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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯ หรื อกลุ่มบริ ษัทใน
ภาพรวม

บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ บริ ษัทเติบโตแบบยัง่ ยืน และเน้ นการให้ บริ การด้ านคุณภาพ โดยยกระดับการ
ดาเนินงานและบริ หารองค์กรเป็ นมืออาชีพและเข้ าสูร่ ะดับสากล ซึ่งรวมถึงการประมูลสินค้ าทุกชนิดที่มิใช่เพียงสินค้ า
ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เท่านัน้ ทัง้ นี ้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ครอบคลุมทุกประเภท
ทรัพย์สินในด้ านการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริ การที่ มีคุณภาพ เน้ นถึงการบริ หารงานและการจัดประมูลที่
โปร่งใส ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและซื่อตรงทุกขันตอน
้
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายในด้ านความยุติธรรม โดย
มี ก ารพัฒ นาระบบการจัด การการประมูลแบบ Web Base ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบงานสาขาและสานัก งานและ
คลังสิน ค้ า สามารถดูแลตรวจสอบในเรื่ องสภาพสิน ทรั พ ย์ อ ย่างมี ระบบและได้ มาตรฐานแบบ Real Time มี การ
ประเมินราคากลาง หรื อราคาเปิ ดประมูลอย่างเหมาะสม และได้ รับการยอมรับจากเจ้ าของสินทรัพย์ ดังนัน้ ผู้เข้ าร่วม
ประมูลจะได้ ซื ้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการใช้ งาน เพื่ อเพิ่มมูลค่าและความสาเร็ จต่อทังคู
้ ่ค้า
และลูกค้ า สอดคล้ องกับคาขวัญของบริ ษัทที่วา่
“Your Success is our Pride” ความสาเร็จของท่านคือความภูมใิ จของเรา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้ และผลกาไรในอนาคตโดย
1. ขยายฐานเจ้ าของทรัพย์ สิน ในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่ ม ในส่วนรถยนต์ ส่วนบุคคล จากผู้ใช้ งานโดยตรง
เพิ่มขึ ้น
2. ขยายฐานผู้เข้ าร่วมการประมูล
3. เพิ่มประเภททรัพย์สนิ ในการประมูลให้ มีความหลากหลาย
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ความเป็ นมา

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริ ษัท สหการ
ประมูล จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อดาเนินธุรกิ จด้ านการประมูลสินค้ า
ประเภทรถยนต์ ภายใต้ การบริ หารงานเริ่ มแรกของ นายเทพทัย ศิลา ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกธุรกิจมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น
เดิมผู้ก่อตังประกอบธุ
้
รกิจค้ ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตังได้
้ จดั ตังบริ
้ ษัทขึ ้น เนื่องจากได้ เล็งเห็นโอกาสใน
การประกอบธุรกิจให้ บริ การประมูลรถยนต์ ซึง่ ในขณะนันประเทศไทยยั
้
งไม่มีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริ งจัง จึง
ได้ เริ่ มทาการศึกษาถึงความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้ าประเภทรถยนต์
ส่วนที่ 1ข้ อ 1 หน้ าที่ 1
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จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็ น
ต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริ โภคคนไทยในการซื ้อ/ขายรถยนต์ ด้ วยราคายุติธรรมและสร้ างความพึง
พอใจสูงสุดให้ แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขาย โดยบริ ษัทถือเป็ นบริ ษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดดาเนินธุรกิจด้ านการประมูล
รถยนต์ในรูปแบบเปิ ด (Open Auction) ซึง่ เป็ นรูปแบบของการประมูลซึง่ ผู้ที่ต้องการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินใดๆ จะต้ อง
แสดงเจตจานง ด้ วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรื อกลุม่ ผู้เ ข้ าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ ายสูงที่สดุ จะเป็ นผู้
ที่ชนะการประมูล
นอกจากบริ ษัทให้ บริ การประมูลรถยนต์เป็ นหลักแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการบริ การประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจน
สินค้ าประเภทอื่น ๆ ตามความต้ อ งการของลูกค้ า เช่ น บ้ านและที่ดิ น หุ้น เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้า และสินค้ า
เบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ เช่น กระเป๋ า นาฬิกา (“สินค้ าแบรนด์เนม”) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังผู
้ ้
ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านัน้
บริ ษัทมีสานักงานใหญ่ซึ่งมีพื ้นที่ส่วนหนึ่งสาหรับใช้ เป็ นสถานที่ ประมูลแห่งแรกตังอยู
้ ่ริมถนนลาดพร้ าวระหว่างซอย
85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริ ษัทได้ ย้ายสานักงานใหญ่มาตั ้งอยู่ที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 ซึ่งตังอยู
้ ่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื ้นที่
เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้ บริ การประมูลในอนาคต ทังนี
้ ้ สถานที่ตงดั
ั ้ งกล่าวถูกใช้ เป็ นสานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทมาจนถึงปั จจุบนั
ด้ วยระบบการประมูลที่โปร่ งใสได้ มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อนั ยาวนาน ทาให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรับและ
ไว้ วางใจจากสถาบัน การเงินต่างๆ บริ ษัทเอกชน และองค์ กรของภาครั ฐ เช่น องค์ กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิ น (ปรส.) ให้ เป็ นผู้ ด าเนิ น การบริ ห ารงานประมู ล ขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ทุ ก ประเภท เช่ น รถยนต์
อสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สนิ ทัว่ ไป มาโดยตลอด

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทฯ สามารถสรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2534 - 2540
- บริ ษั ท ฯ จดทะเบี ย นจัด ตัง้ บริ ษั ท ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกมู ล ค่ า 3 ล้ า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนันจึ
้ งเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
เป็ น 13 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รวมทัง้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มจัดการประมูลรถจักรยานยนต์เพื่อเป็ นการขยาย
ฐานลูกค้ า
ปี 2541 - 2545
- ได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทาการประมูลรถยนต์
และทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
- บริ ษัทเป็ นบริ ษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็ นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจากประเทศ
ญี่ ปุ่ นที่ได้ รับ คัดเลือกให้ เป็ นสมาชิ ก National Auto Auction Association(NAAA) ซึ่งเป็ น
องค์ ก รผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การประมู ล ระดั บ สากลที่ ไ ม่ ห วั ง ผลก าไร ตั ง้ อยู่ ใ นประเทศ

