ่มจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก และทำการเปิดพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ทั้งสิ้น
17 จังหวัด ซึ่งได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี
อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลุมการประมูล
ทั่วภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
- บริษัทฯ จัดตั้งสาขาที่รังสิต - คลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในเขตปริมณฑล

ปี 2551 - 2552

- เพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จำนวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และระยอง
เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้ และภาคตะวันออก

ปี 2555

- บริษัทฯ ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพื้นทีดังกล่าวผู้เข้าร่วมประมูล
สามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
และร่วมมือกับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด จัดการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สาขารังสิต - คลอง 8 เพื่อขยาย
ขอบเขตธุรกิจการประมูล
- บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุ้นละ
10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาทพร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาทเป็น 145 ล้านบาท

มีนาคม 2556

- บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท
พร้อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 110 ล้านหุ้น
คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 27.50 ล้านบาท
- ขยายพื้นที่สำนักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น Safety zone ป้องกันน้ำท่วม
และยกเลิกการประมูลที่แจ้งวัฒนะ

สิงหาคม 2556

- หุ้นของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556


ปี 2557

- บริษัทฯ มีการเปิดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
- บริษัทฯ มีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน จำนวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชุมพร สุรินทร์ และ
นครศรีธรรมราช
- บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวันประมูลเป็น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา

ปี 2558

- บริษัทฯ เพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่
- บริษัทฯ เพิ่มวันประมูลมากขึ้น
- บริษัทฯ เพิ่มทรัพย์สินในการประมูล เช่น สินค้าแบรนด์เนม อสังหาริมทรัพย์
- บริษัทรับดำเนินการจัดการประมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการป้องกันปราบปราม    
ยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 Mhz. และ 900 Mhz.
รองรับ 4G ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)

2558
10 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล      
การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูลแต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่นๆ นั้น เป็นการให้บริการ
เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมูลซื้อ

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมูลทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ      
จะรับรู้รายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการให้บริการโดยอาจมีทั้งการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูล และ/หรือ
ค่าดำเนินการจากผู้ประมูลซื้อ แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 กลุ่ม
ได้สูงสุด โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมูลนั้น ผู้เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมูลซื้อ และเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูล ซึ่งมีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
ผู้ประมูลซื้อ

: ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้สามารถเลือกและได้ทรัพย์สินที่ตรง
ตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตน 
เจ้าของทรัพย์สิน : ต้องการให้สามารถจำหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของทรัพย์สินจะเลือกบริษัท
ผู้จัดการการประมูลที่มีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่สินค้าของตนจะสามารถจำหน่าย
ได้ รวมทั้งมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคาจำหน่ายทรัพย์สิน 
จากความต้องการที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น การประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลนั้น บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญในการจัดหา
ทรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาส
ที่การประมูลทรัพย์สินสำเร็จเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเป็นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่สมบูรณ์ ทำให้โดยส่วนใหญ่ในการประกอบ
ธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มิได้เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูลแต่อย่างใด

ทรัพย์สินที่บริษัททำการจัดการประมูล สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1)

รถยนต์
การให้บริการประมูลรถยนต์ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 - 78 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ สามารถ
ซ่อมได้ หรือซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่นำมาประมูล จะประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ 
•
กลุ่มนิติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทลิสซิ่ง ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์, บริษัทรถเช่าที่รถยนต์ครบ
กำหนดอายุใช้งาน, บริษัททั่วไปที่มีรถยนต์สำหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์ส่วนกลางของพนักงาน เป็นต้น
•
กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทั่วไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์, ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต้นท์รถ) ซึ่งต้องการนำรถยนต์ของตนเองมา
จำหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็นต้น
สำหรับผู้เข้าประมูลรถยนต์นั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะทำการประมูลรถยนต์เพื่อนำไปจำหน่ายต่อแก่ลูกค้า
บุคคลทั่วไปอีกทอดหนึ่ง 
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ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทฯ ให้บริการประมูล

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

รถยนต์เอนกประสงค์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริษัท

2)

รถจักรยานยนต์
การให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์นั้น ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 - 14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตลอดช่วง
เวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูลส่วน
ใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ทำการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และผู้เข้าประมูลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือ
สอง ร้านค้าจักรยานยนต์ที่จำหน่ายทั้งรถใหม่และรถมือสอง  

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล

ที่มา : บริษัท

3)

ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ
การให้บริการประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้านั้น มีสัดส่วนรายได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม
โดยวัตถุประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์สินอื่นนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับคำว่า “สหการประมูล” คือ มี
ความหลากหลายของทรัพย์สินที่นำมาประมูล ตลอดจนเป็นการขยายฐานกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูลให้มีวงกว้างเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ในปี 2558 บริษัทมีการประมูลสินค้าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า และ นาฬิกา รวมทั้งการได้รับความไว้วางใจให้เป็นดำเนินการ
จัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ท รองรับ 4G ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

2558
12 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การประมูลสินค้าแบรนด์เนมเดือนละ 1 ครั้ง
บรรยากาศการประมูลกระเป๋าแบรนด์เนมที่สำนักงานใหญ่  

การประมูลคลื่นความถี่ 4G

สถานที่ประมูล
บริษัทฯ มีจุดประมูลรถทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 14 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ
สามารถซื้อขายได้สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริษัทฯสามารถจำแนกใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่จัดประมูลประจำ และศูนย์ประมูล
สัญจร
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สถานที่จัดประมูลประจำ ในพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลมีจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
•

สำนักงานใหญ่ :

•

ตั้งอยู่ที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เป็นพื้นที่จัดประมูลรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ โดยจะมีการประมูลรถยนต์สัปดาห์ละ 5 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์  
ส่วนรถจักรยานยนต์สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ พฤหัส และวันเสาร์ ทั้งนี้ รถยนต์ที่ทำการประมูลที่สำนักงานใหญ่นั้นจะเป็นรถยนต์ทุก
ประเภท สำหรับสินค้าแบรนด์เนมและทรัพย์สินอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ชะลอการให้บริการ
สาขารังสิต : ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 8 ปทุมธานี

•

จะเป็นพื้นที่จัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รถขับเคลื่อนไม่ได้ รถซาก รถเพื่อการเกษตร รถบรรทุก และสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรถยนต์ประมูลสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันพุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ส่วนรถจักรยานยนต์ทำการประมูลทุกวัน
อาทิตย์ สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าปัจจุบันบริษัทฯ ชะลอการให้บริการ
ศูนย์ประมูลสัญจร
บริษัทฯ มีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ มีพื้นที่จัดเก็บ
รถยนต์อยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยจะมีการกำหนดแผนการประมูลล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องการเข้าประมูลรับทราบ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
ภาคเหนือ
:
จังหวัดพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
:
จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก
:
จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง
ภาคกลาง
:
จังหวัดราชบุรี 
สำนักงานใหญ่ และสาขา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สำนักงานใหญ่
สาขารังสิต คลอง 8
พุทธมณฑล สาย 2
เชียงใหม่
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
หาดใหญ่

ประมูลสัญจร
✓
✓
✓
✓
✓

ขอนแก่น
ชลบุรี
ระยอง
ราชบุรี
พิษณุโลก

นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทฯ มีการจัดประมูลในลักษณะเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าเจ้าของทรัพย์สินในสถานที่
ต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, กรมศุลกากร เป็นต้น 
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14 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

กระบวนการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่
บริษัทได้มีการจัดระบบการตรวจรับรับและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม่ ดังนี้ 

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

รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ทำความสะอาดภายนอกและห้องเครื่อง 
ดูดฝุ่นทำความสะอาดภายใน 
ล้างภายนอกและห้องเครื่อง
ถ่ายรูปขึ้นเว็บไซต์ รอการขาย พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรถผ่านสต๊อกแบบออนไลน์
แจงสภาพก่อนเข้าประมูล ตรวจสอบก่อนเข้าประมูล 

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

ระบบงานพัฒนาเป็นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสำนักงานและสาขาสต๊อกแบบออนไลน์
ข้อมูลการรับรถ รูปรถ และสต๊อกรถ สามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ Real Time 
ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีและติดตามผลได้ในขณะกำลังประมูล และข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
ระบบการจัดการสาขามีการพัฒนาเป็นระบบบริหารแบบกระจายด้วยมาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับสำนักงานใหญ่
ระบบออนไลน์ทำให้ลดภาระงานในการส่งข้อมูลระหว่างสาขาและเจ้าของรถ ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น 
ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการทำงานของเจ้าของรถเพิ่มเติมได้ในอนาคต

การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลได้แก่

1)

การให้บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์
บริษัทฯ มีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถยนต์จากผู้ที่ชนะการประมูล       
ซึ่งบริษัทฯ จะแสดงอัตราค่าเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเผยให้ผู้ประมูลซื้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครั้งก่อนเข้าร่วมประมูล
เว้นแต่ในบางกรณีที่มีข้อสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขายรถไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าเคลื่อนย้ายรถจากผู้ประมูลซื้อ บริษัทฯ จึงจะเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเอง ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ มิได้ถือเป็นการให้บริการหลักของบริษัทฯ แต่เป็น
เพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขายเท่านั้น 
ในการกำหนดค่าบริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทุนค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทฯ จ่ายและ/หรือค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตั้ง
แต่จุดที่บริษัทฯ รับรถจากผู้ขายไปสิ้นสุด ณ จุดที่ทำการประมูล โดยบริษัทฯ จะนำต้นทุนดังกล่าวมาเฉลี่ยเป็นต้นทุนค่าเคลื่อนย้าย
รถแต่ละคัน 
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2)

การให้บริการประเมินราคา
บริษัทฯ มีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะคิดค่าบริการในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้มี
การประมูลราคาผ่านบริษัทฯ
สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 26 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัด มีดังนี้

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
			
1. กรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่
1. เชียงใหม่
2. ปทุมธานี : สาขารังสิต
2. พิษณุโลก
3. พุทธมณฑล สาย 2
4. นครสวรรค์
5. อยุธยา
6. นครปฐม
7. สระบุรี
*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อุดรธานี
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
สุรินทร์

ภาคตะวันออก
1. ชลบุรี : พัทยา
2. ชลบุรี : บ้านบึง
3. ระยอง

ภาคใต้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ตรัง
ภูเก็ต
สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร

โดยทั้งนี้สถานที่ประมูลของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 14 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่, พุทธมณฑล สาย 2, ปทุมธานี : สาขารังสิต, เชียงใหม่, พิษณุโลก,
อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ชลบุรี : พัทยา, ระยอง, สุราษฏร์ธานี หาดใหญ่ และ ราชบุรี

จำนวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ
สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัททั้ง 26 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 24 จังหวัด ข้างต้น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์และ         
รถจักรยานยนต์ดังนี้
สถานที่
ประเภททรัพย์สิน		
31 ธันวาคม 2558
			
จำนวนรถสูงสุดที่จอดได้ (คัน)		
จำนวนรถที่จอดจริง (คัน)
กรุงเทพฯ  2 แห่ง
รถยนต์
2,400
1,797
รถจักรยานยนต์
2,700
1,398
ต่างจังหวัด 24 แห่ง
รถยนต์
12,350
7,905
รถจักรยานยนต์
10,000
1,731
รวม 26 แห่ง
รถยนต์
14,750
9,702
รถจักรยานยนต์
12,700
3,129
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การลงทะเบียน และผู้เข้าร่วมประมูล
1)

การลงทะเบียน
ในวันประมูล ผู้สนใจร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับบริษัทฯ และทำการชำระเงินค่ามัดจำป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์ทำการประมูล   
ทรัพย์สินได้ และค่ามัดจำดังกล่าว จะทำการคืนให้แก่ผู้เข้าประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมประมูลคืนป้ายประมูลโดยอัตราค่ามัดจำ          
ป้ายประมูลสำหรับลูกค้าทั่วไปในการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1)
ป้ายละ 20,000 บาท (สามารถประมูลได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์)
2)
ป้ายละ 5,000 บาท (สำหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
3)
ป้ายละ 2,000 บาท (สำหรับการประมูลสินค้าแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้า)
4)
ป้ายละ 20,000 บาท (สำหรับการประมูลบ้าน)
5)
ป้ายละ 20,000 บาท (สำหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน E-Auction)

2)

ผู้เข้าร่วมประมูล
ผู้เข้าร่วมประมูล หรือผู้ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ผู้ค้ารถซึ่งมีทั้งในรูปนิติบุคคลและบุคคลซึ่งต้องการนำรถยนต์หรือ     
รถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และทำการขายต่อ นอกจากนี้ยังมีบุคคลทั่วไปซึ่งนำรถยนต์หรือ      
รถจักรยานยนต์ไปใช้เอง ทั้งนี้ ผู้ประมูลซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้ารถยนต์มือสอง และ
พ่อค้าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขายต่อไปยังลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปอีกทอดหนึ่ง

การดำเนินการประมูล
ผู้ดำเนินรายการจะประกาศให้ประมูลทรัพย์สินบนเวทีทีละชิ้น ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์จะต้องแสดงเจตจำนงด้วยวิธี “ยกมือ” (ยกป้าย
หมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล ซึ่งอยู่ในสถานะสักขีพยานการประมูลโดยปริยาย โดยเริ่มประมูลจากราคาเปิด     
ขั้นต่ำ ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ดำเนินรายการจะมีการ
ประกาศปรับขึ้นขั้นราคาของการประมูลดังนี้
รถยนต์

ราคาเปิดต่ำกว่า 1 ล้านบาท ปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
ราคาเปิดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท
รถจักรยานยนต์
ปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท
ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ (ทรัพย์สินประเภทอื่น อยู่ระหว่างชะลอการให้บริการ) เช่น
แบรนด์เนม
ราคาเปิดต่ำกว่า 10,000 บาท ปรับราคาขึ้นครั้งละ 100 บาท
ราคาเปิดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 500 บาท
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ราคาเปิดต่ำกว่า 10,000 บาท ปรับราคาขึ้นครั้งละ 200 บาท
ราคาเปิดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ปรับราคาขึ้นครั้งละ 500 บาท
การสิ้นสุดของการสู้ราคาแต่ละครั้งเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ที่ยกมือให้ราคาสูงสุดเป็นคนสุดท้ายและมีการนับขายถึงสาม พร้อมเสียงค้อนเคาะขายจาก
ผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละชิ้นจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 45 วินาทีต่อชิ้น โดยการประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกเทป เพื่อใช้
เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้อีกด้วย
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ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สิน ซึ่งจัดการประมูลที่สำนักงานใหญ่นั้น นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแล้ว ยังมีการเปิดให้ผู้เข้าประมูล
ร่วมประมูลพร้อมกันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในระบบ E-Auction ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และทำให้การ
ประมูลของบริษัทฯ มีการแข่งขันและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น โดยภายหลังการประมูลบริษัทฯ จะให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารหลักฐานการประมูล โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ประมูลทรัพย์สินได้ไปชำระเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 10 ของราคา
ที่ทำการประมูล แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (สำหรับลูกค้าทั่วไป เว้นแต่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ) และทำการชำระค่าธรรมเนียมในการ
ประมูล

กระบวนการภายหลังการประมูล
ก)

การรับชำระเงินค่าชำระทรัพย์สินในการประมูล

ข)

การชำระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการชำระเป็น 2 ครั้ง คือ การชำระเงินค่าทรัพย์สินในวันประมูลในอัตรา
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชำระเงินค่าทรัพย์สินภายหลังจากการประมูลภายใน 4 วัน      
เว้นแต่เป็นลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่ทำการประมูลผ่านระบบ E-Auction จะทำการจ่ายชำระมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งจำนวนภายใน 4 วันนับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสำหรับลูกค้าทั่วไป จะทำการส่งมอบเมื่อทำการชำระเงินค่าทรัพย์สินครบทั้งจำนวนแล้วเท่านั้น โดยหาก    
ทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้รับไป เกิดความเสียหายหรือชำรุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซื้อได้แจ้งแก่บริษัทฯ ภายใน 24 ชั่วโมง
บริษัทฯ จะช่วยประสานงานเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ ให้อยู่ ในสภาพที่แจ้งไว้ ในใบตรวจสภาพหรือชดใช้ค่าเสียหายกับรถยนต์ โดย     
หน่วยงานเอกชนที่ให้บริการตรวจสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวภายในระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้
บริษัทฯ จะทำการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลังจากที่ทำการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 - 30 วัน โดยผู้ซื้อสามารถ      
ตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สินที่นำมาประมูลไม่มีผู้ซื้อ ผู้นำทรัพย์สินมาประมูล
สามารถรับทรัพย์สินคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การส่งมอบเงินค่าทรัพย์สิน
ภายหลังจากการประมูล บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคลทราบภายในวันทำการ    
ถัดไป และนำส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่ ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าของทรัพย์สิน      
แต่ละราย โดยผู้ขายทรัพย์สินมีหน้าที่นำหลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประมูลต่อไป

นโยบายการกำหนดราคา
ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน 1/
รถยนต์ 2/

กรณีบุคคลทั่วไป
ยกเว้นค่าคอมมิชชั่น
กรณีนิติบุคคล
พิจารณาเป็นกรณีแล้วแต่ข้อตกลงตามสัญญา

รถจักรยานยนต์ 3/

กรณีบุคคลทั่วไป
ยกเว้นค่าคอมมิชชั่น
กรณีนิติบุคคล
พิจารณาเป็นกรณีแล้วแต่ข้อตกลงตามสัญญา
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ค่าดำเนินการจากผู้ประมูลซื้อ 1/

• รถยนต์หกล้อขึ้นไปคันละ = 10,000 บาท
• รถยนต์ทั่วไปคันละ = 8,000 บาท
• รถที่มีราคาเปิดประมูลต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท คันละ = 4,000 บาท
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คันละ 1,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า
เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้เข้าร่วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมประมูลกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้สิทธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลซึ่งมีการติดต่อกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนมีการประมูลกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
และบริษัทฯ พิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนัดในการจ่ายค่าทรัพย์สินที่ทำการประมูลได้ บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทลูกค้าที่ซื้อรถยนต์
เพื่อทำการตลาดเฉพาะกลุ่มเป็น 3 ประเภทหลัก ตามป้ายหมายเลขเพื่อกำหนดสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการ
ปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าที่สามารถนำรถยนต์ออกจากพื้นที่ได้ก่อนการชำระเงินค่าทรัพย์สิน
ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ
ยอดสะสมประมูลรถ ย้อนหลัง 1 ปี  
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)
(ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถ
นำยอดมารวมกันได้)
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ

ป้ายหมายเลข 8
สูงสุด 10 ลำดับแรก หรือ 100 คันขึ้นไป
หรือ เป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

ประวัติการชำระเงินที่ผ่านมา

ตรงเวลา
(ยกเว้นลูกค้าที่ติด 10 อันดับแรก)

สิทธิพิเศษที่ได้รับ
1. การวางเงินมัดจำป้าย
2. จำนวนรถที่สามารถทำการประมูล
3. การชำระเงินเพื่อนำรถออกจากบริษัท

ไม่จำกัดเวลา

ป้ายหมายเลข 8

ไม่ต้องชำระเงิน

ป้ายหมายเลข 7
1. ตั้งแต่ 70 คันขึ้นไป
2. กรณียอดสะสมต่ำกว่า 70 คัน
ระยะเวลาต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2
1. ไม่จำกัดเวลา
2. ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไปหรือกรณี
น้อยกว่า 7 ปีต้องวางมัดจำ
ป้าย 20,000 บาท
ตรงเวลา
ป้ายหมายเลข 7
ไม่ต้องวางมัดจำป้าย
ไม่จำกัดจำนวน
ต้องชำระเต็มจำนวน
(เป็นเงินสด, เงินโอน,
บัตรเครดิต, แคชเชียร์เช็ค,
ตั๋วแลกเงิน)

ป้ายหมายเลข 6
ไม่จำกัดจำนวน

ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ตรงเวลา
ป้ายหมายเลข 6

ต้องชำระเต็มจำนวน
(โดยสั่งจ่ายเช็ค
ภายใน 3 วันหลังวัน
ประมูล หรือภายใน 
2 วัน กรณีประมูลใน
ต่างจังหวัด

นอกจากนี้ในส่วนการตลาด ประชาสัมพันธ์และโฆษณา บริษัทได้เชิญ ดร. เสรี วงมณฑา เข้ามาเป็นปรึกษาทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการประมูลและขายทอดตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กรในอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
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ทิศทางธุรกิจ ปี 2559
การกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัทในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และ   
ทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร สินค้าแบรนด์เนม รวมทั้งขยายฐาน
คู่ค้าทางธุรกิจจากธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทลิสซิ่งไปสู่หน่วยงานภาครัฐ และผู้บริโภคโดยทางตรงมากขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบ Web Base
ประกอบไปด้วยข้อมูลการรับรถ การตรวจสภาพรถ การประเมินราคารถ ภาพถ่ายรถ จัดรายการรถประมูล และข้อมูลรถแต่ละคลังสินค้า
เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานของสาขาที่เป็นสำนักงานและสาขาที่เป็นคลังสินค้าแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ Real Time
และสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามผลการขายได้ทันทีในขณะที่กำลังดำเนินการประมูลขายทอดตลาด ส่งผลดีต่อสถาบันการเงินและ
ลูกค้าของบริษัท ที่สำคัญบริษัทยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่คู่ค้าและลูกค้าทุกระดับ
ด้วยความประทับใจ
การขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศยังคงดำเนินต่อไปในปี 2559 โดยเฉพาะเมืองหลักๆ ของแต่ละภาค มุ่งเน้น
เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการสถานที่จอดรถให้กับสถาบันการเงินและคู่ค้าของบริษัทที่จะนำรถเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด เพื่อให้
มิติของการขยายสาขาเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
นอกเหนือไปจากที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคู่ค้าที่เป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร หน่วยงานเอกชน ต่างๆ ให้ดำเนินการจัด
ประมูลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงาน อันมีผลสืบเนื่องมาจากชื่อเสียง
ทางธุรกิจการประมูลของบริษัท ความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ในปี 2559 นี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการ
ประมูล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐต่อไป
การที่บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นวางระบบการประมูล 4G หรือคลื่นความถี่ 1800 และคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ์ให้กับ “กสทช”
นั้น ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพระดับประเทศของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ และเป็นก้าวสำคัญให้
บริษัทได้รับความไว้วางใจ และขยับขึ้นไปดำเนินการจัดประมูลสินทรัพย์และโครงข่ายระดับประเทศอื่นๆ ต่อไป 

2558
20 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้รวมของบริษัทซึ่งจำแนกตามประเภทการให้บริการ ผู้ชำระค่าบริการ และทรัพย์สินที่ทำการประมูล 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2558 สามารถแสดงได้ดังนี้
			
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
			
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการประมูล
รถยนต์
- เจ้าของทรัพย์สิน
42.9
9.04
66.60
9.23
59.56
8.23
- ผู้เข้าประมูลซื้อ
307.12
64.69 495.28
68.65 504.15
69.63
		 รวม
350.02
73.72 561.88
77.88 563.71
77.85
รถจักรยานยนต์
- เจ้าของทรัพย์สิน
8.30
1.75
9.93
1.38
6.98
0.96
- ผู้เข้าประมูลซื้อ
49.45
10.42
50.11
6.95
40.84
5.64
		 รวม
57.75
12.16
60.04
8.32
47.82
6.60
สินค้าประเภทอื่นๆ
- เจ้าของทรัพย์สิน
- ผู้เข้าประมูลซื้อ
0.12
0.03
0.62
0.09
		 รวม
0.12
0.03
0.62
0.09
รวมรายได้จากการประมูล	
- เจ้าของทรัพย์สิน
51.20
10.78
76.53 10.61
66.54
9.19
- ผู้เข้าประมูลซื้อ
356.69
75.13 545.39 75.59 545.61 75.35	
รวม
407.90
85.92 621.92 86.20 612.15 84.54	
รายได้ค่าขนย้าย
58.90
12.41
87.94
12.19
80.83
11.16
รายได้ค่าบริการอื่น
1.32
0.28
0.01
0.00
25.75
3.56
รายได้จากการขาย
0.30
0.06
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
468.72
98.66 709.87 98.39 718.72 99.26	
รายได้อื่นๆ
6.36
1.34
11.60
1.61
5.34
0.74
รายได้รวม
474.77 100.00 721.47 100.00 724.06 100.00
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ภาพรวมอุตสาหกรรม และภาวการณ์แข่งขัน
สถานการณ์ตลาดรถในปี 2558 เป็นปีที่มียอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในตลาดประเทศไทยอยู่ที่ 799,592 คัน ลดลง 9.3% จากปีที่ผ่านมา แต่ใน
เดือนธันวาคม 2558 กลับมามียอดจำหน่ายเกิน 1 แสนคันเป็นครั้งแรกในรอบ 24 เดือนที่ผ่าน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งซื้อรถยนต์ก่อน
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้ยืมที่จูงใจ
ทั้งนี้ตลาดรถใหม่ที่ในปีที่ผ่านมา เริ่มสะท้อนถึงภาวะรถยนต์ใหม่ล้นตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 โดยจะสังเกตได้จากมีที่มี
การจำหน่ายรถยนต์รุ่นเดิม พร้อมกับการออกรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่น ซึ่งสถานการณ์ตลาดรถในปี 2559 คาดว่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมองว่าปัจจัยบวกที่มีต่อตลาดยานยนต์ในปีนี้ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับการลงทุนของ
ภาครัฐฯที่จะเดินหน้ามากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้บริโภค อีกทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยค่ายรถยนต์น่าจะมีการใช้กลยุทธ์กระตุ้น
ยอดขายที่อยู่ ในภาวะซบเซาต่อเนื่องไปอีกปี นอกจากนี้รถจากโครงการรถยนต์คันแรกเริ่มปลดล็อกในปีนี้เป็นปีแรก ทำให้ผู้ซื้อรถที่มี
ศักยภาพมีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ได้ และจะเป็นจังหวะการซื้อที่ดี โดยค่ายรถยนต์แลบริษัทให้เช่ารถต่างๆ น่าจะมีการนำเสนอโปรโมชั่น
ส่งเสริมการตลาดออก มากระตุ้นการซื้อมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามตลาดรถมือสองในปี 2559 มีโอกาสกลับมาเติบโตได้อีกหลังจากรถยนต์ใหม่ส่วนใหญ่มีการปรับราคาขึ้นตามอัตราภาษีสรรพ
สามิตใหม่โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางขึ้น ทำให้ผู้ซื้อบางกลุ่มที่นิยมรถใหญ่แต่กำลังซื้อจำกัด อาจหันมาเลือกซื้อรถมือสองแทน ซึ่งจะ
สวนทางกับปริมาณรถมือสองคุณภาพดีที่จะเข้าสู่ตลาดน้อยลงอันเนื่องมาจากการชะลอการเปลี่ยนรถใหม่ตามภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ราคา
รถยนต์มือสองสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามหลักของอุปสงค์และอุปทาน และคาดว่าจะทรงตัวต่อไปในช่วงต้นปี
2559 ถึงแม้ว่าโครงการรถยนต์คันแรกที่จะถูกปลดล็อคในปีนี้ อาจทำให้มีอุปทานรถมือสองกลุ่มอีโคคาร์และรถกระบะบางส่วนเข้าสู่ตลาด
เพิ่มขึ้น หลังครบกำหนดถือครองรถตามเงื่อนไขของโครงการรถคันแรกก็ตาม ทว่าเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีความไม่แน่นอนสูง
อาจทำให้ผู้บริโภคบางคนเลือกที่จะถือครองรถคันเดิมต่อไปก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการปรับตัวของราคารถมือสองอย่างรุนแรงในปีนี้
จากยอดขายรถยนต์ที่ยังคงลดลง แต่คาดว่าตลาดสินเชื่อรถในปี 2559 น่าจะเติบโตอย่างจำกัด แม้ว่าสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตของหนี้ได้ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา อีกทั้งการบริโภคที่ปรับดีขึ้นยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง
ถึงบนที่ยังมีกำลังซื้อ ในขณะที่ผู้บริโภคระดับกลางถึงล่างยังคงชะลอการก่อหนี้เพิ่ม และระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าในปี 2559
สถาบันการเงินคงใช้นโยบายเครดิตที่ระมัดระวังและรัดกุม จากความกังวลด้านคุณภาพสินเชื่อเป็นสําคัญ

ภาวการณ์แข่งขันของตลาดรถยนต์
ภาวการณ์การแข่งขันของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในปี 2558 มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก จะสังเกตเห็นได้ว่า
ค่ายรถยนต์ใหม่ต่างมีการส่งเสริมการขายลักษณะพิเศษ แบบใหม่ออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอยู่ทุกช่วงเวลา การส่งเสริมการขาย
แบบลดแลกแจกแถมพร้อมทั้งการต่อรองในทุกรูปแบบถูกนำเสนอมาในตลาดรถยนต์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รถยนต์รุ่นใหม่ได้ทำการเปิดตัว
เพื่อเร่งยอดจำหน่ายและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างเข้มข้น
อัตราการเติบโตที่ยังคงติดลบนั้น สะท้อนผลกระทบจากเงื่อนไขของนโยบายรถคันแรกที่จะต้องถือครองรถไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งจะทยอย
ครบสิทธิ์ปลายปี 2559 ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสม ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ อันจำกัดความต้องการและความสามารถในการ
ซื้อรถใหม่ของลูกค้าบางกลุ่มอยู่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่มีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจน ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้บริโภคยืดระยะเวลาการ
ถือครองรถให้นานขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกันกับตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปี 2559 คงมีพัฒนาการเชิงบวกมากขึ้น ผ่านอัตราการหดตัวที่ลด
น้อยลงตามลำดับในแต่ละไตรมาส เชื่อว่าในภาพรวมจะเป็นการประคองการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อและผลการดำเนินงาน ตลอดจนลดความ
เสี่ยงของปัญหาหนี้เสีย จึงคาดว่าผู้ประกอบการยังคงใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยจะยังไม่เห็นการ
แข่งขันขยายฐานลูกค้าด้วยการปรับลดเกณฑ์การวางเงินดาวน์ และเกณฑ์รายได้ลงสำหรับตลาดรถยนต์มือหนึ่ง
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ในขณะที่ตลาดรถมือสองมีแนวโน้มทรงตัวหรือเติบโตเล็กน้อย เนื่องจากราคาของรถยนต์มือสองมีราคาจำหน่ายถูกกว่ารถยนต์ใหม่เกือบครึ่ง
หนึ่ง เช่น รถยนต์มือสองที่ผ่านการใช้งานมาสองหรือสามปี มีราคาจำหน่ายในท้องตลาดถูกกว่ารถยนต์ใหม่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งนับเป็น
อีกทางหนึ่งของผู้บริโภคที่มีงบประมาณจำกัด หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการซื้อรถยนต์ใหม่ในขณะที่รถยนต์มือสองก็มีสภาพการใช้
งานที่ใกล้เคียงกันกับรถยนต์ใหม่ แต่มีราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งการแข่งขันในตลาดดังกล่าวมีแนวโน้มทวีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากมี    
ผู้เล่นหน้าใหม่ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาและคาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในปี 2559 การวาง
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการประมูลรถมือสองเชื่อว่ายังคงเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการเป็นสำคัญ โดยยังคง
เน้นตลาดผู้ใช้ขั้นปลายทางที่มีศักยภาพในการเติบโต และขยายสาขาไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับโอกาสที่จะ
มาถึงในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตลาดประเทศกัมพูชา-ลาว-พม่า- เวียดนาม (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam or CLMV)
เป็นกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 4 ประเทศ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนที่ดี ในขณะที่ตลาดรถมือสองในประเทศ
ไทยเติบโตค่อนข้างจำกัด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการ
เสริมสร้างชุมชนและสังคมให้ดีและยั่งยืนด้วยเช่นกัน
บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและ
สร้างความรับผิดชอบสู่สังคมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ ให้ความสำคัญกับผลงาน        
การปฏิบัติการ การเข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร
โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1.1 การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทำการใดที่จะได้มาซึ่งการ
เอาเปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจโดยมิชอบ อาทิเช่น การบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือ
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และทำให้ได้มาซึ่ง
ลูกค้ารายนั้นโดยการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง

1.2 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายได้เป็นพิเศษ บริษัทฯ รับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทำการประมูลผ่านบริษัทฯ โดยรับผิดชอบสภาพ
เครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กับผู้ที่นำรถยนต์มาขายกับบริษัทฯ โดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่
ประมูลรถยนต์ได้จากบริษัทฯ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
2.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและ
ไม่เสมอภาค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกัน
จากปัจจัยอื่นๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน

2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำรงในการให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดย
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำ
มาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
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3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
3.1 การจ้างงานอย่างเท่าเทียม
ในด้านการจ้างงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้าง
แรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ
จะทำการจ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอัตราและสัญญาค่าจ้าง
ตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป

3.2 ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานเป็นไปตามมาตราฐานสากลและได้จัดให้มีสวัสดิการ     
ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อนเพื่อลดความ
เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ในปี 2558 บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยจัดสรรโปรแกรม
การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จัดให้มีการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น พร้อมทั้ง   
จัดหาข้อมูลโปรแกรมเสริมที่ได้รับสิทธิในการใช้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กับพนักงานได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทำงานใน
สำนักงาน อาทิ  โรคที่มาจากเครื่องใช้สำนักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

3.3 โอกาสในความก้าวหน้า
บริษัทฯ คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามความรู้ความสามารถของ     
พนักงานแต่ละคนโดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบริษัทฯ โดยไม่กีดขวางหรือเลือก
ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
4.1 ความปลอดภัยของคู่ค้า
บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่สำหรับการประมูลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัทฯ ทั้งผู้
ที่นำรถมาขายและผู้ที่เข้ามาทำการประมูลซื้อรถ โดยบริษัทฯ จัดสถานที่นั่งพักรอห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมูลใน
ตัวอาคารโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักพร้อมทั้งจัดให้มีบริการเครื่องดื่มบริการแก่ลูกค้าตลอด
เวลาที่ทำการประมูล

4.2 การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ จัดให้มีการทำเอกสารประกอบรถยนต์ที่เข้าทำการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์แต่ละคันให้กับผู้ที่สนใจเข้า
ทำการประมูลซื้อรถยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ของรถยนต์แต่ละคันและบริษัทฯ ยังรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่
ลูกค้าได้ทำการประมูลไปจากบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำการรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แต่ละคัน
ซึ่งหากผู้ประมูลไปแล้วไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัทฯ จะรับคืนทันที
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5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5.1 การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน
บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษในการ
ปฏิบัติงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การทำเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้กระดาษภายใน
องค์กรรวมทั้งรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

5.2 การป้องกันมลพิษ
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณสต๊อก
เก็บรถยนต์และถนนภายในบริษัทฯ เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทฯ และบริเวณใกล้เคียงได้      
อีกทั้งลดระยะเวลาและความจำเป็นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทำการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและ
มลภาวะทางเสียงภายในบริษัทฯ และชุมชนใกล้เคียง

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
6.1 บทบาทในตลาดแรงงาน
บริษัทฯ มีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่บริษัทฯ      
ได้อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่าง
เคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

6.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน
บริษัทฯ จัดให้มีจุดตรวจของสถานีตำรวจในท้องที่ประจำที่บริษัทฯ (ตู้แดง) ทั่งนี้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ
และเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชน    
เป็นหลัก

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
7.1 การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่
เป็นระบบ Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสำนักงานและสาขาสต๊อกแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการ
รับรถ รูปรถ สต๊อกรถ สามารถที่สามารถตรวจสอบได้ทันทีแบบ Real Time ทำให้ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ทันที
และติดตามผลได้ในขณะกำลังประมูลและข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบออนไลน์ทำให้ลดภาระ
งานในการส่งข้อมูลระหว่างสาขาและเจ้าของรถ ทำให้ทั้งลูกค้าและหุ้นส่วนที่ส่งทรัพย์สินให้บริษัท ได้รับความสะดวกสบาย
รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงทุนพัฒนาระบบการตรวจสอบเครื่องยนต์และสภาพตัวถังของรถที่เข้าประมูลเพื่อให้รถยนต์ที่ผ่านการ
ประมูลทุกคันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาด้านมลพิษเพิ่มขึ้นด้วย  
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7.2 การเป็นผู้บริหารจัดการการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ท
บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาซอฟแวร์ระบบการประมูลตามกฎการประมูลที่สำนักงาน กสทช. กำหนดไว้ โดยมีการทดสอบ
ระบบในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งการที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ ถือเป็นการตอกย้ำภาพ
ลักษณ์ความเป็นมืออาชีพระดับประเทศ และเป็นก้าวสำคัญในการขยับขึ้นไปจัดประมูลสินทรัพย์และโครงข่ายระดับประเทศ
อื่นๆ  

7.3 การใช้ความชำนาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรมและความชำนาญพิเศษทางธุรกิจให้กับหน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประมูล
รถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและ    
หน่วยงานทางสังคมเป็นหลักตลอดมา

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในรอบปี 2558
ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยตลอดมาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคม และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ      
ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการทำความสะอาดทางสัญจรสาธารณะบริเวณซอยสหการประมูล เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
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สำนักกรรมการ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้น
สหการประมูล

โครงสร้างองค์กร

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
  

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. กลุ่มครอบครัวศิลา
		
นายภาคภูมิ
ศิลา
136,615,000
24.83
		
นายธิดารัตน์
ศิลา
136,615,000
24.83
		
นายเทพทัย
ศิลา
17,899,000
3.25
		
นางวิภา
ศิลา
5,000,000
0.90
		
นางพรรณี
ศิลา
250,000
0.04
		
นางสาวพชรมน ศิลา
100,000
0.02
		
รวมกลุ่มศิลา		
296,479,000
53.87	
2. กลุ่มเสรีวิวัฒนา
		
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา
26,839,300
4.88
		
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา
14,000,000
2.55
		
นางวราณี
เสรีวิวัฒนา
6,700,000
1.22
		
นายไพบูลย์
เสรีวิวัฒนา
500,000
0.09 	
		
รวมกลุ่มเสรีวิวัฒนา
48,039,300
8.74	
3. นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์
23,892,200
4.34	
4. กลุ่มพิณรัตน์			
		
นายสุไทย
พิณรัตน์
22,056,000
4.01
		
นายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์
3,984,000
0.72 	
		
รวมกลุ่มพิณรัตน์		
26,040,000
4.73	
5. นายบำรุง
ศรีงาน
16,947,800
3.08	
6. นางอุมาพร
เมอะประโคน
10,000,000
1.81	
7. นางศัลยา
จารุจินดา
9,871,300
1.79	
8. นายประชา
ดำรงค์สุทธิพงศ์
8,441,200
1.53	
9. นายวิชญ
เมฆาอภิรักษ์
7,200,000
1.31	
10. กลุ่มยอดจรัส			
		
นายสุวิทย์
ยอดจรัส
6,388,800
1.16
		
นายณัฐวุฒิ
ยอดจรัส
2,280,000
0.41
		
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
1,555,000
0.28 	
		
รวมกลุ่มยอดจรัส		
10,223,800
1.85	
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย
92,865,400
18.48 	
			
รวม
  550,000,000
100.00

29

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.ไพบูลย์
นายสุวิทย์
นายเทพทัย
รศ.ดร.เสาวณีย์

เสรีวิวัฒนา
ยอดจรัส
ศิลา
ไทยรุ่งโรจน์

5. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
6. นายศราวุธ
จารุจินดา
7. นายวรัญญู
ศิลา
8. นายสมพงษ์
ศิริกายน /1
โดยมี นางสาวฐรดา คูประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ : /1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

นายสมพงษ์ ศิริกายน ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใด     
คนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ     
รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
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6.