ส่วนที่ 1ข้ อ 1 หน้ าที่ 2
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-
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สหรัฐอเมริ กามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื ้อและผู้ขาย และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วเป็ น 110 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการ
และได้ เริ่ มรับจัดประมูลสินค้ าประเภทอื่นๆ เช่น บ้ านและที่ดิน หุ้น เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง้ ผู้ซือ้ และผู้ขาย ซึ่งไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์เท่านัน้
เริ่ มจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็ นครัง้ แรก และทาการเปิ ดพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สินใน
ส่วนของรถยนต์ทงสิ
ั ้ ้น 17 จังหวัด ซึง่ ได้ แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้ อยเอ็ด
อยุธ ยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบ ลราชธานี นครราชสีม า อุด รธานี ขอนแก่ น สงขลา
สุราษฎร์ ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ ครอบคลุมการประมูลทัว่ ภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ
บริ ษัทฯ จัดตังสาขาที
้
่รังสิต – คลอง 8 เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าในเขตปริ มณฑล
เพิ่ ม พื น้ ที่ จั ด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นรถยนต์ จ านวน 3 จั ง หวัด ซึ่ ง ได้ แก่ ประจวบคี รี ขัน ธ์
นครศรี ธรรมราช และระยอง เพื่ อเป็ น การขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมภาคใต้ และภาค
ตะวันออก
บริ ษั ทฯ ร่ วมมือ กับ ไปรษณี ย์ไทยสาขาแจ้ งวัฒ นะเพื่ อ ใช้ สถานที่ในการประมูล โดยพื น้ ที
ดังกล่าวผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้ าร่ วมการประมูล ซึ่งเป็ นกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ า และร่วมมือกับบริ ษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จากัด
จัดการประมูลเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมูล
บริ ษัทฯ แปรสภาพจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที
ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาทเป็ นหุ้นละ 0.50 บาทพร้ อมทังเพิ
้ ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้ าน
บาทเป็ น 145 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัท ฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็ นหุ้น
ละ 0.25 บาท พร้ อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้ านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป 110 ล้ านหุ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทังสิ
้ ้น 27.50 ล้ านบาท
ขยายพื ้นที่สานักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื ้นที่เพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ น Safety
zone ป้องกันน ้าท่วม และยกเลิกการประมูลที่แจ้ งวัฒนะ
หุ้นของบริ ษัทฯ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวันแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2556
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
บริ ษัทฯ มีการเพิ่มพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ จานวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา
และ สุรินทร์
บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มวันประมูลเป็ น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา
บริ ษัทฯ เพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้ แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ ธานี และ
หาดใหญ่
ส่วนที่ 1ข้ อ 1 หน้ าที่ 3

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

-

ปี 2559

-

ปี 2560

-

-

-

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

บริ ษัทฯ เพิ่มวันประมูลมากขึ ้น
บริ ษัทฯ เพิ่มทรัพย์สนิ ในการประมูล เช่น สินค้ าแบรนด์เนม อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัทรับดาเนินการจัดการประมูลให้ แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติ (ปปส) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจให้ ดาเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ 1800 Mhz.
และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
บริ ษัทเพิ่มสถานที่สาขาการประมูลที่จงั หวัดพิษณุโลก
บริ ษัทได้ รับวางใจจาก กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์และ
สานักงาน กสทช. ให้ ดาเนินการประมูลหมายเลขโทรศัพท์สาหรับบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่
เป็ นหมายเลขสวย จานวน 16 หมายเลข
บริ ษัทเพิ่มสินทรัพย์ในการประมูล อาทิ ที่ดิน 4G อสังหาริ มทรัพย์ เฟอร์ นิเจอร์ หรู เป็ นต้ น
บริ ษัทร่ วมทุนกับบริ ษัทฯ กับบริ ษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด จัดตังบริ
้ ษัท แอคชัน่ แอนด์
ออคชัน่ จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 51 และบริ ษัท ที
เอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจให้ บริ การที่เกี่ ยวเนื่องกับ
การประมูลทรัพย์ สิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็ นหลัก ได้ แก่ โครงการเพื่อนประมูล
ให้ บริ การครบวงจร เช่น บริ การให้ คาแนะนาการซื ้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริ การ
ประเมินราคา บริ การทาความสะอาด ปรับปรุ งสภาพ บริ การขนย้ าย บริ การแนะนาสินเชื่อ
เช่าซื ้อ พ.ร.บ ประกันภัย และธุรกรรมด้ านทะเบียนรถ
บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจาก กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดการประมูลทรัพย์ของกลางทีย่ ดึ ได้ ให้ กบั สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.)
ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2และมีการเพิม่ สถานทีจ่ ดั เก็บที่สมุทรสาครเพื่อรองรับปริ มาณ
สินค้ าบริ เวณพื ้นทีก่ รุงเทพฯฝั่งตะวันตก และจังหวัดใกล้ เคียง
E Onsite การพัฒนาระบบการประมูลในรูปแบบของ E-AUCTION ที่ลานประมูล เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่ประสงค์ที่จะแสดงสถาณะ ณ.จุดการประมูล
One stop service การเพิ่มการบริ การและให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการประมูลโดยเฉพาะลูกค้ า
ที่มาประมูลกับเราเป็ นครัง้ แรกและลูกค้ าที่สนใจทีจ่ ะมาประมูลสินค้ ากับสหการประมุล
บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากผู้นาตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยให้ จดั การประมูล
รถบรรทุก เพื่อการขยายโอกาสให้ กบั ผู้บริ โภคได้ เข้ าถึงตัวสินค้ าประเภทดังกล่าวได้ มากขึ ้น
Rebranding : เป็ นการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริ การของบริ ษัทให้ มีความ
ทันสมัยและประทับใจลูกค้ ามากยิ่งขึ ้น

ส่วนที่ 1ข้ อ 1 หน้ าที่ 4
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แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

1.3

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
- บริ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด มีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ านบาท เป็ นบริ ษัทร่วมทุนระหว่างบมจ.
สหการประมูล และบริ ษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด โดยบมจ.สหการประมูล ถือหุ้นร้ อยละ 51 และ
บริ ษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 24
- บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1ข้ อ 1 หน้ าที่ 5