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมใหญ่สามัญ เป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และ     
จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
7.
ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
8.
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ         
การประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
9.
พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร
อย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อ       
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
13. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา     
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และ
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมาย     
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.

รศ.ดร.เสาวณีย์
รศ.ดร.มนตรี
นายศราวุธ

หมายเหตุ : /1

ไทยรุ่งโรจน์
โสคติยานุรักษ์
จารุจินดา /1

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยจบการศึกษา ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต       
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสายบริหารหนี้
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์รอขาย ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
โดยมีนางสาวสุชารัตน์ แซ่จึง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ ได้รายงานทางการเงิน       
ที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน       
การ    ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยง      
ของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2558
32 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.

รศ.ดร.มนตรี
รศ.ดร.เสาวณีย์
รศ.ดร.ไพบูลย์

โสคติยานุรักษ์
ไทยรุ่งโรจน์
เสรีวิวัฒนา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :     กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
กำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งการทดแทน เพื่ อ ให้ มี อ งค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมายระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง          
และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมิน     
ให้  คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบรวมทั้งแนวปฏิบัติของ      
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับ    
ผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
ประเมิ น ผลทางปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การเพื่ อ กำหนดค่ า ตอบแทนก่ อ นนำเสนอขออนุ มั ติ จาก      
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง
ฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง
ฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.

นายสุวิทย์
นายเทพทัย
นายวรัญญู

ยอดจรัส
ศิลา
ศิลา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร ดังต่อไปนี้
1.
กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และอำนาจการบริหารต่างๆ ของ  
บริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2.
ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่างๆ งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.
กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4.
ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
5.
กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทดังนี้
ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติ         
ทั่วทั้งบริษัท
พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.
จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
7.
กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
8.
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9.
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
10. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ
11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติ
เบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการ
เพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
12. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง      
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำ
การแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2558
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.

นายสุวิทย์
นายศราวุธ
นายเทพทัย
นายวรัญญู

ยอดจรัส
จารุจินดา          
ศิลา
ศิลา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.  
4.
5.
6.  
7.
8.
9.

พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ - สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสุวิทย์
นายเทพทัย
นายวรัญญู
นางอัญชลี
นายเกรียงศักดิ์
นางสมชัย
นายอุดม

หมายเหตุ :

/1
/2

ยอดจรัส
ศิลา
ศิลา
พรรคกลิน /1
ธรรมรักษา
อุดมมงคลกูล
วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ /2

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

นางอัญชลี พรรคกลิน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 27/2558 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2558 
นายอุดม วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 43/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ห ารงานบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ นโยบาย ระเบี ย บ ข้ อ กำหนด คำสั่ ง และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท           
คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
รายงานการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุก 3 เดือน
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและ
ลูกจ้างออกจากงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอำนาจ       
ให้กระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อกำหนดหรือ   
คำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และการ      
มอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติ
เบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการ
เพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
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กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจ    
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย     
ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย    
กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์     
แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดย      
ดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ ได้ความ      
เห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป  

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัด
เลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้าน
อื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นต้น 

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่ง อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ 
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการ แทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดย กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งเพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี
2558 ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอและ อนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระ ติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป
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การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น ที่ไม่ใช่การออกตาม
วาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้อีกด้วย อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด พอ
สรุปได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ ระบุถึง
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ใน การเป็น
กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึง ได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหาร
งานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

2558
38 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    
โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
40,000
35,000
35,000
30,000
30,000

รวมทั้งกำหนดให้มีค่าบำเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน      
ปี 2558 เป็นเงินรวม 1.175 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
รายชื่อ
ตำแหน่ง
			
			
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
2. นายเทพทัย
ศิลา  
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5. นายศราวุธ
จารุจินดา
กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์
ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายวรัญญู
ศิลา
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ 6/ (บาท)
คณะกรรมการ		
คณะกรรมการ
บริษัท		
ตรวจสอบ
1,080,000
920,000
760,000
760,000
-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและรายปี

(ข)

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของในรูปของเงินเดือน    
เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 15,465,500 บาท
ในปี 2558 
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -
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สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป
			
อำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
(บาทต่อรายการ)
		
บริษัท
บริหาร
1. ธุรกรรมทั่วไป
2. ธุรกรรมด้านการเงิน
- การเบิกเงินทดรองจ่าย
			 และค่าใช้จ่ายประจำ
3. ธุรกรรมด้านบัญชี
- เลี้ยงรับรองลูกค้า
- เงินบริจาค
4. ธุรกรรมด้านกฎหมาย
- การฟ้องร้อง ถอนฟ้อง
			 และการประนอมหนี้
5. ธุรกรรมด้านการตลาด
- การให้วงเงินเครดิตลูกค้า

ตำแหน่ง
กรรมการ
ผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ไม่เกิน 500,000
ไม่เกิน 300,000

---ไม่เกิน 30,000

ไม่เกิน 20,000,000 ไม่เกิน 10,000,000 ไม่เกิน 1,000,000
ไม่เกิน 10,000,000 ไม่เกิน 1,000,000
---ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 50,000
ไม่เกิน 10,000
ไม่เกิน 500,000
ไม่เกิน 100,000
ไม่เกิน 5,000
ไม่เกิน 50,000,000 ไม่เกิน 5,000,000
----

ไม่เกิน 300,000
-------------

เกินกว่า 50,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 ไม่เกิน 20,000,000
เกินกว่า 50,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 ไม่เกิน 20,000,000
เกินกว่า 20,000,000
เกินกว่า 10,000,000
เกินกว่า 100,000
เกินกว่า 500,000
เกินกว่า 50,000,000

เกินกว่า 1,000,000 ไม่เกิน 1,000,000 ไม่เกิน 100,000
เกินกว่า 5,000,000 ไม่เกิน 5,000,000 ไม่เกิน 2,000,000
เกินกว่า 50,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 ไม่เกิน 5,000,000

หมายเหตุ : - ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

2558
40 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

---ไม่เกิน 50,000
----

---ไม่เกิน 10,000
----

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ
สถิติจำนวนครั้งการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2558
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)
รายชื่อ
คณะกรรมการ
								
				
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
				
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
6/6
4/4
2. นายสุวิทย์
ยอดจรัส
6/6
45/47
4/4
3. นายเทพทัย
ศิลา
6/6
44/47
4/4
4. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
6/6
4/4
5. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
6/6
4/4
6. นายศราวุธ
จารุจินดา
6/6
4/4
7. นายวรัญญู
ศิลา
6/6
46/47
4/4

คณะกรรมสรรหา
และกำหนด
ค่าตอบแทน
3/3
3/3
3/3
-

การถือครองหุ้นสามัญของคณะกรรมการ
ชื่อ - นามสกุล
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา /1
2. นายสุวิทย์
ยอดจรัส
3. นายเทพทัย
ศิลา /2
4. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
5. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
6. นายศราวุธ
จารุจินดา
7. นายวรัญญู
ศิลา
หมายเหตุ :

/1
/2

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

ณ 31 ธ.ค. 2557
17,300,000
6,388,800
107,470,000
48,000,000

ณ 31 ธ.ค. 2558
7,200,000
6,388,800
22,899,000
-

เพิ่ม (ลด)
(16,800,000)
(89,571,000)
(48,000,000)

รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น
รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
-

-

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่
ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิด
และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว     
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้
ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด
คือ การให้ลาออกจากบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงิน
สำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนด
ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
งานของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบใน
การประชุมต่อไป
ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

2558
42 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2556
0.13
0.12
94.86%

2557
0.37
0.34
92.37%

2558
0.34
0.34
99.66%

บุคลากร
จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 336 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝ่าย
		
สำนักกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รวม

จำนวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
9
15
14
248
8
27
15
336

ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2558 จำนวน 106,926,196.98 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนใน
รูปเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความสามารถในสาขา
อาชีพของตนเอง หรือขาดการพัฒนา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเพื่อ
บริหารบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพเพียงพอเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป
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ตารางการฝึกอบรมพนักงานในปี 2558 ทั้งหมด 16 ครั้ง ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

หลักสูตร
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลจริงและได้ใช้จริง
Company Secretary Program
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย และเงินค่าตอบแทนทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 5
Board Reporting Program (BRP)
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)
พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558
CSR Reporting
มาตรฐานความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
How to Use KPIs to Evaluate and Reward Performance
CFO current issues
New Feature Cyber HRM 2015
AAPC รุ่น 21
ภาพรวมมาตรฐานรายงานทางการเงิน รุ่น 4/58
ภาพรวมมาตรฐานรายงานทางการเงิน รุ่น 5/58
เทคนิคการบริการ ประจำปี 2558
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44 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14/08/2555

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา/1
- ประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DCP รุ่น 12/2001 
RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

61 ปริญญาเอก สาขาการเงิน
University of Mississippi, USA
ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.31

-ไม่มี-

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
2544 - 2558 กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ
2527 - ปัจจุบัน รศ. ระดับ 9

2545 - 2558

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2554 - 2555 กรรมการตรวจสอบ
2527 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาการตลาด
สถาบันการศึกษา

บจ. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเซส
บจ. บี อาร์ ซี เอส
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักทรัพย์
ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

จัดการประมูล
จัดการประมูล
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (Holding
Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็กและโครงสร้างเหล็ก
บรรจุภัณฑ์
จำหน่ายสารเคมี 
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์
บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์
แอนด์ เคมิคัลส์
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บมจ. ทีมพรีซิชั่น

บมจ. สหการประมูล
บมจ. สหการประมูล
บมจ. บีมี เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด

					
ความ			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
					
สัมพันธ์							
				
สัดส่วน ทาง
				
การถือหุ้น ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ		
ในบริษัท* ระหว่าง							
ตำแหน่ง
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
(%) ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

2558
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 04/05/2557

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 04/05/2557

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่น 69/2008 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

58 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota U.S.A.
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota U.S.A.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DCP รุ่น 21/2002 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

57 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University,
USA ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2551 - 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2553 - 2557 กรรมการ
2553 - 2557 กรรมการ
2540 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / รองประธาน
กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน อธิการบดี
2555 - เม.ย. 57 กรรมการอิสระ
2554 - ต.ค. 57 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

จัดการประมูล

ผลิตและจำหน่ายก็อกน้ำ
จำหน่ายสารเคมี 
ผลิตรายการทีวี
ผลิตและจำหน่าย
เฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำหน่ายโลหะมีค่า
บริการทางการศึกษา
นำเข้าสินค้า
สถาบันการศึกษา

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย)
บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
บมจ. ทีวีธันเดอร์
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค

บจ. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
บจ. เลิร์นเทค
บจ. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

จัดการประมูล

บมจ. สหการประมูล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันการศึกษา
บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล ผลิตน้ำตาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน

บมจ. สหการประมูล

					
ความ			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
					
สัมพันธ์							
				
สัดส่วน ทาง
				
การถือหุ้น ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ		
ในบริษัท* ระหว่าง							
ตำแหน่ง
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
(%) ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14/08/2555

5. นายเทพทัย ศิลา/2
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14/08/2555

4. นายศราวุธ จารุจินดา
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่น 100/2013 
RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

56 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DCP รุ่น 31/2003 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

59 ปริญญาโท MBA- Finance
University of Mississippi U.S.A.
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.15

-ไม่มี-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2554  - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
2542 - ปัจจุบัน ประธานสายบริหารหนี้
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสินเชื่อรายใหญ่
และทรัพย์รอขาย

บิดา 2534 - ปัจจุบัน
นายวรัญญู
ศิลา
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

-ไม่มี-

2551 - 2553

บรรจุภัณฑ์

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์

จัดการประมูล
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. สหการประมูล
บจ. แอท 800 จำกัด
บจ. บลิซซ์ เขาค้อ
บจ. สหการโฮลดิ้ง
บจ. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

บจ. สำนักกฎหมายเอราวัณ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงิน

จัดการประมูล

นำเข้าถ่านหิน

บมจ. สหการประมูล

บมจ. เอเชียกรีนเอนเนอจี

					
ความ			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
					
สัมพันธ์							
				
สัดส่วน ทาง
				
การถือหุ้น ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ		
ในบริษัท* ระหว่าง							
ตำแหน่ง
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
(%) ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ

2558
48 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่น 109/2014 
RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

60 ปริญญาโท (การบริหารจัดการ
สื่อสารการตลาด)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ผ่านการอบรมหลักสูตร
DCP รุ่น 166/2012 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

32 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
Communication Arts
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

8. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
43 ปริญญาโท วทม. วิทยาศาสตร์
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(เอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
   ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตริ วทบ. วิทยาศาสตร์ 
(สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16/11/2556

7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 08/09/2555

6. นายวรัญญู ศิลา
- รองกรรมการผู้จัดการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

-ไม่มี-

1.16

ไม่มี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บุตร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซาน่าเวล

บจ. ควอลิตี้ ซินดีเคท

จัดการประมูล
อุตสาหกรรมอาหาร

จัดการประมูล

จัดการประมูล

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจ. สหการโฮลดิ้ง
บจ. แอท 800 จำกัด
บจ. บลิซซ์ เขาค้อ
บจ. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

บมจ. สหการประมูล

จัดการประมูล
จัดการประมูล

บมจ. สหการประมูล
บมจ. สหการประมูล

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. สหการประมูล
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวนการฝ่าย IT
บมจ. สหการประมูล
2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน IT บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
นายเทพทัย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ศิลา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ

					
ความ			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
					
สัมพันธ์							
				
สัดส่วน ทาง
				
การถือหุ้น ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ		
ในบริษัท* ระหว่าง							
ตำแหน่ง
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
(%) ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
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36 ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. นางสาวฐรดา คูประสิทธิ์

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 19 มกราคม 2559
/1
รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น
/2
รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น

54 พาณิชยการ วิทยาลัยเกริก

11. นายอุดม วิวัฒนาไพบูลย์ลาภ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

58 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (3256)

10. นางอัญชลี พรรคกลิน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-ไม่มี-

65 ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการ
-ไม่มี- -ไม่มีจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์                                   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                              

9. นายสมชัย อุดมมงคลกูล
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บมจ. สหการประมูล
จัดการประมูล
บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จัดจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค
บลจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
ธุรกิจหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2556 - 2558 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
เลขานุการประธานบริษัท
2549 - 2553 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท /
เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จัดการประมูล

บมจ. สหการประมูล

บ. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ชีส์) จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค เวชภัณฑ์ ยา ฯลฯ
บ. ดันล้อปฟิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอน
อุปกรณ์กีฬา และเคมีภัณฑ์

จัดการประมูล

จัดการโลจิสติกส์
รถจักรยานยนต์

บ. ฮอนด้ามอเตอร์ไซเคิลโลจิสติกส์

บมจ. สหการประมูล

จัดการประมูล

บมจ. สหการประมูล

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
2535 - 2558 ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2548 - 2558 ประธายเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน
2532 - 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์
2543 - 2551 กรรมการผู้จัดการ

					
ความ			
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี
					
สัมพันธ์							
				
สัดส่วน ทาง
				
การถือหุ้น ครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ		
ในบริษัท* ระหว่าง							
ตำแหน่ง
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา
(%) ผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
หน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดและพัฒนา การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ทั้งด้านสภาพแวดล้อม
ภายใน การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จัดทำ
ระเบียบ คู่มือปฏิบัติ และอำนาจดำเนินการอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถผลักดัน
ให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงาน  
งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้อง         
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ      
การดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการ
ตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุน ให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ
ควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบ
การปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สำหรับการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมี
กำหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ล่าสุดตามรายงานผลการประเมินฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครบถ้วนทั้ง     
3 ระบบงาน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ได้แก่ ระบบรถยนต์รอการ ประมูล, ระบบการบริหารงานบุคคล, ระบบการบริหารด้านสารสนเทศ     
มีความเห็นว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องใดๆ ในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ และได้นำเสนอรายงานผลการตรวสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณา
แล้วว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ
สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่
โครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key
Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบกับ     
เป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร     
รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำ    
ทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2558
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

-

กำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร โดยผู้บริหารระดับ
สูงมุ่งมั่น และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง รวมทั้งสื่อสารรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบ และกำหนดเป็น
ดัชนีชี้วัดในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee: RMC) กำกับดูแลการดำเนินการ ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน โดยได้แต่งตั้งชุดคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อ ติดตามการ
แก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดและป้องกันความเสี่ยงขององค์กร ที่ครอบคลุม ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ   
ทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบ        
ต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการ   
จัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน     
โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถคานอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งมีกระบวนการการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และการนำข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ มี ความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งอย่ า งเพี ย งพอ         
และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
ข้อมูล และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง คู่มืออำนาจดำเนินการ
และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร นอกจากนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ระบบการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือ    
สอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
การตรวจสอบภายใน บริษัทมีฯ นโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท          
มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2553 เพื่อทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของ   
บริษัทฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ โดยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (In-house) ทำการตรวจสอบ
การทำงานให้เป็นไปตามคู่มือระเบียบปฏิบัติ
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สำคัญได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงิน
เดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้
พ.ศ. 2557
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

24,837,600
  1,011,756
25,849,356

พ.ศ. 2558
บาท
14,951,000
2,776,154
17,727,154

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำ
รายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่
อาจมี ความขั ด แย้ ง ภายใต้ ป ระกาศและข้ อ บั ง คั บ ของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ     
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท     
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ
รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลใน
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำ
รายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสม
ผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการ
ทำรายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่
ทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

แนวทางในการทำการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานดังนี้
1)

2)

บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร หรือการเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ รับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบว่า ในกรณีทีมี
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่ง
ฝ่ายบัญชีจะทำการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ้นเดือนว่าบริษัทฯ มีการทำรายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
ข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเป็นธรรมของราคาต่อไป
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ
และบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีควบคู่อยู่กับการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนด และอยู่ในกรอบ “ความเสี่ยงที่
บริษัทฯยอมรับได้” ที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือการดำเนินธุรกิจ และ/หรือส่งผลต่อเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทฯ
ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการลงทุนพัฒนาสถานที่
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาสถานที่อย่างต่อเนื่องโดยส่วนหนึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า เช่น เพิ่มความสะดวกในการ     
รับรถ สร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ /ลูกค้า เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ประมูล และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยสถานที่ทำการของบริษัทฯ เป็นสถานที่เช่า การพัฒนาสถานที่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เช่น     
การปรับปรุงพื้นที่จอดรถ การสร้างรั้วล้อม การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมทั้งการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก
รายได้หลักของบริษัทฯ ได้มาจากค่าธรรมเนียมการขายรถยึดจากสถาบันการเงิน บริษัทฯไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าปริมาณรถยึดที่
บริษัทฯ จะได้รับมีปริมาณมากน้อยเพียงใด เมื่อบริษัทฯ ลงทุนพัฒนาสถานที่ไปแล้ว หากในอนาคตรถยึดที่บริษัทฯ ได้รับมีจำนวนลดน้อยลง
อย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนพัฒนาสถานที่อาจไม่คุ้มค่า นอกจากนั้น สถานที่ทำการของบริษัทฯ เป็นสถานที่เช่า อายุสัญญาเช่าเฉลี่ย 3 ปี
หากไม่มีการต่อสัญญาเช่าไม่ว่าเหตุใด บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงเนื่องจากไม่สามารถหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนต่อไป อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงโดย
1.

เจรจาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่ดิน และปฏิบัติตามสัญญาการเช่าอย่างเคร่งครัด

2.

เจรจากับเจ้าของที่ดิน เพื่อขอขยายระยะเวลาเช่าจากเดิม 3 ปีเป็น 10 ปี

3.

ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก่อนการตัดสินใจ

4.

มีการลงทุนร่วมกับเจ้าของที่ดิน

5.

ชำระค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของที่ดิน

6.

สร้างระบบเตือนก่อนการหมดสัญญาเช่าอย่างน้อย 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัคคีภัย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาจากอัคคีภัย ซึ่งกระทบกับตัวทรัพย์สินทั้งของลูกค้าและบริษัทฯ อาจจะส่งผลให้ระบบทำงาน
หยุดชะงัก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงกำหนดมาตรการในการรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยการตรวจสอบอาคาร
สถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด อย่างสม่ำเสมอ  มีการอบรมการป้องกัน การระงับอัคคีภัย การซ้อมการหนีไฟแก่พนักงาน
ตรวจสอบความปลอดภัยของการจัดเก็บเชื้อเพลิง พร้อมทั้งจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอครอบคลุมพื้นที่ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยให้ลดน้อยลงที่สุด ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ด้วยการทำประกันคุ้มครอง
อัคคีภัยรองรับปัญหาความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินของลูกค้า ทุนประกันอัคคีภัยมีมูลค่าไม่
น้อยกว่ามูลค่าตัวทรัพย์สิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างเต็มกำลัง 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนำทรัพย์สินมาทำการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริษัทฯ ให้บริการในการประมูล ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 88 ของรายได้รวม
ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดหาจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
ผ่านเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็นสถาบันการเงินซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และนำรถยึดจาก
ลูกค้ามาทำการประมูล อาทิเช่น ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด เป็นต้น โดยจำนวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาประมูล 3 รายแรกมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 59 และร้อยละ 61 ของทรัพย์สินที่ประมูลจบของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทั้ง 3 รายดังกล่าวนั้น
มีสาเหตุมาจากทั้ง 3 รายถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งมีนโยบายที่จะไม่ทำการประมูลรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ซึ่งยึดจากการผิดนัดชำระหนี้ด้วยตนเอง เพื่อความโปร่งใสในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่
เจ้าของทรัพย์สินเข้ามาดำเนินธุรกิจจัดการประมูลด้วยตนเอง หรือนำทรัพย์สินไปทำการประมูลที่บริษัทอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวแล้วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีไม่สูงมากนัก เนื่องจาก
สถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ นั้นมีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง และต้องการความโปร่งใสในการทำการ
ประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดำเนินธุรกิจประมูลรถภายหลังจากยึดรถแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้ยึดรถและผู้ประมูลขาย    
พร้อมกัน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลูกค้าที่ถูกยึดรถ เนื่องจากลูกค้าที่ถูกยึดรถจำนวนหนึ่งต้องการความโปร่งใส
จากการขายทอดตลาด สำหรับความเสี่ยงในการที่สถาบันการเงินดังกล่าวจะนำทรัพย์สินไปทำการประมูลที่บริษัทอื่นนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
ความได้เปรียบจากประสบการณ์ด้านการจัดการประมูลของบริษัทฯ ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี และการให้บริการที่ดี ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่
ให้ความไว้วางใจและใช้บริการกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเน้นคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิ
เช่น การมีพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินกระจาย 26 จุดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานที่มีความชำนาญโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเข้าทำการประมูลที่สำนักงานใหญ่ และสาขารังสิต ตลอดจนรับประกันคืนเงินสินค้าในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังการ
ประมูลหากผู้ได้รับสินค้าไม่ได้รับสินค้าตรงตามสภาพที่ระบุ จึงก่อให้เกิดความเชื่อถือในระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการการพัฒนาเพื่อให้เกิดความทัดเทียมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการรายเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เจ้าของทรัพย์สิน
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมูลได้อย่างทันท่วงที ทราบจำนวนรถที่อยู่ในคลังสินค้า จำนวนรถคงค้างระยะเวลาที่ค้างเพื่อสามารถวางแผน
ในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเรื่องการบริการที่ดีโดยทำเป็น One stop service เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเจ้าของทรัพย์สิน  
เพิ่มสัดส่วนการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่นๆ ทั้งจากบริษัทเอกชนอื่น รวมทั้งจากบุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด
การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญให้คำแนะนำในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าทำการประมูล เป็นต้น  และ
ให้ความสำคัญในการดูแลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่ทำการประมูล ไม่ให้สูญหายหรือเกิดความเสียหาย

ความเสี่ยงจากอุทกภัย
ปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งครอบคลุมในหลายพื้นที่ ทั้งในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงจากความเสี่ยงในกรณีที่น้ำไหล่บ่าเข้าสู่พื้นที่ของการประมูลหรือพื้นที่คลังสินค้าที่เก็บรถยนต์เพื่อเข้าร่วมประมูลอันนำ
มาซึ่งความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบทางอ้อมจากการที่มีผู้เข้าร่วมประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลงหากขาดการบริหาร
จัดการที่ดีเพียงพอ 
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยอย่างรอบด้าน โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูงพ้นระดับน้ำท่วมในหลาย
พื้นที่ ตลอดจนจัดหาพื้นที่คลังสินค้าเพื่อจัดเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 26 แห่งกระจายอยู่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งนอกจาก   
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนั้น บริษัทฯ ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในกรณีที่บางพื้นที่เกิดอุทกภัยในอนาคต
สำหรับพื้นที่สำนักงานใหญ่ ที่ผ่านมา นอกเหนือจากแนวพื้นที่ปลอดภัย (“Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตรในเนื้อที่   3 ไร่ และแนวสูง      
ระดับ 1/2 เมตรในเนื้อที่ 6 ไร่ และพื้นที่ Safety zone สูงระดับ 3 เมตรในเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ที่ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้น สำหรับใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ทั่วประเทศ 26 แห่ง บริษัทฯ จึงประเมินว่าสามารถบริหารความเสี่ยงนี้ได้ในเกณฑ์ดี 

ความเสี่ยงจากความเสียหาย สูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประมูลระหว่างที่อยู่ ในความ
ครอบครองของบริษัทฯ
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทำการประมูลนั้น เป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนัดชำระหนี้ โดยตามสัญญาเช่า
ซื้อนั้นผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการดำเนินการไถ่ถอน ทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถนำมาทำการประมูลได้โดยทันที และตาม
เงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับสถาบันการเงินนั้นบริษัทฯ จะต้องทำการรับฝากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล
ทำให้รถยนต์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่และความดูแลของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 - 45 วัน
สำหรับรถยนต์และ 1 - 15 วันสำหรับรถจักรยานยนต์ รวมทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่จัดเก็บ
ทรัพย์สินไปยังสถานที่ประมูล ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสูญหายหรือเสียหายใน
ระหว่างที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ได้ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายในระหว่างที่รถอยู่ในความ
ครอบครองของบริษัทฯ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน การควบคุมการเข้าออกในพื้นที่ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจัดหาจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ซึ่งมีการจัดเก็บรถ โดยตาม
สัญญาระบุให้บริษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินและบริษัทฯ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำหรืองดเว้น
การกระทำ หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการทำประกันภัยทรัพย์สินในวงเงินรวม 2,520
ล้านบาทสำหรับพื้นที่จัดเก็บ/ทรัพย์สินที่จัดเก็บทั่วประเทศ และในวงเงินรวม 581 ล้านบาทสำหรับทรัพย์สินที่จัดเก็บของกลุ่มบริษัท        
ในเครือของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นอกจากนั้น ในส่วนของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ให้ผู้ว่าจ้างทำการขนย้ายทรัพย์สินทำประกัน
ภัยจากความเสียหายระหว่างขนย้ายทรัพย์สินซึ่งครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนิน
การตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการดูแลของบริษัทฯ ได้
ในระดับหนึ่ง โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายจากพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า
จากการที่บริษัทฯ มีการส่งเสริมการประมูล โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มีการจัดการส่งเสริม
การขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP Card) ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการประมูลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่        
1 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ มีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าที่สามารถนำรถยนต์ออกจาก
พื้นที่ได้ก่อนการชำระเงินค่าทรัพย์สินดังนี้
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หลักเกณฑ์
ป้ายกลุ่ม เลข 8  
ป้ายกลุ่ม เลข 7  

วางมัดจำ
ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ชำระ
ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ป้ายกลุ่ม เลข 6
ป้ายกลุ่ม เลข 5

ไม่ต้อง
ต้องชำระ

ไม่ต้อง
ต้องชำระ

ป้ายกลุ่ม เลข 1 (ลูกค้าที่เคยมาประมูลรถ)

ต้องชำระ

ต้องชำระ

ป้ายกลุ่ม เลข 9 (ลูกค้าที่เข้าประมูลรถ
เป็นครั้งแรก ประมูลได้ 1 คัน ต่อป้าย)

ต้องชำระ

ต้องชำระ

การชำระเงินเพื่อรับรถออก
ไม่ต้อง
ต้องชำระเป็นเงินสด, เงินโอน, แคชเชียร์เช็ค,
ตั๋วแลกเงิน
ชำระเป็นเช็คได้
ต้องชำระเป็นเงินสด, เงินโอน, แคชเชียร์เช็ค,
ตั๋วแลกเงิน
ต้องชำระเป็นเงินสด, เงินโอน, แคชเชียร์เช็ค,
ตั๋วแลกเงิน
ต้องชำระเป็นเงินสด, เงินโอน, แคชเชียร์เช็ค,
ตั๋วแลกเงิน

ที่มา : บริษัทฯ
1/
การประมูล ณ สำนักงานใหญ่, สาขารังสิต และ สาขาพุทธมณฑลสาย 2 ต้องชำระภายใน 4 วันทำการหลังวันประมูล
2/
การประมูลสัญจร ต้องชำระภายใน 3 วันทำการหลังวันประมูล
3/
ลูกค้าที่มีสิทธิ์ทำการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 วันทำการหลังวันประมูล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประมูล
บริษัทฯ ได้ทำการเก็บสถิติผู้ประมูลซื้อรถย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า เพื่อทำการวิเคราะห์ ทั้งในด้าน
ของปริมาณการซื้อขาย ลักษณะผู้ซื้อ การติดต่ออย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประมูลที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระเงินมาก่อน
นอกจากนี้ ภายหลังชนะประมูล บริษัทฯ ยังเป็นผู้เก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและจะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่ผู้ซื้อรถทำการชำระ
เงินครบทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการนำรถดังกล่าวไปขาย จำหน่ายหรือโอนต่อ อีกทั้งบางส่วนของผู้ซื้อรถดังกล่าวเป็น
ลูกค้าซึ่งนำรถมาประมูลขายกับบริษัทฯ จึงเปรียบเสมือนบริษัทฯ มีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการใน
การทบทวนการจัดประเภทลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหากลูกค้าใดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
บริษัทฯ จะทำการยุติสิทธิพิเศษในทันที ด้วยแนวทางการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พิจารณาการให้เครดิตลูกค้าทุกๆ ปี โดยไม่มีการให้เครดิตลูกค้าเพิ่ม และมีการพิจารณาปรับเครดิตลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ   

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 บริษัทมีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 296.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
53.87 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 550 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำระแล้ว การถือหุ้นจำนวนดังกล่าวอาจทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้มีอำนาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานรวมถึงการ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีสำคัญที่ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีอำนาจโดยไม่จำกัด  
จัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวคิด
เป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการทำงานตลอดจนถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง ช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่อง
ทางในการแจ้งเบาะแสหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กระทำการใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง
สามารถแจ้งโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2558
58 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส      
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of
Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบ และ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้มีผลนับจากวันอนุมัติเป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์
เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้
รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ   
บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิตามพื้นกฎหมายที่กำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ดังนี้ 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 	
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.   
ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง       
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 คน นับจำนวนหุ้นได้ 430,229,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
78.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด
โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้ 
ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาส
เสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม      
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2.
3.

4.

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และ
เอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่
มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการ
บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท     
แต่อย่างใด 
เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยราย
ละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี
รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.auct.co.th) 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง
ทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่าน
รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
บริษัทได้นำระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้    
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฏหมาย
เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุม     
รับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
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ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงาน
การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote     
หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง 
ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสังสัย
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้น
เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่     
ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
1.
2.

3.

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียด      
การลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ
บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และ    
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย
ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรือผ่านทางอีเมล
ir@auct.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของ
บริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย
ผู้ ถื อ หุ้ น บุ ค คล หรื อ สถาบั น ควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น และเป็ น ธรรม และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นว่ า          
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับ
บริษัท 
บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น      
อย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน
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การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้ 
1.
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ     
ในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2558 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://investor-th.union-auction.com/
2.
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคม
สะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง 
3.
บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง
Website ของบริษัท http://investor-th.union-auction.com/ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
4.
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
5.
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการ
ประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
6.
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือ      
เชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อ
กรรมอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน
เสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย  
7.
การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ         
1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
8.
การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง กรรมการเป็ น รายคนในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี 2558
ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วม
ประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็น หรืองดออกเสียง 
มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน     
ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่
บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ มีดังนี้ 
โทรศัพท์
: 02-9347344 ต่อ 148 
เว็บไซต์
: www.auct.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : investor@auct.co.th
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) จะป็น     
ผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยัง     
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัย สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับ
อนุญาตกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวม ถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลัก
ปฏิบัติดังนี้ 
1.
ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภาย ในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา 1 เดือน
ก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสาร
สนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
2.
บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ นายวรัญญู ศิลา รองกรรมการผู้จัดการและนางอัญชลี พรรคกลิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี     
โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ      
ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทและการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท 
3.
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วง
เวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period)     
ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน 
ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่
ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้
บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1

การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและ     
ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วม
มือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึง
การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นให้การ
สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษัทฯ บริษัทฯ มีความเอาใจใส่
และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการและยึดเมตตาธรรม      
ในการดูแลพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม
และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
คู่แข่ง
: บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขัน
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คู่ค้า

: บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ตามกรอบการค้ า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาและคำมั่ น ที่ ใ ห้ ไ ว้ กั บ คู่ ค้ า       
อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ลูกค้า
: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ ตามสัญญากับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและมี
การสำรวจความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า รวมถึ ง กำหนดขั้ น ตอนการดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า ไว้       
อย่างชัดเจน
เจ้าหนี้
: บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
สังคม
: บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและส่งเสริม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ก่อปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่สังคม
ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับ     
การดูแลอย่างดี
3.2

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล   
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณา      
ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
จดหมาย
เลขานุการบริษัท
			
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
		
เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
		
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์
http://www.auct.co.th
โทรศัพท์
: (662)-934-7344-8
โทรสาร
: (662)-935-6202
สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบ     
ของบริษัทฯ

3.3

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้ ว น ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกลุ่ ม อื่ น ๆ โดยใช้ สื่ อ หลากหลาย เช่ น เอกสารเผยแพร่
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย
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3.4

งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น   
รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทั่วไป  
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Email
investor@auct.co.th
เว็บไซต์
http://www.auct.co.th
โทรสาร
(662)-935-6202
นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7344-8

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย     
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบอย่าง    
เท่าเทียมกัน เพื่อทำให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ       
คือ http://www.auct.co.th
4.1

การรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.2

การทำรายการของกรรมการ
1)
2)
3)

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความ    
มุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจน
กำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตาม นโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น       
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์  โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำการให้เกิดการถ่วงดุล    
ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม       
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้อง     
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร      
ความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัท   
ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ   รวมทั้งจัดทำการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

5.2

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแล   
การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2.1 นโยบายการกำกับดูแล 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
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กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนด
ทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี       
(แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป
5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ
และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า    
การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง    
ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง    
ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงาน
ประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น
และสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม
และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและ     
การใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายหรื อ การทุ จ ริ ต ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในจากภายนอก
(Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง    
ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความ
เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน
(Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับ
งบการเงินของบริษัทฯ
5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
5.2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ   
งบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)     
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ    
บริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย
5.3.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม  
ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่านั้น ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการ    
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและ    
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม
ครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
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5.4

วาระในการดำรงตำแหน่ง
วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระ
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนด
มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5.5

ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด      
ค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ   
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.6

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะ
จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ 
โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
1.
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544 Thai Institute of Directors
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors
2.
นายสุวิทย์
ยอดจรัส
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2014 Thai Institute of Directors
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors
3.
นายเทพทัย ศิลา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors  
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors
4.
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 Thai Institute of Directors
5.
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 Thai Institute of Directors
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6.
7.
8.
9.

5.8

การรายงานข้อมูล
1)
2)
3)

5.9

นายศราวุธ
จารุจินดา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 Thai Institute of Directors
นายวรัญญู
ศิลา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012 Thai Institute of Directors
นางอัญชลี
พรรคกลิน
CFO Current Issue, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายรุ่งพันธ์ ซาลลี
Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของ
กิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะ
ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการ
ที่ผิดปกติ
3.3) คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
โดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบ

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 
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5.11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ      
ความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ    
ของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปีที่ 2558 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
5.12 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอื่น     
ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5.13 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูล      
ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจาก      
ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกสัปดาห์
5.14 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูล    
พื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง     
จัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความ     
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบ       
การเปลี่ยนแปลงนั้น 
5.15 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่
ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่      
วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
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5.16 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ
ถัดจากวันที่ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะ      
แห่งความผิด และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง
พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความ    
เสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัทฯ
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การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น
เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นคนกลางในการซื้อขายทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น       
ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
1.

2.

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินที่ต้องจ่าย    
ออกไปได้ จึงกำหนดนโยบายขึ้นใหม่ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนนายหน้าหรือตัวแทนในการจัดหารถเข้าประมูล โดยจ่ายให้แก่นิติบุคคล
เท่านั้น และให้ยกเลิกการจ่ายเงินค่านายหน้าหรือตัวแทนให้แก่บุคคลทั่วไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1.1) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนจัดหารถต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
1.2) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบุคคล       
ล้มละลาย
1.3) บริษัทหรือกรรมการบริษัทต้องมีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
1.4) การกำหนดค่าตอบแทนนายหน้าหรือตัวแทนที่จ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโดยการจ่ายค่าตอบแทน     
เมื่อขายรถได้เท่านั้น ด้วยการสั่งจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ ขีดฆ่าผู้ถือและหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กฎหมายกำหนด
1.5) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนต้องลงทะเบียนและทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไขกำหนดว่า      
ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหากนายหน้าหรือตัวแทนไม่สามารถติดต่อประสานงานหรือชี้ช่องทางให้บริษัทฯ     
ได้รับรถของสถาบันที่ตกลงตามสัญญาเข้าประมูลได้ให้ถือว่าข้อตกลงหรือสัญญาว่าจ้างนั้นเป็นอันสิ้นสุด
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการธุรกิจอย่างโปร่งใส และได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงาน ดังนี้
2.1) พนักงานทุกฝ่ายงานต้องปฏิบัติในการห้ามรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อจูงใจให้ผู้ยอมรับยินยอมตกลงดำเนินการใดๆ
ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้า ยกเว้นการให้โดยเสน่หา ซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่ใช่เงินสดหรือเช็ค
ธนาคาร และมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท โดยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นทราบด้วยทุกครั้ง
2.2) ห้ามพนักงานให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ   
แทนตนเองเนื่องจากการติดสินบนในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา

73

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า /1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ /2
ระยะเวลาชำระหนี้
Cash cycle /3
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
อัตราส่วนหนี้ที่มีดบ.ต่อส่วนของของผู้ถือหุ้น(เท่า)

2555

2556

2558

1.27
1.23
(0.13)
395.69
0.91
    41.03
8.77
N/A

1.80
1.79
0.91
5.04
72.49
    1.29
281.97
N/A

2.16
2.15
0.75
9.49
38.47
    1.50
242.65
N/A

1.62 
1.62 
1.01 
9.98 
36.57 
  - 
- 
1.64 
222.95 
N/A  

37.98
13.13
9.68
25.31

40.52
18.80
14.65
26.66

50.92
35.82
28.06
47.73

50.32 
32.94 
25.92 
41.26  

10.28
245.36
1.06

13.57
209.46
0.93

28.75
354.69
1.02

25.63 
289.36 
0.99  

1.48
(-20.86)
(-0.40)
101.89

0.79
318.65
1.71
39.53

0.55
496.72
1.02
65.21

0.67 
1,064.96 
0.80 
105.52  

0.30
0.08
0.08
0.25
440
0.1019

0.71
0.13
0.08
0.25
550
0.0173

0.84
0.37
0.24
0.25
550
0.0104

0.82 
0.34 
0.36
0.25
550
-    

หมายเหตุ :
/1
ลูกหนี้การค้า ได้แก่ ลูกหนี้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน ลูกหนี้ช่วยค่าจัดงานประมูล
/2
เจ้าหนี้การค้า ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าขนย้ายและเจ้าหนี้ค่าตรวจสภาพรถยนต์
/3
Cash cycle ไม่สะท้อนข้อมูลที่แท้จริงเนื่องจากไม่สามารถคำนวณหาระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย

2558
74 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2557

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการประมูลซื้อขายทรัพย์สิน รวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายรถ การให้บริการ
ประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เนตแบบ E-Auction เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการในลักษณะบริการเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เข้าร่วมประมูล นอกจากนี้บริษัทมีการพิจารณาช่องทางในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การจัดประมูลรถเพื่อการเกษตร
สินค้าแบรนด์เนม และการให้บริการจัดการประมูล ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น ปปง และกสทช. เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความ
เสี่ยงในการทำธุรกิจจากการพึ่งพิงตลาดรถเป็นหลัก อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการเปิดเพิ่มสาขาในต่างจังหวัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์และ
ลูกค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการประมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประมูลรถยนต์มือสองในต่างจังหวัด
รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตัวสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต โดยในระหว่างปี 2556 - 2558 รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากรายได้
จากการประมูลในสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 - 88 และรายได้ค่าขนย้าย,รายได้จากการบริการอื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 - 15
ในการประกอบธุรกิจบริการจัดการประมูลนั้น บริษัทฯ คิดค่าบริการเรียกเก็บจาก 2 ส่วน คือ ค่าบริการจากผู้เข้าประมูล และค่าบริการจาก
เจ้าของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักในการประสบความสำเร็จของธุรกิจประมูลนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สินที่นำมาประมูล โดย
บริษัทฯ ต้องมีทรัพย์สินในการประมูลที่หลากหลาย และเพียงพอเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประมูลสนใจมาเข้าร่วมการประมูล ทำให้บริษัทฯ
มิได้มุ่งเน้นเรียกเก็บค่าบริการจากเจ้าของทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่จะให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้จากผู้เข้าร่วมประมูลเป็นหลัก ซึ่งใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้เข้าประมูลโดยกำหนดเป็นอัตราคงที่ต่อทรัพย์สินแต่ละรายการ โดยไม่คำนึงถึง
มูลค่าของทรัพย์สิน ทำให้การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ นั้น จะมาจากจำนวนทรัพย์สินที่เข้าประมูลและประมูลจบ และการกำหนดอัตรา
ค่าบริการเป็นสำคัญ ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ทำการประมูลสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ
การประมูลรถยนต์ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดการประมูล ผ่านสถานที่ให้บริการประมูลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
จำนวน 14 แห่ง  
ในระหว่างปี 2556 - 2558 รายได้จากการขายและการให้บริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 468.41 ล้านบาท เป็น 709.88 ล้านบาท
และ 718.73 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 51.55 ในปี 2557 และร้อยละ 1.25 ในปี 2558  การเติบโตเพิ่ม
ขึ้นของรายได้จากการประมูลรถยนต์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2557 อัน เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ที่เข้า
ประมูล และการปรับอัตราค่าดำเนินการเก็บจากผู้ซื้อสำหรับรถยนต์เพิ่มขึ้นในปี 2556 สำหรับปี 2558 การเติบโตของตลาดรถมือสองมีอัตรา
ที่ลดลงเนื่องจากสถาบันการเงินมีการชลอการยึดรถ โดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์ หลังจากพรบ.การทวงถามหนี้ ได้ประกาศใช้ในช่วงต้นปี
2558 จึงส่งผลให้มีการนำรถเข้ามาประมูลน้อยลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้จากการประมูลสินทรัพย์อื่น รวมถึงการจัดการ
ประมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรม
ศุลกากร และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
ต้นทุนขายและให้บริการระหว่างปี 2556 - 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 278.62 ล้านบาท 348.38 ล้านบาท และ 357.03 ล้านบาท ตามลำดับ โดย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.48 ร้อยละ 49.08 และ ร้อยละ 49.68 ของรายได้จากการขายและบริการ การปรับตัวลดลงของอัตราส่วนดังกล่าว
ในปี 2557 เป็นผลมาจากการที่ต้นทุนขายและให้บริการในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 เป็นต้นทุนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรายได้โดยตรง
เช่น ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูล เป็นต้น ทำให้เมื่อรายได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า ส่งผลให้อัตราส่วนดังกล่าวปรับตัวลดลง สำหรับปี 2558 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ปรับขึ้นเล็กน้อยจากการเพิ่ม
ขึ้นของค่าเช่าที่ดินและค่าเสื่อมราคาอันเป็นผลจากการลงทุนขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2556 - 2558 มูลค่าเท่ากับ 108.09 ล้านบาท 118.85 ล้านบาท
และ 130.25 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.07 ร้อยละ 16.74 และร้อยละ 18.12 ของรายได้จากการขายและการบริการ ตาม
ลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นต้นทุนที่ไม่ผันแปรโดยตรงกับรายได้ ในปี 2556 - 2558
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บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 88.06 ล้านบาท 254.25 ล้านบาท และ 236.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 69.57      
ล้านบาท 202.43 ล้านบาท และ 187.65 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 18.65 ร้อยละ 35.75 ร้อยละ 32.91
ตามลำดับ และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.85 ร้อยละ 28.52 และร้อยละ 26.11 ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิที่ลดลงในปี
2558 เป็นผลมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายสาขา และเพิ่มขึ้นของพนักงาน
สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้น จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้รายการสินทรัพย์และหนี้สินบางรายการที่แสดงใน
งบแสดงฐานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการแกว่งตัว กล่าวคือ บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดการประมูลทรัพย์สิน โดยบริษัทฯ
จะเป็นผู้รับชำระเงินจากผู้ชนะการประมูล เพื่อนำส่งต่อให้แก่เจ้าของทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้น บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าทรัพย์สินประมาณ    
4 วันทำการหลังจากวันที่สิ้นสุดการประมูล และจะนำส่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินประมาณ 5 วันทำการภายหลังจากวันที่สิ้นสุดการประมูล   
จากการประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้น จะส่งผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 3 รายการ คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
การค้า และเจ้าหนี้การค้า กล่าวคือ 
•

ภายหลังจากการประมูล บริษัทฯ จะมีการบันทึกเงินสดและเงินฝากธนาคาร และลูกหนี้การค้าตามมูลค่าทรัพย์สินที่สิ้นสุดการประมูล
และบันทึกเจ้าหนี้การค้าเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่สิ้นสุดการประมูลแล้วเช่นกัน
•
เมื่อผู้ชนะการประมูลทำการจ่ายชำระค่าทรัพย์สิน จะส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลง โดยที่มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร     
เพิ่มขึ้น
•
เมื่อบริษัทฯ ทำการส่งมอบค่าทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จะลดลง
ดังนั้นสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ แต่ละสิ้นงวดบัญชี อาจมีการแกว่งตัวซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าการประมูลในช่วงก่อนสิ้นงวดๆ ได้ โดยสิ้นปี
2556 - 2558 บริษัทฯ มีการเติบโตของสินทรัพย์รวมอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเท่ากับ 695.20 ล้านบาท 712.93 ล้านบาท และ 751.10
ล้านบาท ตามลำดับ และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 306.27 ล้านบาท 253.57 ล้านบาท และ 300.94 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
388.92 ล้านบาท 459.36 ล้านบาท และ 450.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 2558 อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.79 เท่า อย่างไรก็ตามภาระหนี้สินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ทั้งจำนวนเป็นเจ้าหนี้การค้า ซึ่งไม่มีภาระดอกเบี้ยแต่
อย่างใด

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ รายได้จากการประมูลสินค้า รายได้ค่าบริการอื่น
และรายได้จากการขาย โดยรายได้จากการประมูลสินค้า ถือ เป็นรายได้หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 85 - 88 ของรายได้จากการขายและบริการตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการประมูลสินค้าเป็น
สำคัญ โดย ในปี 2556 - 2558 รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 467.42 ล้านบาท เป็น
709.88 ล้านบาท และ 718.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 51.55 และร้อยละ 1.25 สำหรับในปี 2557 และ
2558 ตามลำดับ 

2558
76 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ปี 2556
ล้านบาท
รายได้จากการประมูลสินค้า
รายได้ค่าขนย้าย
รายได้ค่าบริการอื่น /1
รายได้จากการขาย        
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
/1

ปี 2557
ร้อยละ

407.90
58.90
         1.32
0.30
  468.42

87.08
12.57
0.28
0.06
100.00

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

621.92
87.94
0.01
709.88

87.34
12.36
0.30
100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

612.15
80.83
25.75 /1
718.72

85.17
11.25
3.58
100.00

รายได้ค่าบริการอื่นปี 2558 ประกอบด้วย รายได้จาการจัดการประมูลปปง,สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน 19.19  ล้านบาท 

รายได้จากการประมูลสินค้า
รายได้จากการประมูลสินค้า ถือเป็นรายได้หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจำแนกสินทรัพย์ในการประมูลเป็น         
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ รายได้จากการประมูลรถยนต์ รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์ และรายได้จากการประมูลสินค้าอื่นๆ ทั้งนี้
ระหว่างปี 2556 - 2558 การประมูลรถยนต์ ถือเป็นรายได้หลักโดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 74 - 78 ของรายได้จากการ
ประมูลรวม ในขณะที่รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 7 - 12 และร้อยละ 0.03 - 0.09 ของรายได้
จากการประมูลรวม 
ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลสินค้าแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายได้ค่าดำเนินการจากผู้ประมูลซื้อ และ 2) รายได้
ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน โดยรายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากการเรียกเก็บค่าดำเนินการจากผู้ประมูลซื้อเป็นหลัก ใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของรายได้จากการประมูลรวม โดยรายได้จากการประมูลในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น ส่วน
ใหญ่เป็นรายได้ในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มาจากการจัดหาจากนิติบุคคล อันได้แก่สถาบันการเงินซึ่งมีรถยึดจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ของสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก 
ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการประมูลสินค้าเท่ากับ 407.90 ล้านบาท 621.92 ล้านบาท และ 612.15 ล้านบาท     
ตามลำดับ หรือมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 51.55 และ 1.25 ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายตัว
ของรายได้จากการประมูลในส่วนของรถยนต์ 
ทั้งนี้ รายได้จากการประมูล จำแนกตามประเภททรัพย์สิน และเจ้าของทรัพย์ระหว่างปี 2556 - 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้
ปี 2556
ล้านบาท
รายได้จากการประมูลสินค้า :  
รถยนต์
  - รถนิติบุคคล
  - รถบุคคล
รวมรถยนต์
จักรยานยนต์
  - รถนิติบุคคล
  - รถบุคคล
รวมรถจักรยานยนต์
รวมสินค้าอื่นๆ /1
รวมรายได้จากการประมูลสินค้า
/1

ปี 2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

313.57
36.45
350.02

76.88
8.94
85.81

476.32
85.56
561.88

76.59
13.76
90.35

490.72
12.90
503.62

90.04
2.07
80.98	

54.60
3.15
57.75
0.12
407.89

13.39
0.77
14.16
0.03
100.00

14.60
45.44
60.04
621.92

2.35
7.31
9.65
100.00

36.63
4.74
41.37
0.62
544.99

5.89
0.76
6.65	
0.10
87.63	

สินค้าอื่นๆ ได้แก่ สินค้าแบรนด์เนม บ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
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•

รายได้จากการประมูลรถยนต์
บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประมูลรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดย
ทั่วไปแล้วการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการต่อคัน และการเพิ่ม
ขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่ทำการประมูลและจบการประมูล 
ปี 2556
ล้านบาท

รายได้จากการประมูล
ผู้ประมูลซื้อ
เจ้าของทรัพย์
รวมรายได้จากการประมูลรถยนต์
รายได้ค่าดำเนินการจากผู้ประมูล
ซื้อเฉลี่ย (บาท/คัน)
จำนวนคันที่ประมูลจบ (คัน)
- รถนิติบุคคล (คัน)
- รถบุคคล (คัน)

307.12
42.90
350.02
7,057.15
43,519
38,333
5,186

ปี 2557
ร้อยละ

ล้านบาท

87.74
12.26
100.00

495.28
66.60
561.88

100.00
88.08
11.92

7,739.35
63,995
61,620
2,375

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

88.15
11.85
100.00

504.15
59.56
563.71

89.43
10.57
100.00	

100.00
96.24
3.76

7,808.82
64,561
62,870
1,691

100.00
97.38
2.62

รายได้จากการประมูลรถยนต์ ส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าดำเนินการที่เรียกเก็บจากผู้ประมูลซื้อซึ่งคิดในอัตรา 2,000 - 15,000
บาทต่อคัน ตามประเภทของรถยนต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 - 89 ของรายได้จากการประมูลรถยนต์ ในขณะที่บริษัทฯ
มีรายได้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์เพียงประมาณร้อยละ 11 - 12 ของรายได้จากการประมูลรถยนต์ เนื่องจากบริษัทฯ
มิได้มีนโยบายในการมุ่งเน้นการหารายได้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้เจ้าของทรัพย์นำ
ทรัพย์สินมาเข้าร่วมประมูลกับบริษัทฯ โดยในบางกรณีบริษัทฯ มีการตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินในการคิดค่าคอมมิชชั่นจาก
เจ้าของทรัพย์ในอัตราประมาณร้อยละ 1 - 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ประมูลจบ หรือคิดค่าบริการในอัตราคงที่ต่อคันแล้วแต่
กรณี  
ในปี 2556 - 2558 รายได้จากการประมูลรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 350.02 ล้านบาท 561.88 ล้านบาท และ
503.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 60.53 และร้อยละ (10.37) ของปีก่อนหน้าตามลำดับ โดยทั่วไปแล้ว
เป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่จบการประมูล และการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าดำเนินการ
เฉลี่ยต่อคัน ดังนี้ 
ในปี 2557 รายได้จากการประมูลรถยนต์เพิ่มขึ้น 211.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
รถที่ประมูลจบประมูลจาก  43,519 คัน ในปี 2556 เป็น 63,995 คัน ในปี 2557 เดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่ม
สถานที่ประมูล คือ พุทธมณฑลสาย 2 และได้เป็นตัวแทนประมูลงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมศุลกากร  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปง.
ในปี 2558 รายได้จากการประมูลรถยนต์ลดลง 58.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณรถยนต์
บุคคลที่จบประมูลจาก ในปี 2558 ลดลงจึงทำให้รายได้จากการประมูลรถยนต์ลดลง แต่ในปี 2558 บริษัทได้เป็นตัวแทน
ประมูลงานจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน
ปปง. และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งแสดงในส่วนราย
ได้ค่าบริการอื่น
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•

รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นของรายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ
รายได้ค่าบริการต่อคัน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ทำการประมูลและจบการประมูล
ปี 2556
ล้านบาท

รายได้จากการประมูล
ผู้เข้าประมูล
เจ้าของทรัพย์
รวมรายได้จากการประมูล
รถจักรยานยนต์
รายได้จากการประมูลที่เรียกเก็บ
จากผู้เข้าประมูลเฉลี่ย (บาท/คัน)
จำนวนคันที่ประมูลจบ (คัน)
- รถนิติบุคคล (คัน)
- รถบุคคล (คัน)

ปี 2557
ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

49.45
8.30

85.63
14.37

50.11
9.93

83.46
16.54

40.84
6.98

85.41
14.59

57.75

100.00

60.04

100.00

47.82

100.00

100.00
93.91
6.09

1499.31
33,422.00
30,374.00
3,110.00

100.00
90.71
9.29

1500.55
27,218.00
24,060
3,158

100.00
88.40
11.60

1,499.53
32,977.00
30,970.00
2,007.00

รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์ ในปี 2557 - 2588 ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 83-86 มาจากค่าดำเนินการจากผู้เข้า
ประมูลซึ่งเรียกเก็บ 1,500 บาทต่อคัน และประมาณร้อยละ 14-17 มาจากค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์ โดยในบางกรณี
บริษัทฯ มีการตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินในการคิดค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์ในอัตราประมาณร้อยละ 1 - 2 ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ประมูลจบ หรือคิดค่าบริการในอัตราคงที่ต่อคันแล้วแต่กรณี  
รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มลดลงจาก 57.75 ล้านบาท เป็น 60.04 ล้านบาท และ 47.82 ล้านบาท ในปี
2556 - 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.97 และร้อยละ (20.36) ในปี 2557 - 2558 ตามลำดับ
ปี 2557 - 2558 รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 2.29 ล้านบาท และ (12.22) ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณรถจักรยนต์ประเภทนิติบุคคลที่ประมูลจบลดลงในช่วงต้นปี 2558 เนื่องจากมีรถจักรยานยนต์นิติบุคคลเข้าประมูล
น้อย แต่ในช่วยกลางปี 2558 ได้มีจำนวนรถจักรยานยนต์นิติบุคคลและบุคคลกลับเข้ามาประมูลเพิ่มขึ้น
•

รายได้จากการประมูลสินค้าอื่นๆ
รายได้จากการประมูลสินค้าอื่นๆ ได้แก่ บ้าน หุ้น สินค้าแบรนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ รายได้ทั้งหมดมาจากค่า
ดำเนินการจากผู้เข้าประมูล ซึ่งมีการกำหนดตามอัตราที่ตกลงกัน  
ในปี 2556 และ ปี 2558 รายได้จากการประมูลสินค้าอื่นมีจำนวนเท่ากับ 0.12 ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.03 และร้อยละ 0.09 ของรายได้จากการประมูลสินค้า ตามลำดับ ในปี 2556 รายได้กลุ่มนี้มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากในช่วงปี 2556 บริษัทมุ่งปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การประมูลและเก็บสต๊อกรถเพื่อรองรับการขยายตัวของ
การประมูลรถ บริษัทจึงชะลอการมุ่งเน้นเพิ่มรายได้สินค้ากลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมา
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รายได้ค่าขนย้าย
รายได้ค่าขนย้ายรถ-เรียกเก็บในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการขน
ย้ายรถเฉพาะผู้ซื้อที่ชนะการประมูล โดยบริษัทฯ จะแสดงอัตราค่าขนย้ายเพื่อเปิดเผยให้ผู้ประมูลซื้อทราบในใบรายการประมูลรถ
ของแต่ละครั้งก่อนเข้าร่วมประมูล เว้นแต่ในบางกรณีที่มีข้อสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขายรถไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าขนย้ายรถจาก    
ผู้ประมูลซื้อ บริษัทฯ จึงจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการขนย้ายรถ มิได้ถือเป็นการให้บริการ
หลักของบริษัทฯ แต่เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น
ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าบริการขนย้าย บริษัทฯ จะนำต้นทุนค่าขนย้ายรถจากจุดที่บริษัทฯ รับรถจากเจ้าของทรัพย์ไปยังสถานที่
ประมูล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้รถเทรนเลอร์โดยจะเฉลี่ยเป็นต้นทุนค่าขนย้ายรถแต่ละคัน หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการเรียกเก็บแก่ผู้ที่
ชนะการประมูล บริษัทฯ มีรายได้ค่าขนย้ายเท่ากับ 58.90 ล้านบาท 87.94 ล้านบาท และ 80.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
12.41 ร้อยละ 12.19 และร้อยละ 11.16 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ 
รายได้ค่าบริการอื่น
รายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช็คต้นทะเบียน รายได้จากการเป็นตัวแทนในการจัดการประมูลหน่วยงานราชการ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมศุลกากร และ สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการอื่นเท่ากับ 1.32 ล้านบาท 0.01 ล้านบาท และ 25.75 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.28 ร้อยละ 0.00 และร้อยละ 3.56 ของรายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ 