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การเป็ นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สนิ ทุกประเภท รวมทังให้
้ บริ การด้ านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประมูล เช่น การเคลือ่ นย้ ายทรัพย์สินที่ทาการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการ
หาแหล่งเงิ นทุน ในการซือ้ ทรัพ ย์ สินแก่ผ้ ูประมูล การรั บฝากขายทรั พย์ สินที่เข้ าประมูล แต่ไม่สามารถจบการ
ประมูลได้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การให้ บริ การด้ านอื่นๆ นัน้ เป็ นการให้ บริ การเสริ มเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ แก่เจ้ าของทรั พย์ สินหรื อ ผู้ประมูลซื ้อ
การให้ บริการประมูลทรัพย์ สิน
รายได้ ส่วนใหญ่ ในการประกอบธุรกิ จ ของบริ ษั ท มาจากรายได้ ค่า บริ ก ารในการเป็ น คนกลางในการประมูล
ทรัพ ย์สิน เป็ น หลัก ซึ่ง บริ ษัท จะรับ รู้ รายได้ ใ นรู ป แบบค่า ธรรมเนีย มในการให้ บ ริ ก าร โดยมีก ารเรี ย กเก็บ ค่า
ดาเนินการจากผู้ประมูลซื ้อเป็ นหลัก และเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์สนิ ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงกัน
ทังนี
้ ้ ปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้ องโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 2 กลุม่ ได้ สงู สุด โดยการเป็ นคนกลางในธุรกิจประมูลนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องจะประกอบด้ วยผู้ประมูล
ซื ้อ และเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่นามาประมูล ซึง่ มีความต้ องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ผู้ประมูลซื ้อ

:

ต้ องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริ มาณที่เพียงพอ เพื่อให้ สามารถเลือก
และได้ ทรัพย์สนิ ที่ตรงตามความต้ องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้ องการของตน

เจ้ าของทรัพย์สนิ :

ต้ องการให้ สามารถจาหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้ าของ
ทรัพย์สินจะเลือกบริ ษัทผู้จดั การการประมูลที่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเป็ นจานวนมาก เพื่อ
เพิ่มโอกาสที่สินค้ าของตนจะสามารถจาหน่ายได้ รวมทังมี
้ การแข่งขันอย่างสมบูรณ์
ส่งผลต่อราคาจาหน่ายทรัพย์สนิ

จากความต้ องการที่แตกต่างดังกล่าวข้ างต้ น การประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจประมูลนัน้ บริ ษัทต้ อง
ให้ ความสาคัญในการจัดหาทรัพย์สินในการประมูลให้ มีความหลากหลายและมีปริ มาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้
มีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมการประมูลเพิ่มขึ ้น รวมถึงการให้ ความสาคัญในการให้ บริ การกับทังผู
้ ้ ประมูลซื ้อและเจ้ าของ
ทรัพย์ สิน ให้ ได้ รับความสะดวกรวดเร็ ว และความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์ สิน
สาเร็ จเพิ่มขึ ้น รวมทังมี
้ ความเป็ นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ ้นจากการแข่งขันที่สมบูรณ์

ส่ วนที่ 1 ข้อ 2 หน้าที่ 6

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ทรัพย์ สินที่บริษัททาการจัดการประมูล สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้
1) รถยนต์
การให้ บริ การประมูลรถยนต์ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 70 - 80 ของรายได้ รวม
ของบริ ษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทมีการให้ บริ การประมูลรถยนต์ทกุ ประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่ น ทังรถยนต์
้
ที่
สามารถขับเคลื่อนได้ รถยนต์ ที่ขับเคลื่อนไม่ได้ หรื อซากรถจากอุบตั ิเหตุ โดยเจ้ าของทรัพย์สินรถยนต์ ที่นามา
ประมูล จะประกอบด้ วย 2 กลุม่ หลัก คือ
 กลุ่ ม นิ ติบุ ค คล เช่น สถาบันการเงิน บริ ษัท เช่าซือ้ รถ ที่มีการยึด รถจากการปล่อยสินเชื่ อ
รถยนต์ บริ ษัทรถเช่าที่รถยนต์ครบกาหนดอายุใช้ งาน บริ ษัททัว่ ไปที่มีรถยนต์สาหรับผู้บริ หาร
หรื อรถยนต์สว่ นกลางของพนักงาน หรื อรถที่ใช้ งานขนส่งสินค้ าในกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น
 กลุ่มลูกค้ าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์ ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึ่ง
ต้ องการนารถยนต์ของตนเองมาจาหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็ นต้ น
สาหรับผู้เข้ าประมูลรถยนต์ นนั ้ โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะทาการประมูลรถยนต์ เพื่อนาไป
จาหน่ายต่อแก่ลกู ค้ าบุคคลทัว่ ไปอีกทอดหนึง่
ตัวอย่ างรถยนต์ ท่ บี ริษัทให้ บริการประมูล

รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคล

รถยนต์ เพื่อการพาณิชย์

รถยนต์ เอนกประสงค์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริ ษัท
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2) รถจักรยานยนต์
การให้ บริ การประมูลรถจักรยานยนต์นนั ้ ก่อให้ เกิดรายได้ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 – 10 ของรายได้ รวมของ
บริ ษั ทตลอดช่ วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษั ทให้ บ ริ ก ารประมูลรถจักรยานยนต์ ทุกประเภท ทุกยี่ห้ อ และทุก รุ่ น โดย
เจ้ าของทรัพย์สินที่นามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงินที่ทาการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ
และผู้เข้ าประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง ร้ านค้ าจักรยานยนต์ที่จาหน่ายทังรถใหม่
้
และรถมือ
สอง รวมถึงลูกค้ าบุคคลที่ซื ้อไปใช้ งาน ซึ่งแนวโน้ มลูกค้ ากลุม่ นี ้มีจานวนเพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ที่ผ่านมาและเป็ นกลุม่
ลูกค้ าที่บริ ษัท ให้ ความสนใจและมีทิศทางที่ต้องการขยายกลุม่ ลูกค้ าบุคคลให้ มากขึ ้น
ตัวอย่ างรถจักรยานยนต์ ท่ บี ริษัทให้ บริการประมูล