รายได้อื่น
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ มีจำนวนเท่ากับ 6.35 ล้านบาท 11.60 ล้านบาท และ 5.34 ล้านบาท ในปี
2556 - 2558 ตามลำดับ รายได้อื่นส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร โดยมีจำนวนลดลงในปี 2558 สาเหตุหลัก
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนพัฒนาและขยายสาขาพื้นที่ในการประมูลในช่วงกลางปี 2556 
ปี 2556
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ /1
รวมรายได้อื่น
/1

4.45
1.87
6.35

ปี 2557
ร้อยละ
70.00
30.00
100.00

ล้านบาท
7.42
4.12
11.60

ปี 2558
ร้อยละ
64.00
36.00
100.00

ล้านบาท
4.29
1.05
5.34

ร้อยละ
80.00
20.00
100.00

อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ห้องอาหาร กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน (รถ
เช่า) และรายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน เป็นต้น

ต้นทุนขายและการให้บริการ

•

ต้นทุนในการให้บริการ
ต้นทุนในการให้บริการของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ต้นทุนที่ไม่ผันแปรโดยตรงกับรายได้ และต้นทุน
ผันแปรกับรายได้ โดยระหว่าง 3 ปี ที่ผ่านมาสัดส่วนต้นทุนคงที่มีแนวโน้มลดลงโดยอยู่ประมาณระหว่างร้อยละ 40 - 50 ของ
ต้นทุนในการให้บริการรวม ทั้งนี้รายละเอียดต้นทุนการให้บริการในปี 2556 - 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดต้นทุนการให้บริการในปี 2556 - 2558
ปี 2556
ล้านบาท
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการประมูล /2
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่อมราคา
ระบบการประมูล-E - Auction
อื่นๆ
รวมต้นทุนคงที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ /3
ค่าดำเนินการจ่าย /4
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล /15
				
รวมต้นทุนผันแปร
				 รวมต้นทุนการให้บริการ
/1
/2

/3

/4

/5

53.92
29.68
16.73
8.09
3.15
5.22
116.79
87.65
39.85
33.96
161.46
278.24

ปี 2557
ร้อยละ

/1

11.55
6.36
3.58
1.73
0.67
1.12
25.01
18.77
8.53
7.27
34.58
59.59

ล้านบาท
64.26
37.31
17.87
16.85
3.66
5.70
145.65
110.76
47.94
44.03
202.73
348.38

ปี 2558
ร้อยละ

/1

9.05
5.26
2.52
2.37
0.52
0.80
20.52
15.60
6.75
6.20
28.55
49.07

ล้านบาท
67.59
52.24
19.74
22.99
12.88
10.55
186.00
100.23
34.11
36.69
171.03
357.03

ร้อยละ /1
9.40
7.27
2.75
3.20
1.79
1.47
25.88	
13.95
4.75
5.10
23.80	
49.67	

ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่ประมูลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง เต็นท์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้างบริษัทขนย้ายรถเพื่อขนย้ายรถที่จะเข้าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึ่งไปเก็บยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อรอประมูล
หรือเข้าประมูล รวมถึงค่าเช่ารถที่ทีมงามประจำสถานที่เก็บรักษารถใช้สำหรับตรวจดูแลความเรียบร้อย
ค่าดำเนินการจ่าย คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จ่ายให้กับตัวแทนจัดหารถเพื่อจูงใจให้นำรถมาประมูลกับบริษัทฯ ในอัตราที่ตกลงกัน เช่น กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงิน
คงที่ต่อคัน  เป็นต้น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริการทำความสะอาดรถที่เข้าประมูล ค่าน้ำมันเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้เพื่อให้รถที่ประมูลได้ดังกล่าวมีน้ำมันเพียง
พอที่จะขับออกไปเติมที่สถานีบริการน้ำมันได้ ค่าจ้างพนักงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานที่ประมูล เป็นต้น

ต้นทุนการให้บริการในปี 2556 - 2558 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะเฉลี่ยร้อยละ 30.36 รองลงมาได้แก่     
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลเฉลี่ยร้อยละ 18.89 ค่าดำเนินการจ่ายเฉลี่ยร้อยละ 12.39 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดประมูลเฉลี่ยร้อยละ 12.12 เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเฉลี่ยร้อยละ 11.66 ค่ารักษาความปลอดภัยเฉลี่ย
ร้อยละ 5.52 ค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ เฉลี่ยร้อยละ 9.06 ของต้นทุนการให้บริการ    
ต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 278.24 ล้านบาท 348.38 ล้านบาท และ 357.03 ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 59.59 เหลือร้อยละ 49.07
และร้อยละ 49.67 ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ เนื่องจากต้นทุนในการให้บริการส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนคงที่มิได้ผันแปรตาม
การเติบโตของรายได้ เช่น ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
ในปี 2557 ต้นทุนการให้บริการมีมูลค่าเท่ากับ 348.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.14 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็น
ผลมาจากบริษัทมีการขยายพื้นที่เช่าพุทธมณฑล สาย 2และจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเป็นเหตุให้ค่าเช่า
สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลที่
เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งในการจัดประมูลรถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 462 ครั้ง เป็น 849 ครั้ง
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อย่างไรก็ตามสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้การให้บริการมีการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 59.59 เหลือร้อยละ 49.07
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสัดส่วนต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายบาง
ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรโดยตรงกับรายได้การให้บริการมีสัดส่วนลดลง เช่น เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่ารักษาความปลอดภัย และค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
ในปี 2558 ต้นทุนการให้บริการมีมูลค่าเท่ากับ 357.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.67 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็น
ผลมาจากบริษัทมีการขยายพื้นที่เช่าสุราษฎร์ สงขลาและจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเป็นเหตุให้ค่าเช่า
สถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้น  เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าเสื่อมราคา
•

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนของรถยนต์ที่บริษัทฯ จัดซื้อจากกลุ่มลูกค้านิติบุคคลซึ่งทำธุรกิจให้เช่ารถที่ต้องการนำรถยนต์ที่สิ้นสุด
การใช้สัญญาเช่าเพื่อมาจำหน่ายตั้งแต่ต้นปี จำนวน 17 คัน เท่ากับ 6.12 ล้านบาท ในปี 2555 และจำนวน 1 คัน เท่ากับ
0.38 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 103.20 และร้อยละ 126.66 ของรายได้จากการขาย
ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2555 ราคาขายโดยเฉลี่ยของรถยนต์มือสองได้ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5 - 10 ตั้งแต่ต้นปี
เป็นต้นมา อันเป็นผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรก

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 108.09 ล้านบาท เป็น
118.85 ล้านบาท และ 130.25 ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้แล้ว พบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 23.11 เหลือร้อยละ 16.70 และร้อยละ 23.11 ตามลำดับ ทั้งนี้การขยายพัฒนาองค์กรจึง
ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.67 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 18.12 ในปี 2558 และค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 5.06 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 4.99 ในปี 2558 ของรายได้จากการขายและบริการ 
ปี 2556
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รายได้จากการขายและการให้บริการ
/1

ร้อยละของรายได้จากการขายและการให้บริการ

2558
82 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ปี 2557
ร้อยละ

/1

ล้านบาท

ปี 2558
ร้อยละ

/1

ล้านบาท

ร้อยละ /1

32.95
75.14

7.03
16.08

36.04
82.81

5.06
11.64

35.87
94.38

4.99
18.12

108.09
468.42

23.11
100.00

118.85
711.61

16.70
100.00

130.25
718.72

23.11
100.00
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี 2556 - 2558 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประมาณร้อยละ 19 - 30 เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประมาณร้อยละ 26 - 36 ค่าบริการขนเงิน 7 - 12 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 32.95 ล้านบาท 36.04 ล้านบาท และ 35.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03 ร้อยละ
5.06 และร้อยละ 4.99 ของรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ โดยในปี 2556 และ 2557 ค่าใช้
จ่ายในการขายและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.37 และร้อยละ(0.47) เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อแจ้งการจัดประมูลสินค้า
และเพิ่มช่องทางประมูลผ่านทางอิเล็คทรอนิคส์ (E-Auction) ให้แก่ลูกค้ารับทราบ และเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้
จ่ายพนักงานที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามนโยบายค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล

•

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 - 2558 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก 3 รายการ ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 - 70 ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ประมาณร้อยละ 14 - 15 ค่าที่ปรึกษา
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประมาณร้อยละ 6 - 9  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 75.14 ล้านบาท 82.81 ล้านบาท   และ 94.38 ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ      
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.04 ร้อยละ 11.64 และร้อยละ 13.13 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.21 และร้อยละ 13.97 ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ 
ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 11.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.70 เนื่องจากในปี 2556
บริษัทฯ มีการปรับค่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นตามนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจให้บริการรถเช่า และ
จำหน่ายรถเช่าทั้งหมดให้กับบุคคลภายนอกโดยมีผลขาดทุนจากสัญญาเช่าการเงินทั้งสิ้น 2.37 ล้านบาท
ในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 7.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.21 เนื่องจากการขึ้นเงินเดือน
การจ่ายเงินโบนัสเพิ่มขึ้น และการจ้างทีมบริหารงานเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2557
ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 11.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.97 เนื่องจากในปี 2558
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนระบบการทำงานจากการการว่าจ้างทีม outsource เป็นพนักงานประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน

ความสามารถในการทำกำไร
ในปี 2556 - 2558 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 69.57      
ล้านบาท 202.43 ล้านบาท และ 187.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.85 ร้อยละ 28.45 ร้อยละ 26.11 ในปี
2556 - 2558 ตามลำดับ
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ปี 2556
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ

189.80
88.06
69.57

ปี 2557
ร้อยละ
40.52
18.80
14.85

ล้านบาท
363.23
254.24
202.42

ปี 2558
ร้อยละ
51.04
35.73
28.45

ล้านบาท
361.69
236.78
187.64

ร้อยละ
50.32
32.94
26.11

ปี 2556 อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการมีอัตรา
การเติบโตสูงในอัตราร้อยละ 35.28 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการคงที่ในแต่ละรายการ เช่น ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมูล เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัยฯ มีสัดส่วนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ พยายามควบคุมค่า
ใช้จ่าย เช่น เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยบริษัทฯ พยายามบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ประกอบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและบริหารมีจำนวนลดลง จึงส่งผลทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 18.80 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.85  ในปี 2556
ปี 2557 อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการมี
อัตราการเติบโตสูงในอัตราร้อยละ 51.92 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการคงที่ในแต่ละรายการ เช่น ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประมูล เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัยฯ มีสัดส่วนลดลง เนื่องจากบริษัทฯ
พยายามควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยบริษัทฯ พยายามบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ประกอบกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและบริหารมีจำนวนลดลง จึงส่งผลทำให้อัตรากำไรจากการ
ดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.73 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.45  ในปี 2557
ปี 2558 อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ (2.78) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการมีอัตรา
การเติบโตสูงในอัตราร้อยละ 1.00 เนื่องจากการพัฒนาและขยายสาขาเพื่อพัฒนาบริษัทฯ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น
ในส่วนของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จึงส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นร้อยละ 32.94 และอัตรากำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.11 ในปี 2558

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 58 - 74 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 - 36 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้     
เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์พบว่า ณ สิ้นปี 2558 ทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้
การค้า และส่วนปรับปรุงที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 33 ร้อยละ 11 และร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวมตาม
ลำดับ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของสินทรัพย์รวม 
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 695.20 ล้านบาท 712.93 ล้านบาท และ 751.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ โดยเป็นการเพิ่ม
ขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเป็นหลัก
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•

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 399.01 ล้านบาท 386.19 ล้านบาท และ 250.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ของสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 57.39 ร้อยละ 54.17 และร้อยละ 33.30 ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ  
จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการในการจัดการการประมูล โดยในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จะทำการรับชำระเงิน
ค่าทรัพย์สินจากผู้ชนะการประมูลและนำส่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินโดยช่วงเวลาระหว่างการส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินดังกล่าว
จะเกิดขึ้นภายในประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากการประมูล ทำให้มูลค่าเงินสดคงค้าง ณ แต่ละสิ้นงวด ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์
สินที่ทำการประมูลก่อนการปิดงวดบัญชี ที่ยังมิได้ทำการส่งมอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

•

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่นั้นเป็นรายการลูกหนี้ค่ารถยนต์และค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าในสัดส่วนรวมประมาณร้อย
ละ 78 - 93 ของลูกหนี้รวม
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ

ลูกหนี้ค่ารถ - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - งานบริการประมูล
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม			

79.73
4.64
2.53
1.79
2.22
0.63
91.54

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
ร้อยละ

87.09
5.07
2.76
1.96
2.43
0.69
100.00

38.78
6.65
7.09
2.19
2.94
0.46
58.11

66.74
11.44
12.20
3.77
5.06
0.79
100.00

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
ร้อยละ
47.77
17.30
14.64
3.20
2.10
0.43
0.46
85.90

55.61
20.14
17.04
3.73
2.44
0.50
0.54
100.00

ลูกหนี้ค่ารถ - สุทธิ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ค่ารถ สามารถแยกอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ
ภายในกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
- ต่ำกว่า 3 เดือน
- เกินกำหนด 3 - 6 เดือน
- เกินกำหนด 6 - 12 เดือน
-  เกินกว่า 12  เดือน
รวม			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /1
ลูกหนี้ค่ารถ -สุทธิ
หมายเหตุ :    /1

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
ร้อยละ

68.77

85.79

21.51

54.90

32.75

67.99

10.95
0.00
0.44
80.17
(0.44)
79.73

13.66
0.00
0.55
100.00
(0.55)
99.45

17.26
0.00
0.00
0.41
39.18
(0.41)
38.78

44.05
0.00
0.00
1.05
100.00
(1.05)
98.98

15.00
0.01
0.01
0.41
48.17
(0.41)
47.77

31.14
0.02
0.02
0.84
100.00	
(0.84)
99.16	

บริษัทฯ มีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของลูกหนี้ค่ารถที่เกินกำหนดชำระ 3 เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์การชำระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นข้อมูล
ประกอบในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่ารถ
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ลูกหนี้ค่ารถ-สุทธิ เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากระยะเวลาที่บริษัทฯ ให้เครดิตแก่ผู้ชนะการประมูล โดย ณ สิ้นปี 2556 - 2558
บริษัทฯ มีลูกหนี้ค่ารถจำนวน 79.73 ล้านบาท 38.78 ล้านบาท และ 47.77 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลูกหนี้ค่ารถที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในวันสิ้นงวดขึ้นอยู่กับลูกหนี้ค่ารถในงวดประมูลช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปียังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าอยู่ระหว่าง 4-90 วันทำการ แต่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4 วันทำการ ส่วนที่เกินกว่า       
4 วันทำการจะมีเพียง 2 ราย เป็นกลุ่มลูกค้ารถจักรยานยนต์ และ 1 ราย เป็นลูกค้ารถยนต์ หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้ค่า
รถของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 - 2558 จะเห็นได้ว่าลูกหนี้ค่ารถส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค่ารถที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 55 - 86 ลูกหนี้ค่ารถที่เกินกำหนดต่ำกว่า 3 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 14 - 44 เกินกำหนด 3 - 6 เดือน อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.2 เกินกำหนด 6-12 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 0.2 และลูกหนี้ค่ารถที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไปมี
จำนวนเพียงร้อยละ 0.55 - 1.05 ของลูกหนี้ค่ารถรวม
ลูกหนี้ค่ารถที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีจำนวน 0.44 ล้านบาท 0.41 ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2556 - 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ 2 รายเป็นจำนวน
0.44 ล้านบาท โดยรายแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2554 มียอดคงค้างเป็นจำนวนเงิน 0.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 สาเหตุเกิดจากเจ้าของรถยนต์เดิมที่ถูกไฟแนนซ์ยึดรถได้มานำรถยนต์คันดังกล่าวออกจากพื้นที่เก็บรักษา
รถยนต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าวกับไฟแนนซ์
เจ้าของรถและเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของรถเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าของเดิมและบริษัทฯ
มีการรับชำระหนี้จากเจ้าของรถเดิมมาแล้วบางส่วน 
สำหรับรายที่ 2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 ซึ่งเกิดจากผู้ประมูลซื้อได้ขอคืนรถยนต์ประเภทรถบุคคลเนื่องจากพบว่า
เป็นรถที่ผ่านน้ำท่วม บริษัทฯ จึงรับผิดชอบชดใช้เงินคืนให้กับผู้ประมูลซื้อก่อนแล้วจึงนำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าร่วมประมูล
ตามสภาพเกิดส่วนต่างจำนวน 0.04 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องเรียกคืนจากผู้ขาย บริษัทฯ จึงดำเนินคดีฟ้องร้องและศาลมี
คำสั่งให้คู่กรณีชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นประมาณ 0.07 ล้านบาท ให้กับบริษัทฯ โดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2556
ที่ผ่านมาคู่กรณีได้เซ็นต์สัญญาผ่อนชำระหนี้กับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นลูกค้าได้มีการชำระหนี้เข้ามา แต่ไม่
ได้ตามเงื่อนไขซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามลูกหนี้ให้มาชำระให้เป็นไปตามเงื่อนไข โดยมียอดคงค้างคงเหลือจำนวน 0.04
ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ทั้ง 2 รายแล้วทั้งจำนวน 
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าเช่าที่ดินแปลงย่อยที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดประมูลที่สาขารังสิต, พุทธมณฑลสาย 2,
เชียงใหม่, สงขลา, อุดรธานี, อุบลราชธานี และสถานที่เก็บรักษารถต่างจังหวัด มีจำนวน 4.64 ล้านบาท 6.65 ล้านบาท
และ 14.64 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
เงินทดรองจ่าย คือ เงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานประมูล ค่าใช้จ่ายในสต๊อกต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายในส่วนงานต่างๆ
ภายในสำนักงานและอื่นๆ มีจำนวน 2.53 ล้านบาท 7.09 ล้านบาท และ 3.20 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มจ่ายล่วงหน้า เจ้าหนี้เช่าซื้อจ่ายล่วงหน้า ค่าติดตั้งป้ายโฆษณาประสัมพันธ์
จ่ายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยมีจำนวน 1.79 ล้านบาท 2.19 ล้านบาท
และ 2.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย 1) ลูกหนี้การค้า ได้แก่ ลูกหนี้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน ลูกหนี้ช่วยค่าจัดงานประมูล      
2) ลูกหนี้อื่น-พนักงาน คือเงินที่พนักงานเหลือจากการใช้จ่ายในการจัดประมูลแต่ละครั้งซึ่งจะต้องคืนให้กับบริษัทฯ และ     
3) อื่นๆ มีจำนวน  2.22 ล้านบาท  2.94 ล้านบาท และ 17.73 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
ดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันค้างรับ  มีจำนวน 0.63 ล้านบาท 0.46 ล้านบาท และ 0.46
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
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•

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเท่ากับ 39.61 ล้านบาท 32.56 ล้านบาท และ 32.86 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.70 ร้อยละ 4.57 และร้อยละ 4.37 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ เงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ณ สิ้นปี 2558 ใช้สำหรับเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ เพื่อขอใช้ไฟฟ้าจำนวน 0.33 ล้านบาท การปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาด 7.53 ล้านบาท
และใช้ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จำนวน 25.00 ล้านบาท  