ที่มา : บริ ษัท
3) ทรัพย์ สินประเภทอื่นๆ
การให้ บริ การประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้ องการของลูกค้ านัน้ มีสดั ส่ว นรายได้ ประมาณร้ อยละ 1-15 ของ
รายได้ รวม โดยวัตถุประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์สนิ อื่นนัน้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเสริ มภาพลักษณ์ของ
บริ ษัทให้ สอดคล้ องกับคาว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สนิ ที่นามาประมูล ตลอดจนเป็ น
การขยายฐานกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูลให้ มีวงกว้ างเพิ่มขึ ้น รวมทังเป็
้ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
ในปี 2560 บริ ษัทมีการประมูลทรัพย์สนิ อื่นดังนี ้
1. ส านั ก งาน กสทช: ให้ ด าเนิ น การจั ด การประมู ล เลขหมายโทรศั พ ท์ ส าหรั บ บริ ก าร
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่เป็ นหมายเลขสวยประจาปี 2560
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2. กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
3. สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมูลทรัพย์ของกลางที่ยดึ ได้
นอกจากนี ้ยังมีการประมูลรถจักรยาน ประมูลทรัพย์สนิ ของ บมจ.การบินไทย เป็ นต้ น
การประมูลเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ท่ เี ป็ นหมายเลขสวยประจาปี 2560 ของสานักงาน กสทช.

การให้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้ บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลได้ แก่
1) การให้ บริการเคลื่อนย้ ายรถ
บริ ษัทมีการให้ บริ การเคลื่อนย้ ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายรถจากผู้ที่ชนะการ
ประมูล ซึ่งบริ ษัทจะแสดงอัตราค่าเคลื่อนย้ ายเพื่อเปิ ดเผยให้ ผ้ ปู ระมูลซื ้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละ
ครัง้ ก่อนเข้ าร่วมประมูล
ในการกาหนดค่าบริ การขนย้ ายจะพิจารณาจากต้ นทุนค่าเคลื่อนย้ ายที่บริ ษัทจ่าย และ/หรื อ ค่าจ้ างที่จ่ายให้ แก่
ผู้รับ จ้ างเคลื่อนย้ ายตัง้ แต่จุดที่บริ ษั ทรับรถจากผู้ขายไปสิ ้นสุด ณ จุดที่ทาการประมูล โดยบริ ษัทจะนาต้ นทุน
ดังกล่าวมาเฉลีย่ เป็ นต้ นทุนค่าเคลือ่ นย้ ายรถแต่ละคัน
2) การให้ บริการประเมินราคา
บริ ษัทมีการให้ บริ การประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึง่ บริ ษัทจะคิดค่าบริ การในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่ได้ มีการประมูลราคาผ่านบริ ษัท
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โครงสร้ างรายได้ รวมของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
2558

รายได้
รายได้ จากประมูลรถยนต์
รายได้ จากประมูลรถจักรยานยนต์
รายได้ คา่ ขนย้ าย
รายได้ จากการประมูลอื่น
รายได้ จากการให้ บริการรวม
รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ล้ านบาท
563.75

ร้ อยละ
77.86

47.82
80.83
26.32
718.72
5.34
724.06

6.60
11.16
3.64
99.26
0.74
100.00

(หน่ วย : ล้ านบาท)
2559
2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
487.00
80.17
434.16
76.94
46.93
59.69
8.21
601.83
5.66
607.49

7.73
9.83
1.35
99.07
0.93
100.00

57.19
60.21
7.93
559.50
4.804
564.30

10.13
10.67
1.41
99.15
0.85
100.00

สถานที่จัดเก็บทรัพย์ สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 27 แห่ ง ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ 26 จังหวัด มีดังนี ้
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. กรุงเทพฯ: สานักงานใหญ่
1. เชียงใหม่
1. นครราชสีมา
1. สุราษฏร์ ธานี 1. ระยอง
2. ปทุมธานี: สาขารังสิต
2. พิษณุโลก
2. อุบลราชธานี
2. สงขลา
2. ชลบุรี: พัทยา
3. นครปฐม
3. นครสวรรค์
3. อุดรธานี
3. ประจวบคีรีขนั ธ์ 3. ชลบุรี: บ้ านบึง
4. สระบุรี
4. เพชรบูรณ์
4. ขอนแก่น
4. ชุมพร
5. อยุธยา
5. สุรินทร์
5. นครศรี ธรรมราช
6. สมุทรสาคร
6. ร้ อยเอ็ด
6. ภูเก็ต
7. สกลนคร
7. ตรัง
จานวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์ สินของบริษัท
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ ของบริ ษัทข้ างต้ น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดงั นี ้
สถานที่
ประเภททรัพย์สนิ
จานวนรถที่จอดจริ ง ณ 31 ธันวาคม 2560
(คัน)
กรุงเทพมหานคร 1แห่ง
ต่างจังหวัด 25 แห่ง
รวม 27 แห่ง

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
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การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ ที่สาคัญทั่วประเทศ
สถานที่ประมูล 13 แห่ ง 13 จังหวัด
ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร (1) เชียงใหม่ (1) นครราชสีมา (1)
ปทุมธานี (1)
พิษณุโลก (1) อุบลราชธานี (1)
อุดรธานี (1)
ขอนแก่น (1)

ภาคใต้
สุราษฏร์ ธานี (1)
สงขลา (1)

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ระยอง (1)
ชลบุรี (1)

ราชบุรี (1)

กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล
สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล
สถานที่ประมูล
บริ ษัทมีจดุ ประมูลรถทัว่ ประเทศไทยทังสิ
้ ้น 13 แห่ง ซึง่ ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ลกู ค้ าในภูมิภาคต่างๆ สามารถซื ้อขายได้ สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริ ษัทสามารถจาแนกใน 2
ลักษณะ คือ สถานที่จดั ประมูลประจา และศูนย์ประมูลสัญจร
ตารางการประมูลสานักงานใหญ่ และสาขา
สถานที่ประมูล
อาทิตย์
จันทร์
สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
จ.เชียงใหม่
จ.นครราชสีมา
จ.สุราษฎร์ ธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุดรธานี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)
จ.นครราชสีมา
จ.พิษณุโลก

อังคาร
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พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์
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ศูนย์ ประมูลสัญจร
บริ ษัทมีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้ นพื ้นที่ซงึ่ เป็ นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึง่ บริ ษัทมีพื ้นที่
จัดเก็บรถอยู่ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเคลื่อนย้ ายรถ โดยจะมี การกาหนดแผนการประมูลล่วงหน้ า
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ตู ้ องการเข้ าประมูลรับทราบ ในพื ้นที่ตา่ งๆ ดังนี ้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

:

จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออก

:

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

ภาคกลาง

:

จังหวัดราชบุรี

นอกจากนัน้ ในบางกรณีบริ ษัทมีการจัดประมูล สินค้ าพิเศษตามความต้ องการของเจ้ าของทรัพย์สินใน
สถานที่ตา่ งๆ เช่น สินค้ าแบรนด์เนม รถบรรทุกHINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็ นต้ น
กระบวนการจัดการประมูล
บริ ษัทได้ มีการจัดระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้ วยระบบใหม่ ดังนี ้

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

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

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ
1. ระบบงานพัฒนาเป็ นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสานักงานและคลังสินค้ าแบบ
ออนไลน์
2. ข้ อมูลการรับรถ รูปรถ และคลังสินค้ ารถ สามารถตรวจสอบ
ได้ ทนั ทีแบบ Real Time
3. ข้ อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ ทนั ทีและติดตามผลได้
ในขณะกาลังประมูล และข้ อมูลมีความถูกต้ อง รวดเร็ ว และ
ตรวจสอบได้
4. ระบบการจัดการสาขามีการพัฒ นาเป็ นระบบบริ หารแบบ
กระจายด้ วยมาตรฐานที่ไม่ขึ ้นกับสานักงานใหญ่
5. ระบบออนไลน์ ทาให้ ลดภาระงานในการส่งข้ อมูลระหว่าง
สาขาและเจ้ าของรถ ทาให้ การทางานรวดเร็ วขึ ้น
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6. ระบบสารสนเทศมีก ารพัฒ นาและรองรั บการพัฒ นาระบบงานสนับสนุนการทางานของเจ้ าของรถ
เพิ่มเติมได้ ในอนาคต
วิธีการประมูล
ผู้ประมูลสามารถทาการประมูลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล หรื อการประมูลผ่าน
ช่องทางอินเตอร์ เน็ต (E-auction)
1. การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล
เป็ นรูปแบบการประมูลพื ้นฐาน โดยผู้เข้ าร่วมประมูลจะยกป้ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อ
สาธารณะในการสู้ราคาที่ผ้ ดู าเนินการประมูลแจ้ งการปรับราคาแต่ละครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะ
การประมูล
2. การประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตระบบ E-Auction
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ ประมูลผ่านทางเว็บ ไซด์ของบริ ษัท www.auct.co.th
ในแบบ Real Time พร้ อมการประมูลในสถานที่จ ริ ง ซึ่งเป็ น ระบบการประมูลออนไลน์ แห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลสามารถเห็นทังภาพและเสี
้
ยงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่
ประมูล และสามารถแสดงความจานงในการสู้ราคาที่ผ้ ดู าเนินการประมูลแจ้ งการปรับราคาแต่ละครัง้ ได้
ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
โดยผู้เข้ าร่วมประมูลจะต้ องวางเงินมัดจาขันต
้ ่า 20,000 บาท พร้ อมส่งเอกสารที่สาคัญเพื่อให้ บริ ษัททา
การตรวจสอบข้ อมูล หลังจากนัน้ บริ ษั ทจะท าการส่งชื่ อหมายเลขสมาชิ ก (Member Number) และ
รหัสผ่าน (Password) แก่ผ้ ปู ระมูล โดยผู้ประมูลสามารถใช้ บริ การประมูลผ่านทางหน้ าเว็บไซด์ หรื อ
ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ ปั จจุบนั การประมูล E-Auction ลูกค้ าที่ต้องการประมูล จะได้
วงเงินที่ใช้ ในการประมูล 5 - 10 เท่าของเงินที่วางมัดจา
3. การประมูลผ่านช่องทางผ่านระบบ E-Onsite
บริ ษั ทได้ มีการพัฒ นาซอฟต์ แวร์ การประมูลเพื่อรองรับการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 ของภาครัฐ เป็ นรายแรกในประเทศไทยด้ วยระบบ E-Onsite เป็ นการพัฒ นาระบบการ
ประมูลจากระบบการยกป้ายเสนอราคาประมูลมาสู่การแข่งขันเสนอราคาประมูลผ่าน Application
ด้ วยอุปกรณ์ มือถือหรื อแท็บเล็ต ในสถานที่ประมูล ซึ่งจะสร้ างความโปร่ งใส น่าเชื่ อถือในการจัดการ
ประมูลเพิ่มมากขึ ้นสามารถตรวจสอบข้ อมูลการแข่งขันเสนอราคาประมูลได้ ทกุ ขันตอน
้
และเพิ่มความ
สะดวกให้ แก่ผ้ รู ่วมประมูลในการแข่งขันเสนอราคาได้ อย่างมัน่ ใจ กล้ าตัดสินใจในการแข่งขันเสนอราคา
มากขึ ้นเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้ าสูต่ ลาด End users และรองรับการเปลี่ยนรู ปแบบการประมูล
ไปสูก่ ารประมูลด้ วยระบบดิจิตอลทังระบบในอนาคต
้
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การลงทะเบียน และผู้เข้ าร่ วมประมูล
การลงทะเบียน
ในวันประมูล ผู้สนใจร่ วมประมูลต้ องลงทะเบียนกับบริ ษัทและทาการชาระเงินค่ามัด จาป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์
ทาการประมูลทรัพย์สนิ ได้ และค่ามัดจาดังกล่าว จะทาการคืนให้ แก่ผ้ เู ข้ าประมูลภายหลังจากผู้เข้ าร่วมประมูลคืน
ป้ายประมูลโดยอัตราค่ามัดจาป้ายประมูลสาหรับลูกค้ าทัว่ ไปในการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทนัน้ สามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
1)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สามารถประมูลได้ ทงรถยนต์
ั้
และรถจักรยานยนต์)
2)
ป้ายละ 5,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
3)
ป้ายละ 2,000 บาท
(สาหรับการประมูลสินค้ าแบรนด์เนม และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า)
4)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลบ้ าน)
5)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผา่ น E-Auction)
ผู้เข้ าร่ วมประมูล
ผู้เข้ าร่ วมประมูล หรื อผู้ซื ้อรถยนต์ และ/หรื อ รถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่ ได้ แก่ ผู้ค้ารถซึ่งมีทงในรู
ั ้ ปนิติบุคคลและ
บุคคลซึ่งต้ องการนารถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ ไปปรับปรุงให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ และทาการขายต่อ
นอกจากนี ้ ยังมี บุค คลทั่วไปซึ่งน ารถยนต์ ห รื อ รถจัก รยานยนต์ ไปใช้ เอง ทัง้ นี ้ ผู้ป ระมูลซือ้ รถยนต์ และ/หรื อ
รถจักรยานยนต์จากบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ พ่อค้ ารถยนต์มือสอง และพ่อค้ าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขาย
ต่อไปยังลูกค้ าผู้ใช้ รถยนต์ทวั่ ไปอีกทอดหนึง่
การให้ สทิ ธิพิเศษกับลูกค้ า
เพื่อเป็ นการรักษาฐานผู้เข้ าร่วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้ มีการเข้ าร่วมประมูลกับบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ บริ ษัทจึง
มีนโยบายในการให้ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับผู้เข้ าร่วมประมูลซึง่ มีการติดต่อกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
ตลอดจนมีการประมูลกับบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และบริ ษัทพิจารณาแล้ วในอดีตมิได้ มีการผิดนัดในการจ่ายชาระ
ค่าทรัพย์สนิ ที่ทาการประมูลได้ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ การได้ รับสิทธิ
ยอดสะสมประมูลรถ ย้ อนหลัง 1 ปี
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)
(ลูกค้ าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถ
นายอดมารวมกันได้ )
ระยะเวลาที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท

ประวัตกิ ารชาระเงินที่ผ่านมา

ป้ ายหมายเลข 8
ป้ ายหมายเลข 7
ป้ ายหมายเลข 6
สูงสุด 10 ลาดับแรก หรื อ 100 คัน 1.ตังแต่
้ 70 คันขึ ้นไป
ไม่จากัดจานวน
ขึ ้นไป หรื อ เป็ นลูกค้ าผู้มี
2.กรณียอดสะสมต่ากว่า 70
อุปการะคุณ
คัน ระยะเวลาต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้ อ 2
ไม่จากัดเวลา
1.ไม่จากัดเวลา
ตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้นไป
2.ตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้นไปหรื อกรณี
น้ อยกว่า 7 ปี ต้องวางมัดจา
ป้าย 20,000 บาท
ตรงเวลา
ตรงเวลา
ตรงเวลา
(ยกเว้ นลูกค้ าที่ตดิ 10 อันดับแรก

สิทธิพเิ ศษที่ได้ รับ
1. การวางเงินมัดจาป้าย

ไม่ต้องวางมัดจาป้าย
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หลักเกณฑ์ การได้ รับสิทธิ
2. จานวนรถที่สามารถทาการประมูล
3. การชาระเงินเพื่อนารถออกจากบริ ษัท

ป้ ายหมายเลข 8
ไม่ต้องชาระเงิน
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ป้ ายหมายเลข 7
ป้ ายหมายเลข 6
ไม่จากัดจานวน
ต้ อ งชาระเต็มจานวน (เป็ น ต้ องชาระเต็มจานวน
เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต (โด ย สั่ ง จ่ า ย เช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค ตัว๋ แลกเงิน) ภายใน 3 วัน หลังวัน
ประมูล หรื อภายใน 2
วัน กรณี ประมู ล ใน
ต่างจังหวัด

การดาเนินการประมูล
ผู้ดาเนินรายการจะประกาศให้ ประมูลทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ ผู้ที่ต้องการประมูลซื ้อทรัพย์สินจะต้ องแสดง
เจตจานงด้ วยวิธี “ยกมือ” (ยกป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรื อกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูล ซึง่ อยูใ่ นสถานะสักขี
พยานการประมูลโดยปริ ยาย โดยเริ่ มประมูลจากราคาเปิ ดขันต
้ ่า ซึ่งหากมีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลเสนอซื ้อมากกว่า 1
ราย ผู้เสนอซื ้อในราคาสูงสุดจะเป็ นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ดาเนินรายการจะมีการประกาศปรับขึ ้นขันราคาของ
้
การประมูลดังนี ้
รถยนต์
รถจักรยานยนต์

ราคาเปิ ดตา่ กว่า 1 ล้ านบาท ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 2,000 บาท
ราคาเปิ ดตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 10,000 บาท
ปรับราคาขึ ้นครัง้ ละ 1,000 บาท

การสิ ้นสุดของการสู้ราคาแต่ละครัง้ เกิดขึ ้นเมื่อมีผ้ ทู ี่ยกมือให้ ราคาสูงสุดเป็ นคนสุดท้ ายและมีการนับขายถึงสาม
พร้ อมเสียงค้ อนเคาะขายจากผู้ดาเนินรายการ ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้ เวลาเฉลี่ยประมาณ
45 วินาทีต่อรายการ โดยการประมูลทุกครัง้ จะถูกบันทึกเทป เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความ
โปร่งใส และสามารถสอบทานได้ อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สินนัน้ นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้า ยประมูลแล้ ว ยังมีการเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าประมูลร่ วม
ประมูลพร้ อมกันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้ อีกด้ วย ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และทาให้ การประมูลของบริ ษัทมีการแข่งขันและความโปร่งใสเพิ่มขึ ้น โดยภายหลัง
การประมูลบริ ษัทจะให้ ผ้ ชู นะการประมูลจะต้ องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะ
จัดเจ้ าหน้ าที่ติดต่อผู้ประมูลทรัพย์สินได้ ให้ ชาระเงินมัดจาในอัตราร้ อยละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า
5,000.- บาท (สาหรับลูกค้ าทัว่ ไป เว้ นแต่ลกู ค้ าที่ได้ รับสิทธิพิเศษ) พร้ อมทาการชาระค่าดาเนินการในการประมูล
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ถ้ ามี) ให้ ครบถ้ วน
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กระบวนการภายหลังการประมูล
การรับชาระเงินค่ าทรัพย์ สินในการประมูล
การชาระเงิ น ค่า ทรั พ ย์ สิน ในการประมูล โดยทั่ว ไปแล้ ว จะแบ่ง การชาระเป็ น 2 ครั ง้ คือ การชาระเงิ น ค่า
ทรั พ ย์ สิน ในวันประมูลในอัตราร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชาระเงิน
ค่าทรัพย์สนิ ภายหลังจากการประมูลภายใน 4 วัน เว้ นแต่เป็ นลูกค้ าที่ได้ รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ ระบุไว้ ทังนี
้ ้ สาหรับ
ลูกค้ าที่ทาการประมูลผ่านระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะทาการจ่ายชาระมูลค่าทรัพย์สินทังจ
้ านวน
ภายใน 4 วันนับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสาหรับลูกค้ าทัว่ ไป จะทาการส่งมอบเมื่อทาการชาระเงินค่าทรัพย์สินครบทังจ
้ านวนแล้ ว
เท่านัน้ โดยหากทรัพย์สินที่ผ้ ปู ระมูลได้ รับไป เกิดความเสียหายหรื อชารุ ดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซื ้อได้
แจ้ งแก่บริ ษัทภายใน 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ ภายหลังจากที่ทาการส่งมอบ
ทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วัน โดยผู้ซื ้อสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ส่วนในกรณี ที่
ทรัพย์สนิ ที่นามาประมูลไม่มีผ้ ซู ื ้อ ผู้นาทรัพย์สนิ มาประมูลสามารถรับทรัพย์สนิ คืนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
การส่ งมอบเงินค่ าทรัพย์ สิน
ภายหลังจากการประมูล บริ ษัทจะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สินทราบภายในวันทาการ
ถัดไป และนาส่งมอบเงิ นค่าทรัพ ย์ สินให้ แก่ผ้ ูขายทรัพ ย์ สินภายใต้ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ กับ
เจ้ าของทรัพย์สนิ แต่และราย โดยผู้ขายทรัพย์สนิ มีหน้ าที่นาหลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาให้
บริ ษัทเพื่อส่งมอบให้ กบั ผู้ประมูลต่อไป จากการกระบวนการให้ บริ การการประมูลดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถ
สรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้