•

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการประมูลซื้อขายสินทรัพย์ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัดบนพื้นที่เช่าทั้งหมดจาก
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวนหลายราย และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนพัฒนาสถานที่ประมูลจากสัญจร
เป็นสถานที่ประมูลประจำโดยการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่ที่สำคัญเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าที่มาประมูลยิ่งขึ้น จึงส่งผลทำให้ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับ  
133.29 ล้านบาท 166.35 ล้านบาท 245.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ 
ในปี 2557 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 166.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 33.06 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เช่าที่มีการประมูลเป็นประจำ เช่น สำนักงานใหญ่สาขารังสิต
คลอง 8  เชียงใหม่ นครราชสีมา พุทธมณฑล สาย 2 เป็นต้น
ในปี 2558 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 245.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558 จำนวน 78.73 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาก่อสร้างสถานที่ประมูลเพิ่มเติม เช่น สุราษฎร์ธานี สงขลา(หาดใหญ่) เป็นต้น

•

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดิน ลิขสิทธิ์และซอฟแวร์ มีจำนวนรวมเท่ากับ 2.35 ล้านบาท 14.16
ล้านบาท และ 24.96 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์สำหรับการประมูลแบบออนไลน์ มูลค่าตามบัญชี 1.22 ล้านบาท และงานระหว่างติดตั้ง มูลค่าตามบัญชี
0.44 ล้านบาท
2.
สิทธิการเช่าที่ดิน ประกอบด้วย สัญญาเช่าที่ดินที่สำนักงานใหญ่ และจังหวัดต่างๆ มูลค่าตามบัญชี 23.30 ล้านบาท

•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจำ เงินประกันสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้าอื่น เท่ากับ 3.35 ล้านบาท 15.10 ล้านบาท 10.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 ร้อยละ 2.12 และร้อยละ
1.38 ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ 
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ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
เงินมัดจำ /2
เงินประกันสาธารณูปโภคและ
เงินประกันค่าเช่าสถานที่เก็บ
รักษารถ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
รวม
/1
/2

ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 57
/1

ล้านบาท

ร้อยละ

ณ 31 ธ.ค. 58
/1

ล้านบาท

ร้อยละ /1

0.91

0.13

0.45

0.06

0.14

0.02

1.70
0.71
0.04
3.35

0.24
0.10
0.01
0.48

1.64
12.69
0.32
15.10

0.23
1.78
0.04
2.12

4.04
6.21
10.39

0.54
0.83
1.38	

ร้อยละของสินทรัพย์รวม
เงินมัดจำ ประกอบด้วย เงินมัดจำค่าห้องพักให้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าให้กับสถาบันการเงินตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อรถ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่บริษัทฯ นำมาประมูลและยังมิได้ถึง
กำหนดส่งมอบค่าทรัพย์สิน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76-88 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 - 2558 บริษัทฯ    
มีหนี้สินรวมเท่ากับ 306.27 ล้านบาท 253.57 ล้านบาท 300.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.06 ร้อยละ 35.57 ร้อยละ
42.21 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
•

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ได้แก่ เจ้าหนี้ค่ารถ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 270.84 ล้านบาท 192.36 ล้าน
บาท และ 243.81 ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
เจ้าหนี้ค่ารถเป็นเจ้าของทรัพย์ที่นำรถเข้ามาร่วมประมูลมีจำนวน 230.85 ล้านบาท 156.04 ล้านบาท และ 202.05       
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ โดยปกติบริษัทฯ มีระยะเวลานำส่งเงินที่ได้รับจากผู้ประมูลให้แก่เจ้าของทรัพย์
หรือ เจ้าหนี้ค่ารถประมาณ 5 - 7 วันทำการนับจากวันประมูล โดยสาเหตุที่เจ้าหนี้ค่ารถมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นใน
แต่ละช่วงเวลานั้น จะเป็นผลจากกำหนดในการนำส่งเงินให้แก่เจ้าของทรัพย์ และระยะเวลาในการปิดบัญชีเป็นหลัก 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ และค่าตรวจ    
สภาพรถ เป็นต้น มีจำนวน 37.93 ล้านบาท 34.39 ล้านบาท และ 37.80 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้รับค่าทรัพย์สิน เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า เงินปันผลค้างจ่าย และอื่นๆ มีจำนวน 2.06       
ล้านบาท 1.93 ล้านบาท และ 3.96 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ
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88 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

•

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายใน 1 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1.91
4.80
6.72

0.27
0.69
0.97

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
ร้อยละ
2.08
2.72
4.80

0.29
0.38
0.67

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
ร้อยละ
-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 6.72 ล้านบาท 4.80 ล้านบาท และ 0 บาท ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ     
เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อรถยนต์โดยทำสัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 1 คัน ในปี 2551 และอีก    
1 คันในปี 2555 เพื่อใช้เป็นรถยนต์สำหรับผู้บริหาร ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน และที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจ่ายชำระ    
ค่างวดได้ตามเงื่อนไข ในปี 2558 ได้ทำการปิดสัญญาเช่าการเงินจึงทำให้ไม่มียอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558
•

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินสมทบเงินประกันพนักงาน เงินมัดจำทางอินเตอร์เน็ต และ เงินมัดจำค่าป้ายที่     
ผู้เข้าประมูลซึ่งเป็นลูกค้าประจำฝากไว้กับบริษัทฯ เพื่อความสะดวกไม่ต้องวางมัดจำทุกครั้งที่มาร่วมประมูล โดยหนี้สินไม่
หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 6.13 ล้านบาท 17.27 ล้านบาท และ 25.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 ร้อยละ 2.42 และ     
ร้อยละ 3.56 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 - 2558 ตามลำดับ 
ณ 31 ธ.ค. 56
ล้านบาท
ร้อยละ

เงินสมทบเงินประกันพนักงาน
เงินมัดจำทางอินเตอร์เน็ต
เงินมัดจำป้ายประมูล
รายได้ค่าเช่ารถรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ค่าเช่า)
รวม			

2.85
1.82
1.46
6.13

0.41
0.26
0.21
0.88

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
ร้อยละ
2.74
2.98
2.28
9.27
17.27

0.38
0.42
0.32
1.30
2.42

ณ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท
ร้อยละ
2.64
4.28
3.80
14.68
25.40

0.35
0.57
0.51
1.95
3.38	

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 388.92 ล้านบาท 459.36 ล้านบาท และ 450.16 ล้านบาท ตามลำดับ
โดยในช่วงปี 2556-2558 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรมาโดยตลอด แต่ส่วนของผู้ถือ
หุ้นกลับมีจำนวนลดลงสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล 
สำหรับปี 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 256.02 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี 2556
บริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำนวน 110 ล้านหุ้น และเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 220 ล้านบาท
ทำให้บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มจำนวน 27.50 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 192.50 ล้านบาท บริษัทฯ
บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นจำนวน 8.51 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เป็นผลทำให้ส่วน
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เกินมูลค่าหุ้นสามัญลดลงจาก 192.50 ล้านบาท เหลือ 183.99 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 69.57
ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จำนวน 11 ล้านบาท และ 16.50 ล้านบาท ณ วันที่ 1 เมษายน
2556 และ 8 ตุลาคม 2556 ตามลำดับ
ณ 31 ธันวาคม 2557 ระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จำนวน 49.50 ล้านบาท และ 82.50 ล้านบาท ณ วันที่       
19 พฤษภาคม 2557 และ 5 กันยายน 2557 ตามลำดับ
ณ 31 ธันวาคม 2558 ระหว่างปีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จำนวน 104.50 ล้านบาท และ 93.50 ล้านบาท ณ วันที่       
8 เมษายน  2558 และ 8 กันยายน 2558 ตามลำดับ
•

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
จากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ดังนี้
1.
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 145 ล้านบาท เหลือจำนวน 110 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน    
ที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
2.
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านหุ้น
เป็น 440 ล้านหุ้น 
3.
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 27.50 ล้านบาท เป็นผลทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจำนวน 110      
ล้านบาท เป็นจำนวน 137.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 137.50
ล้านบาท โดยประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 550 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
4.
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ     
0.25 บาท  

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการต่างๆ และพื้นที่สำหรับ
โฆษณาเป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยที่จะต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี เป็นจำนวน 42.02 ล้านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี 177.70 ล้านบาท และเกินกว่า 5 ปี 134.55  ล้านบาท รวมเท่ากับ 356.27 ล้านบาท
บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค้ำประกันไฟฟ้าจำนวน 0.33 ล้านบาท และค้ำประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดจำนวน 7.53 ล้านบาท
บริษัทฯ ไม่มีวงเงินสินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อนี้ในปี 2557
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 25 ล้านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน
กิจการ วงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากประจำธนาคาร
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้อง 102 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม
2559 โดยที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นต้น
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การวิเคราะห์สภาพคล่อง
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

•

ปี 2556
100.73
211.73
(81.92)
177.18
307.00
399.01

ปี 2557
269.24
191.57
(70.47)
(133.92)
(12.82)
386.19

ปี 2558
262.29
246.40
(179.69)
(202.80)
(136.08)
250.10

กระแสเงินสด
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 211.73 ล้านบาท 191.57 ล้านบาท และ 246.40
ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวดเป็นหลัก ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ค่ารถยนต์และเจ้าหนี้
ค่ารถยนต์จากการประมูลที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากการดำเนินงานเป็นบวก สาเหตุ
หลักเกิดจากกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับเจ้าหนี้ค่ารถที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้นมากจึงทำให้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวนมากเพื่อรอจ่ายชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ค่ารถเมื่อครบกำหนด ในปี 2557
และ ปี 2558 มียอดเป็นบวกเกิดจากบริษัทฯ ยังไม่ได้นำเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้มาจากผลประกอบการกำไรสุทธิ และเงินที่ได้
รับชำระจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในช่วงสิ้นปีไปจ่ายชำระคืนให้กับเจ้าการค้าและเจ้าหนี้อื่นเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนด
จ่ายชำระคืน 
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (81.92) ล้านบาท (70.47) ล้านบาท และ (179.69) ล้านบาท ใน
ปี 2556 - 2558 ตามลำดับ สำหรับปี 2556 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (81.92) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ    
มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เช่าเพิ่มที่ติดกับสำนักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ และปรับปรุงพื้นที่สาขารังสิต เพื่อรองรับ     
การสต๊อกรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับ ปี 2557 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (70.47) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่อง    
จากบริษัทฯ มีการเพิ่มสถานที่ประมูล และมีการเช่าจ่ายค่าตอบแทนการเช่าเพิ่มขึ้นในสถานที่ประมูลที่เชียงใหม่ สำหรับ     
ปี 2558 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (179.69) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มสถานที่ประมูล และมีการ
เช่าจ่ายค่าตอบแทนการเช่าเพิ่มขึ้นในสถานที่ประมูลที่สุราษฏร์ และสงขลา เป็นต้น
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 177.18 ล้านบาท (133.92) ล้านบาท และ (202.80)
ล้านบาท ในปี 2556 - 2558 ตามลำดับ ปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 211.50 ล้านบาท
แต่มีการจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวรวมกัน 34.32 ล้านบาท ปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่าย
เงินปันผลและชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวรวมกัน 133.92 ล้านบาท ปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลและชำระ
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวรวมกัน 202.80 ล้านบาท
ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นหลัก โดย ณ     
ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 307 ล้านบาท (12.82) ล้านบาท และ (136.08)
ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 399.01 ล้านบาท 386.19       
ล้านบาท และ 250.10 ล้านบาท ตามลำดับ
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รายงานความรับผิดชอบคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2558 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี       
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใส
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้สอบทานคุณภาพของงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญ

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)

(นายเทพทัย ศิลา)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
พ.ศ. 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิด
ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน     
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ    
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
		
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

7
8
9

250,102,402
95,032,685
85,901,103
1,656,870

386,186,802
34,950,175
58,108,882
1,594,802

432,693,060

480,840,661

32,860,899
245,082,248
24,961,478
5,123,745
6,208,198
4,180,262

32,558,700
166,350,894
14,161,469
3,920,412
12,687,376
2,413,707

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

318,416,830

232,092,558

รวมสินทรัพย์

751,109,890

712,933,219

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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94 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

10
11
12
13

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
		
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

243,809,327

192,361,205

15

17,713,783
5,214,398

23,544,879
2,076,927
5,005,418

266,737,508

222,988,429

8,818,524
25,392,777

2,721,319
10,597,422
17,266,664

34,211,301

30,585,405

300,948,809

253,573,834

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

183,998,784
13,750,000
114,912,297

183,998,784
13,750,000
124,110,601

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

450,161,081

459,359,385

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

751,109,890

712,933,219

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15
16

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจำนวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญจำนวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.25 บาท
กำไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จัดสรร - ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

พ.ศ. 2557
บาท

17

17
18
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
		
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ

718,726,785
(357,028,222)

709,872,169
(348,376,247)

กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

361,698,563
5,336,100
(35,867,608)
(94,378,894)
(277,513)

361,495,922
11,605,682
(36,035,653)
(82,810,486)
(489,326)

กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

236,510,648
(48,863,458)

253,766,139
(51,329,223)

187,647,190

202,436,916

16

1,443,133

-

13

(288,627)

-

1,154,506

-

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

188,801,696

202,436,916

การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

187,647,190
-

202,436,916
-

กำไรสำหรับปี

187,647,190

202,436,916

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

188,801,696
-

202,436,916
-

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

188,801,696

202,436,916

0.34

0.37

กำไรสำหรับปี
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

6
6

21

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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96 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

22

97
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
19

137,500,000

-

137,500,000

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

137,500,000

18
19

137,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี
ทุนสำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

183,998,784

-

183,998,784

183,998,784

-

183,998,784

				
		
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
		
และชำระแล้ว
มูลค่าหุ้น
หมายเหตุ
บาท
บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

13,750,000

-

13,750,000

13,730,000

7,246,101
-

6,303,899

144,912,297

(198,000,000)
188,801,696

124,110,601

124,110,601

(7,246,101)
(131,999,850)
202,436,916

60,919,636

จัดสรรแล้ว
- ทุนสำรอง		
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
บาท
บาท

450,161,081

(198,000,000)
188,801,696

439,359,385

459,359,385

(131,999,850)
202,436,916

388,922,319

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

กำไรสะสม				

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
		
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

236,510,648

253,766,139

27,442,104
2,197,539
(6,000)
5,100
127,627
26,485
(4,292,690)
277,513

21,187,102
648,029
(71,135)
11,400
(1,368,614)
2,002,097
(7,420,526)
489,326

(27,785,946)
(62,068)
4,712,623
51,448,122
208,980
8,126,114

33,337,334
676,766
(11,749,273)
(78,482,460)
1,231,926
11,137,271

เงินสดรับจากการดำเนินงาน
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

298,936,151
(362,250)
(277,513)
4,292,415
(56,186,515)

225,395,382
(489,326)
7,586,140
(40,923,118)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

246,402,288

191,569,078
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2558
98 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

11
12
8

งบกระแสเงินสด
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
		
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(302,199)
(90,646,092)
30,558,482
(106,301,085)
(12,997,548)

7,050,230
(34,890,475)
22,711,541
(54,270,876)
1,389,921
(12,461,828)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(179,688,442)

(70,471,487)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินปันผลจ่าย

(4,798,246)
(198,000,000)

(1,917,502)
(131,999,850)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(202,798,246)

(133,917,352)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(136,084,400)
386,186,802
250,102,402

(12,819,761)
399,006,563
386,186,802

8
8
11
12

19

7

พ.ศ. 2557
บาท
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หมายเหตุงบประกอบการเงิน
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้ 
518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริษัทได้เปิดที่ทำการสาขาแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เมื่อวันที่     
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และมีสถานประกอบการประมูล 14 แห่งทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน 
งบการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ และต้อง
เปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบ
การเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการ
ตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้      
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน       

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และ การตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
ข)

  
   
   
   

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท      
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(ปรับปรุง 2557)
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
(ปรับปรุง 2557)
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
(ปรับปรุง 2557)
ทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม
(ปรับปรุง 2557)
รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน    
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่

   

   
   
   
   
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทและยังไม่ได้นำมาใช้ก่อน    
วันถือปฏิบัติ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจเกี่ยวข้องกันต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่
   
   เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กำหนดให้มีความ
ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่
กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องถผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธี
การปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ให้
ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่ง
รอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหาร
สำคัญ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการกำหนดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการจำหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัด
มูลค่ายุติธรรมอยู่ในลำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อ
สมมติฐานสำคัญที่ใช้ 
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจเกี่ยวข้องกันต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับ
การปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตี
ราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กำหนดให้ชัดเจน
ขึ้นว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรือไม่

ข)

2558
104 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท       
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
   
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
   
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
   
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
   
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
   
เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ  
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
   (ปรับปรุง 2558)
การดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
   (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
   (ปรับปรุง 2558)
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 
   (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
   
ภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตาม
   (ปรับปรุง 2558)
รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
   (ปรับปรุง 2558)
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
   (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
   
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
   
   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน

2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัท
ดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนิน
งานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ
จ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินตรา     
ต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน 
เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้
กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี
จะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอน
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2.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวม
ทั้งค่าใช้จ่ายในการทำรายการ
เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือน
นับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่พร้อมกับมีความสามารถถือไว้จน
ครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการ
เงินก็จะแสดงไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวในสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน    
ตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุน

2.6 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.7 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทาง
ตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ บริษัทจะรับรู้
ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่
ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์สำนักงาน
ยานพาหนะ
โดยเฉลี่ยอายุสัญญาเช่าที่ดินอยู่ระหว่าง 3 เดือน ถึง 30 ปี

ตามอายุสัญญาเช่า
ตามอายุสัญญาเช่า
5  ปี
5  ปี
5  ปี
5  ปี
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ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่าที่ดิน
สิทธิการเช่ามีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการเช่าถูกตัด
จำหน่ายและบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณ
3 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการ
ดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

2.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์
อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้    
รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัด
เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2.10 สัญญาเช่า
กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)
จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 
สัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
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จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง
อยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา   ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับ
ยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้กำหนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในบางรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายชำระผ่านผู้บริหารกองทุน ซึ่งมีการคำนวณ
โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะๆ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ สำหรับโครงการ
สมทบเงิน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจาก
การอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจาก
พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะ
กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปี
ที่ให้บริการ และค่าตอบแทน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้น
อยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินสำหรับ
โครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหัก
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดย     
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุล
เงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน 
กำไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ
สมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุนสำหรับการให้
บริการที่เหลืออยู่และระยะเวลาที่มีสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ต้นทุนการให้บริการในอดีตจะถูกตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะ
เวลาการให้สิทธิ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยที่
สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้
รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริษัทตามอัตราที่กำหนด เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายไป
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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2.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ง    
การชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการ
จำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับจาก
การยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขาดทุนจากการ
ดำเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระ
ภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระ
ผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความ
เสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็น
ดอกเบี้ยจ่าย 

2.13 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

2.14 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของบริษัท รายได้
จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ส่วนใหญ่เของบริษัทเกิดจากรายได้ค่าดำเนินการจาก
การจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายได้ค่าดำเนินการรับรู้เมื่อให้บริการจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็จสิ้น รายได้ค่านายหน้ารับรู้เมื่อสามารถจัดให้มี    
ผู้ซื้อจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้สำเร็จตามเงื่อนไขในสัญญา
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

2.15 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
กำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทต้องดำเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะ
ประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ
ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรก
ของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผล
กระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี
อากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มี
การจ่ายชำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผล
ต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วย
งานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.17 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน
ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยด้านมูลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านราคา)
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความ
ผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
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3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทส่วน
ใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากภายนอก ดังนั้น บริษัท
ไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

		