กระบวนการ
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ระยะเวลา

กลยุทธ์ ทางการตลาด
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ผ่านมา ได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าทังทางด้
้
านคุณภาพการ
บริ การ ความซื่อสัตย์และความเป็ นธรรม จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเสมอมา โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์
ในการแข่งขันดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาค่าบริ การตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งฝ่ าย
บริ หาร จะมีการทบทวนกลยุทธ์ การกาหนดราคา โดยคานึงถึงการแข่งขัน การกาหนดค่าบริ การของคู่แข่ง และ
สภาวะตลาด เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการใช้ นโยบายด้ านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้ เกิดการตื่นตัวและ
สร้ างอุปทานรถยนต์ให้ เข้ าสูต่ ลาดประมูลมากขึ ้น อาทิเช่น การยกเว้ นการเก็บค่าคอมมิชชัน่ จากผู้ขายในบางกรณี
เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้ านราคาโดยตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น
หากแต่จะเน้ นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้ านการบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Products & Services)
บริ ษัทมีนโยบายหลักในการให้ ความสาคัญกับมาตรฐานการบริ การเพื่อให้ การบริ การที่ดีที่สดุ แก่
ลูกค้ า ทังในช่
้ วงก่อน ระหว่าง และหลังการประมูล โดยจุดเด่นทางด้ านบริ การที่มีเหนือบริ ษัทคูแ่ ข่งมีดงั ต่อไปนี ้


จัดเตรี ยมพื ้นที่จอดรถเพื่อเข้ ารับการประมูลที่สานักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100
ไร่ ตลอดจนจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดทัว่ ภูมิภาคบนทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่
เข้ าทาการประมูล ซึง่ สามารถรองรับรถที่เข้ าทาการประมูลได้ ครัง้ ละกว่า 2,000 คัน



มีเจ้ าหน้ าที่และทีมงานมืออาชี พที่ชานาญงานกว่า 26 ปี คอยให้ บริ การประเมินราคารถยนต์
อย่างยุติธรรม พร้ อมดาเนินการประมูลขายให้ ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ
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มีจานวนผู้ซื ้อรถทังกลุ
้ ม่ ผู้ซื ้อไปขายและกลุม่ ผู้ซื ้อไปใช้ จานวนมาก ทาให้ เกิดการแข่งขันกันในการ
เสนอราคาประมูล เป็ นผลทาให้ ได้ ราคาขายที่พงึ พอใจทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย



จัดทาประกันอัคคีภยั และวินาศภัยกับบริ ษัทประกันภัย และมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยใน
พื ้นที่ตลอด 24 ชัว่ โมง พร้ อมทังการบั
้
นทึกด้ วยกล้ องวงจรปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมงาน
ตรวจสอบระบบการทางานโดยตลอด

3) กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทกาหนดสถานที่การประมูลให้ ครอบคลุมทัว่ ทัง้ ภูมิภาคของประเทศไทย ปั จจุบันบริ ษัทมี
สถานที่ทาการประมูล 13 แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมูลไปยังพื ้นที่ต่างๆ นัน้ นอกจากจะเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ลกู ค้ า และเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้ บุคคลในแต่ละภูมิภาครู้ จักบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ยังเป็ นการลด
ค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายทรัพย์สินอีกด้ วย โดยบริ ษัทจะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่ใกล้ เคียงกับพื ้นที่
จัดเก็บทรัพย์สินเป็ นจุดประมูลเป็ นหลัก โดยบริ ษัทมีการทาการประมูลใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่
ประมูล และการประมูลในระบบ E-Auction และช่วงปลายปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ มีการพัฒนาระบบ E-Onsite (คือ
การมาประมูลที่ลานประมูลโดยไม่ต้องยกมือชูป้ายแสดงตัว)เพิ่มเติมขึ ้นมาเพื่อรองรับการความต้ องการของ
ลูกค้ าที่มีแนวโน้ มที่จะหันไปใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาใช้ กบั การซื ้อขายรถยนต์เพิ่มมากขึ ้น ซึง่ เป็ นการเพิ่มช่องทางการ
จาหน่าย และอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูล ตลอดจนเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์และการปรับปรุงการ
ดาเนินการของบริ ษัทให้ รองรับกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
บริ ษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึงถึงความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้ าในระยะยาวเป็ น
สาคัญ เพื่ อ รั กษาฐานลูก ค้ าเดิ ม ให้ ค งอยู่กับ บริ ษั ท และพยายามเพิ่ ม ฐานลูก ค้ าใหม่เพื่ อ ขยายส่ว นแบ่งทาง
การตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ คือ การรักษาฐานลูกค้ าเดิมด้ วยคุณภาพและการบริ การที่ประทับใจ ในขณะ
ที่ ก ารตลาดในเชิ งรุ ก จะเน้ น การแสวงหาลูก ค้ า นัก ลงทุน รายใหม่ ด้ ว ยวิ ธีก ารต่ างๆ โดยรายละเอี ย ดในส่ว น
การตลาดและส่งเสริ มการขายจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนสาคัญ คือ
การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
จากการประกอบธุ รกิจมากว่า 26 ปี ทาให้ บริ ษัทมีฐานข้ อมูลลูกค้ าอยู่จานวนมาก ซึ่งเป็ นฐาน
ลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ที่บริ ษัทสามารถนาเสนอรู ปแบบบริ การ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อขายหรื อความต้ องการในการ
ใช้ บริ การด้ านอื่นได้ บริ ษัทจึงเน้ นการตลาดโดยจัดโปรแกรมการให้ บริ การ เช่น การให้ ข้อมูลเพื่ อการซื ้อขายผ่าน
สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริ ษัท และจัดส่ง
ทางอีเมล์การสะสมยอดซื ้อรถยนต์เพื่อรับสิทธิพิเศษ เป็ นต้ น