3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย
บริษัทมีนโยบายที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม
ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึ่งลูกหนี้การค้าที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นลูกหนี้ที่
เกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้วันสิ้นงวดบัญชี ปัญหาในการชำระหนี้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลูกหนี้การค้า    
ดังกล่าวจะต้องชำระหนี้ให้กับบริษัททันทีเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเชื่อจะค่อนข้างสั้น
โดยอยู่ระหว่าง 4 วัน ถึง 28 วัน

		

3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงให้เห็นได้จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมีวงเงินอำนวย
ความสะดวกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทได้
ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามา
ได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของบริษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2 เครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง (เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุนเพื่อค้าและตราสารหนี้
ตราสารทุนเผื่อขาย) อ้างอิงราคาในตลาดซื้อขายคล่อง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตลาดอ้างอิงสำหรับสินทรัพย์
ทางการเงินของบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน
มูลค่าตามบัญชีหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกิดจากการให้บริการประมูลขายทอดตลาด ถือว่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเปิดเผยข้อมูล มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินคำนวณโดยกระแส
เงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันของบริษัท

3.3 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
•
ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูล    
ระดับที่ 1)
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•

•

ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา
ตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูล        
ระดับที่ 2)
ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ ไม่สามารถ     
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้อมูลระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
• ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์

ข้อมูลระดับที่ 2
บาท

54,600
54,600

ข้อมูลระดับที่ 3
บาท

-

รวม
บาท

-

54,600
54,600

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
• ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์

59,700
59,700

ข้อมูลระดับที่ 2
บาท

ข้อมูลระดับที่ 3
บาท

-

รวม
บาท

-

59,700
59,700

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ ไม่ ได้แสงดด้ว ยมู ลค่ ายุ ติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็ นรายการที่ มีร ะยะเวลาครบ       
กำหนดสั้น และมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม       
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วยรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินฝากธนาคาร
ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน ผู้บริหารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางเงินจะไม่     
แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี
(ก)

เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ใน
งบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยน
จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคานั้นแสดงถึง
รายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซื้อขาย
(Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มบริษัทได้แก่ราคา
เสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1
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4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ โดยการ
ประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผู้บริหารเชื่อว่ากระทำ
อย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และข้อสมมติฐาน

		

บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
ก) การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิด
จากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับใน
อนาคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชำระหนี้ และกรณีของการผิดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น และ
การพิจารณาแนวโน้มของตลาด

		

ข)

อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สำหรับส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ    
มีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ได้ ใช้งาน
เนื่องจากการขายหรือเลิกใช้

		

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้มีความถูกต้องมาก    
ยิ่งขึ้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ ใช้ ในการคำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมบริษัทพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้อง
จ่ายชำระผลกระโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพัน    
ผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูล     
เพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 16
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5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน
ทางการเงินของทุน 
ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สิน
เพื่อลดภาระหนี้สิน

6. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
			
			
			
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กำไรขั้นต้น

รายได้ประมูล
รถยนต์
บาท
563,748,688

รายได้ประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
บาท
47,818,011

รายได้
ค่าขนย้าย
บาท
80,829,366

รายได้	
บริการอื่น
รวม	
บาท
บาท
26,330,720
718,726,785
(357,028,222)
361,698,563

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

231,452,061
5,336,100
(277,513)
(48,863,458)
187,647,190

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
			
			
			
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กำไรขั้นต้น
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

รายได้ประมูล
รถยนต์
บาท
561,886,703

รายได้ประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
บาท
60,041,665

รายได้
ค่าขนย้าย
บาท
87,943,801

รายได้	
บริการอื่น
รวม	
บาท
บาท
-

709,872,169
(348,376,247)
361,495,922
242,649,783
11,605,682
(489,326)
(51,329,223)
202,436,916

อนึ่ง ผู้บริหารอยู่ระหว่างการหาเกณฑ์ที่เฉพาะและเหมาะสมในการปันส่วนต้นทุนขายและบริการ ทั้งนี้เนื่องจากมีต้นทุนร่วมที่ใช้ร่วม
กันหลายส่วนงานเป็นจำนวนมาก
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พ.ศ. 2558
บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสั้น
รวม

70,000
36,460,530
142,127,504
71,444,368
250,102,402

พ.ศ. 2557
บาท
119,615
68,920,684
167,143,935
150,002,568
386,186,802

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเฉลี่ยร้อยละ 1.00 - 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.35 - 2.90 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวมีดังนี้
		
		
		
			
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจำหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เงินฝากประจำ
ที่ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
บาท
22,711,541
34,890,475
(22,711,541)
34,890,475
90,646,092
(30,558,482)
94,978,085

หลักทรัพย์	
เพื่อค้า
รวม	
บาท
บาท
71,100
(11,400)
59,700
(5,100)
54,600

22,782,641
34,890,475
(22,711,541)
(11,400)
34,950,175
90,646,092
(30,558,482)
(5,100)
95,032,685

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดังนี้
		
		
		
			
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2558
116 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เงินฝากประจำ
ที่ครบกำหนด
ภายใน 1 ปี
บาท
94,978,085
94,978,085

หลักทรัพย์	
เพื่อค้า
รวม	
บาท
บาท
47,500
7,100
54,600

95,025,585
7,100
95,032,685

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดรวมของเงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ตราสารที่ถือจนครบกำหนด
   - เงินฝากประจำ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
   - ตราสารทุน
รวม

พ.ศ. 2557
บาท

94,978,085

34,890,475

54,600
95,032,685

59,700
34,950,175

เงินฝากประจำเป็นเงินฝากประจำธนาคารประเภท 3 - 12 เดือน ครบกำหนดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.80 - 2.90 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.75 - 2.90 ต่อปี) ตราสารทุนเป็นหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่ารถ - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - งานให้บริการประมูลคลื่นโทรศัพท์มือถือ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

48,258,114
(405,000)
47,853,114
17,300,152
14,643,181
3,196,063
2,098,825
345,511
464,257
85,901,103

พ.ศ. 2557
บาท
39,182,021
(405,000)
38,777,021
6,656,161
7,088,985
2,186,427
2,936,306
463,982
58,108,882
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ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ 
พ.ศ. 2558
บาท
ภายในกำหนด
เกินกำหนดต่ำกว่า 3 เดือน
เกินกำหนด 3 - 6 เดือน
เกินกำหนด 6 - 12 เดือน
เกินกำหนด 12 เดือน
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

32,753,699
14,999,219
90,780
9,416
405,000
48,258,114
(405,000)
47,853,114

พ.ศ. 2557
บาท
21,512,496
17,263,525
1,000
405,000
39,182,021
(405,000)
38,777,021

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทำการ
ลูกหนี้การค้า - งานให้บริการประมูลคลื่นโทรศัพท์มือถือ เกิดจากการให้บริการประมูลในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม        
พ.ศ. 2558 และครบกำหนดชำระเงินเมื่อผู้จัดงานประมูลได้รับเงินจากผู้ชนะการประมูล

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประจำจำนวน 32.86 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 32.56 ล้านบาท)
ได้นำไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้าและการปฏิบัติตามสัญญาให้
ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดจำนวน 7.86 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 24.2) และใช้ในการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง จำนวน 25.00 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 24.3)

2558
118 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

119

121,059,441
(48,705,183)
72,354,258

20,135,565
(13,477,246)
6,658,319

31,757,639
(24,907,764)
6,849,875

ส่วนปรับปรุง
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
บาท
25,421,206
(15,940,299)
9,480,907

1,925,316
(1,447,158)
478,158

26,588,291
(16,496,832)
10,091,459

27,375,451
27,375,451

254,262,909
(120,974,482)
133,288,427

เครื่องมือ				
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์		
งานระหว่าง	
อุปกรณ์ตกแต่ง
สำนักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม		
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
177,411,664
(58,422,470)
118,989,194

20,135,565
(13,966,246)
6,169,319

37,484,146
(27,150,203)
10,333,943

34,874,937
(19,670,624)
15,204,313

2,156,167
(1,583,591)
572,576

31,012,777
(17,384,045)
13,628,732

1,452,817
1,452,817

304,528,073
(138,177,179)
166,350,894

สำหรับปีสิ้นสุด								
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
72,354,258
6,658,319
6,849,875
9,480,907
478,158
10,091,459
27,375,451
133,288,427
การซื้อเพิ่ม
8,938,481
2,276,191
9,261,179
252,504
6,550,910
26,991,611
54,270,876
การจำหน่ายออกไป
(1)
(9,302)
(4)
(12,000)
(21,307)
การโอนเข้า (ออก)
48,943,742
3,450,316
520,187
(52,914,245)
ค่าเสื่อมราคา
(11,247,286)
(489,000)
(2,242,439)
(4,048,658)
(158,082)
(3,001,637)
(21,187,102)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
118,989,194
6,169,319
10,333,943
15,204,313
572,576
13,628,732
1,452,817
166,350,894

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

			
				
		
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
		
บาท
บาท

11. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

2558
120 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

6,169,319
1,815,289
14,291,710
(718,751)
21,557,567
36,242,564
(14,684,997)
21,557,567

118,989,194
10,036,277
61,589,093
(13,486,396)
177,128,168
249,037,034
(71,908,866)
177,128,168

42,613,040
(29,860,449)
12,752,591

10,333,943
2,191,808
2,937,086
(2,710,246)
12,752,591

ส่วนปรับปรุง
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
บาท

41,706,661
(23,928,186)
17,778,475

15,204,313
6,612,421
(70,740)
1,461,511
(5,429,030)
17,778,475
2,413,641
(1,745,528)
668,113

572,576
317,389
(912)
630
(221,570)
668,113
36,943,001
(22,260,157)
14,682,844

13,628,732
5,930,223
(4,876,111)
14,682,844

514,490
514,490

1,452,817
79,397,678
(55,975)
(80,280,030)
514,490

409,470,431
(164,388,183)
245,082,248

166,350,894
106,301,085
(127,627)
(27,442,104)
245,082,248

เครื่องมือ				
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์		
งานระหว่าง	
อุปกรณ์ตกแต่ง
สำนักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม		
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ทำการก่อสร้างลานจอดรถที่สาขาต่างจังหวัดแล้วเสร็จเช่น สุราษฎร์ธานีและสงขลา และได้โอนไปยังบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน      
พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

สำหรับปีสิ้นสุด
   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่ม
การจำหน่ายออกไป
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

			
				
		
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
		
บาท
บาท

บริษัทมีสินทรัพย์ตามภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - รถยนต์
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2557
บาท

9,614,486
(7,076,144)
2,538,342

9,614,486
(5,153,246)
4,461,240

12. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		
		
		
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สิทธิการเช่า
ที่ดิน
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

งานระหว่าง	
ติดตั้ง
รวม	
บาท
บาท	

3,099,370
(947,940)
2,151,430

454,145
(257,905)
196,240

-

3,553,515
(1,205,845)
2,347,670

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่ม
หัก  ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2,151,430
11,587,828
(554,236)
13,185,022

196,240
(93,793)
102,447

874,000
874,000

2,347,670
12,461,828
(648,029)
14,161,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

14,687,198
(1,502,176)
13,185,022

454,145
(351,698)
102,447

874,000
874,000

16,015,343
(1,853,874)
14,161,469

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่ม
การโอนย้าย
หัก  ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

13,185,022
12,221,548
(2,106,436)
23,300,134

102,447
208,000
1,004,000
(91,103)
1,223,344

874,000
568,000
(1,004,000)
438,000

14,161,469
12,997,548
(2,197,539)
24,961,478

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก  ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

26,908,746
(3,608,612)
23,300,134

1,666,145
(442,801)
1,223,344

438,000
438,000

29,012,891
(4,051,413)
24,961,478

งานระหว่างติดตั้งเป็นค่าพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประมูลและระบบสารสนเทศอื่นซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จในต้นปี พ.ศ. 2559
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งจำนวนเป็นสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์หรือจ่าย
ชำระเกินกว่า 12 เดือน
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
วันที่ 1 มกราคม
ลดในกำไรหรือขาดทุน
ภาษีเพิ่มในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557
บาท

3,920,412
1,491,960
(288,627)
5,123,745

998,203
2,922,209
3,920,412

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
				
		
วันที่ 1 ธันวาคม เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน
		
พ.ศ. 2558
งบกำไรขาดทุน
		
บาท
บาท

เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน	
งบกำไรขาดทุน วันที่ 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2558	
บาท
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,119,484
1,853,773
256,801
4,230,058

(67,152)
1,081,698
253,934
1,268,480

(288,627)
(288,627)

1,763,705
2,935,471
510,735
5,209,911

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(309,646)
(309,646)

223,480
223,480

-

(86,166)
(86,166)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

3,920,412

1,491,960

(288,627)

5,123,745

2558
122 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

				
		
วันที่ 1 ธันวาคม เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน
		
พ.ศ. 2557
งบกำไรขาดทุน
		
บาท
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน	
งบกำไรขาดทุน วันที่ 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2557	
บาท
บาท

1,719,065
949,697
2,668,762

400,419
904,076
1,304,495

-

2,119,484
1,853,773
3,973,257

(1,094,796)
(575,763)
(1,670,559)

1,351,597
266,117
1,617,714

-

256,801
(309,646)
(52,845)

998,203

2,922,209

-

3,920,412

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
พ.ศ. 2558
บาท
เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

202,053,254
37,800,382
3,955,691
243,809,327

พ.ศ. 2557
บาท
156,037,807
34,392,782
1,930,616
192,361,205

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชำระเงินคืนเจ้าหนี้    
ค่ารถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทำการ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็นต้น
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15. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการ ประกอบด้วย
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

หัก  ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

-

2,406,828
2,843,657
5,250,485
(452,239)
4,798,246

-

2,076,927
2,721,319
4,798,246

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
   - ส่วนที่หมุนเวียน
   - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

พ.ศ. 2557
บาท
-

2,076,927
2,721,319
4,798,246

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สำหรับพนักงานเมื่อ
เกษียณ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนที่ตั้ง
สำรองเงินผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามอัตราที่ได้รับคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ 
จำนวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
สำรองผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง

2558
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

8,818,524

พ.ศ. 2557
บาท
10,597,422

สำรองเงินผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง - สุทธิ

8,818,524
8,818,524

พ.ศ. 2557
บาท
10,597,422
10,597,422

ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
พ.ศ. 2558
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ของพนักงาน
   อายุน้อยกว่า 29 ปี
   อายุ 30 - 39 ปี
   อายุ 40 - 49 ปี
   อายุมากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2557
ร้อยละ

2.85

4.56

8.05
8.05
8.05
8.05

7.53
7.53
7.53
7.53

ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
กลับรายการ
ยอดคงเหลือสิ้นปี

10,597,422
1,015,312
455,965
(1,443,133)
(362,250)
(1,444,792)
8,818,524

พ.ศ. 2557
บาท
8,595,325
1,531,213
470,884
10,597,422

บริษัทได้ให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทำการประเมินมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง       
วันต้นปีและสิ้นปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ข้อสมมติฐานในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินดังกล่าวได้มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน กำไรจากการปรับปรุงข้อสมมติฐานจำนวน 1,443,133 บาท ได้ถูกบันทึกไว้ใน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนมีดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน)

1,015,312
455,965
1,471,277

พ.ศ. 2557
บาท
1,531,213
470,884
2,002,097

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
พ.ศ. 2558
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

2.85
8.05
16.50

พ.ศ. 2557
ร้อยละ
4.65
7.53
28.20

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้นของ
การลดลงของ
ในข้อสมมติ
ข้อสมมติ
ข้อสมมติ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.5
0.5
0.5

ลดลง ร้อยละ 2.62
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.61
ลดลง ร้อยละ 2.99

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.76
ลดลง ร้อยละ 2.50
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.16

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์    
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาะผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
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126 รายงานประจำปี
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงานที่
ไม่มีการคิดลด:
1 ปี
บาท
พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

3,525,489

ระหว่าง 2-5 ปี
บาท
7,560,602

งบการเงินรวม
ระหว่าง 6-10 ปี ระหว่าง 11-15 ปี
บาท
บาท
3,664,848

3,226,785

รวม
บาท
17,977,724

17. ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่จดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว
		
ทุนที่จดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
					
		
หุ้นสามัญ		
หุ้นสามัญ		
		
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น	
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

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

550,000,000
550,000,000
550,000,000

137,000,000
137,500,000
137,500,000

550,000,000
550,000,000
550,000,000

137,000,000
137,500,000
137,500,000

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2557 : 550,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2557 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

18. สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองดังนี้ไม่สามารถนำไป
จ่ายเงินปันผลได้
พ.ศ. 2558
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

13,750,000
13,750,000

พ.ศ. 2557
บาท
6,503,899
7,246,101
13,750,000
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19. เงินปันผล
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของ
บริษัทให้กับผู้ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จำนวน 104.50 ล้านบาท และได้ทำการจ่ายในวันที่ 8 เมษายน        
พ.ศ. 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท         
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 550 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 93.50       
ล้านบาท โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของ
บริษัทให้กับผู้ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 66.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน
อัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 16.50 ล้านบาท ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ
0.09 บาท จำนวน 49.50 ล้านบาท โดยทำการจ่ายไปแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม     
ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 550 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น    
82.50 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้ทำการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
พ.ศ. 2558
บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ
ค่านายหน้า
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าบริการอื่นสำหรับการประมูล
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 12)

120,727,338
93,508,884
34,110,193
61,249,546
51,303,011
19,795,947
27,442,104
2,197,539

พ.ศ. 2557
บาท
102,113,594
102,823,963
47,937,611
52,845,783
50,955,111
17,921,558
21,187,102
648,029

21. ภาษีเงินได้
พ.ศ. 2558
บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
ภาษีเงินได้

2558
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

50,355,418
(1,491,960)
48,863,458

พ.ศ. 2557
บาท
54,251,432
(2,922,209)
51,239,223

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
พ.ศ. 2558
บาท
กำไรก่อนภาษี
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2557
บาท

236,510,648
47,302,129

253,766,139
50,753,228

1,606,402
(45,073)
48,863,458

601,847
(25,852)
51,329,223

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)

22. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่
ชำระแล้วและออกจำหน่ายในระหว่างปี
พ.ศ. 2558
บาท
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วและ
   ออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2557
บาท

187,647,190

202,436,916

550,000,000
0.34

550,000,000
0.37

บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557

23. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะ
โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับ
ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ      
ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มาก
กว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
23.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ
พ.ศ. 2558
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2557
บาท

19,131,376
242,978
19,374,354

24,837,600
1,011,756
25,849,356

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผู้บริหารและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ

24. ภาระผูกพัน
24.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี
โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้ 
พ.ศ. 2558
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

พ.ศ. 2557
บาท

44,021,164
177,697,215
134,550,575
356,268,954

42,528,439
157,287,347
147,961,931
347,777,717

24.2 หนังสือค้ำประกัน
บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อการค้ำประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2558
บาท
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาด
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

330,900
7,530,000
7,860,900

พ.ศ. 2557
บาท
428,700
7,130,000
7,558,700

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้รับการอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2557 : 25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดย
เงินฝากประจำธนาคาร (หมายเหตุ 10)
24.4 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับบริษัท       
ไม่เกี่ยวข้อง 102 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง      
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้าเป็นต้น

25 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จ่ายเงินปันประจำปี พ.ศ. 2558
จากผลกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน          
550 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 93.50 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นณ วันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2559 โดยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และจะทำการจ่ายเงินปันผล     
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนรวม 1.25 ล้านบาท 
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
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บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

w w w . a u c t . c o . t h

Luxury Goods

E-Auction/
Floor Auction

Automobile Dealer/
End-User

Insurance

Vehlcle storage

Institutonal Finance
& Leasing

Innovation

Markelpace

Manufacturer

Automotive

Customer
Transparency
Assembly

Good Governance

Transportaion

£´©±ª«²££°¡¹¥³± ¡«²

6OJPO"VDUJPO1VCMJD$PNQBOZ-JNJUFE

£²¡³Á« À¥µ¥² Á§§±«¥²À§±«¥²£¸À¯Â£¨±l
XXXBVDUDPUI