การเพิม่ และแสวงหาลูกค้ าใหม่
การตัง้ เป้าหมายยอดขายที่เพิ่ม ขึน้ มี ผลให้ ต้องการฐานลูกค้ าที่ กว้ างขึน้ ทัง้ ในแง่คุณ ภาพและ
ปริ มาณโดยให้ สอดคล้ องตามเป้าหมายลูกค้ าที่กาหนดไว้ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ได้ มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทัง้
จากการหาลูกค้ าโดยตรงด้ วยเจ้ าหน้ าที่การตลาดของบริ ษัท หรื อทางอ้ อม โดยการให้ ลูกค้ ากลุ่มเดิมแนะน า
สมาชิกเพิ่มขึ ้น นอกจากนัน้ บริ ษัทยังได้ ลกู ค้ าที่ได้ จากการที่ลกู ค้ าติดต่อโดยตรงมายังบริ ษัท อันเนื่องมาจากการ
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จัดทาสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทาการเน้ นในด้ านการสือ่ สาร ผ่านช่องทาง Social Media เช่น
Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็ นต้ น
5) กลยุทธ์ การสร้ างความน่ าเชื่อถือ
เนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่ที่เข้ าร่ วมประมูลเป็ นสินค้ ามือสอง จึงเป็ นการยากที่ผ้ บู ริ โภคจะแยกแยะ
ความแตกต่างของสินค้ าที่เข้ าร่ วมประมูล เนื่องจากอาจขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าและไม่สามารถ
ทราบถึงลักษณะที่แท้ จริ งของสินค้ า ดังนัน้ ความไว้ วางใจและความน่าเชื่อ ถือของระบบการตรวจสอบสินค้ าที่เข้ า
ประมูลจะถูกนามาเป็ นปั จจัยในการเลือกพิจารณา เพื่อลดความเสีย่ งจากการเข้ าร่ วมประมูล ดังนัน้ บริ ษัทจึงทา
การว่าจ้ างหน่วยงานเอกชนเพื่ อให้ บ ริ การประเมินและตรวจสอบสภาพรถยนต์ ทุกคันโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายแก่
ผู้เข้ าร่ วมประมูลก่อนเข้ าร่วมประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต โดยจะมีการให้ บริ การตรวจสอบทังสภาพ
้
ภายนอก อุปกรณ์ ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพเครื่ องยนต์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลสินค้ าเกิดความมัน่ ใจใน
คุณ ภาพของสินค้ าและบริ การของบริ ษัท และกาลังมีนโยบายที่จะขายบริ การดังกล่าวออกไปยังทุกสาขาทั่ว
ประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการจัดอบรมพนักงานให้ บริ การผู้ซื ้อและผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจน
ให้ คาแนะนาในการเลือกซื ้อและการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการให้ บริ การ
6) กลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์ ท่ ดี ีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เนื่องจากปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จทางธุรกิจของบริ ษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสอง
เข้ าสูต่ ลาดการประมูล ดังนัน้ บริ ษัทจึงดาเนินกลยุทธ์ ในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั กลุม่ สถาบันการเงิน และ
กลุม่ ผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อาทิเช่น
การแนะน าลูก ค้ า การร่ ว มกัน จัด กิ จ กรรมการส่งเสริ ม การขาย เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ พัฒ นาการจัด
ระบบงานภายในเพื่อทาให้ ผ้ ขู ายสามารถรับเงินค่าขายสินค้ าตามกาหนดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับ
สถาบันการเงิน และผู้ค้ารถยนต์ ให้ ได้ รั บเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความประทับใจในการ
ให้ บริ การ
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การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สาหรับ ปี 2560 ถื อเป็ นปี ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่ ม สามารถปรับตัว ได้ หลังจากที่ ต้องพบเจอกับบททดสอบ
ผลจากโครงสร้ างภาษี สรรพสามิตใหม่และโครงการรถคันแรก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทังในประเทศ
้
และต่างประเทศเริ่ มมีการปรับตัวในทิศทางเชิงบวกมากขึ ้น ตัวเลขการส่งออกกลับมาเติบโตเป็ นบวกอีกครัง้
แม้ ว่ า พื ช ผลทางการเกษตรราคาจะไม่ ดี ม ากนัก แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จัย โดยรวมแล้ ว สามารถส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในด้ านบวก ทาให้ ปี 2560 เป็ นปี แรกที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ของประเทศกลับมาเติบโต
อีกครัง้ หนึง่
ในปี 2561 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดี
ขึ ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟื น้ ตัวจะเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้ ตลาดรถยนต์ไทย
เติบโตจากปี 2560 นาโดยการลงทุนภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้ านอุปสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริ โภค
และการใช้ จ่ายภาคเอกชนคาดว่าจะเร่ งขึ ้นจากรายได้ ของเกษตรกรที่ปรับดีขึ ้นจากผลของราคาสินค้ าเกษตรที่
กลับมามีทิศทางขยายตัวได้ อีกครัง้ หนึง่ รวมถึงการดาเนินการนโยบายประชารัฐ ที่จะทามีเงินหมุนเวียนเข้ ามาใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ ้น โดยคาดว่าตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 10 %
บริ ษัทมีแผนพัฒนาและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าบุคคล (End User) เพื่อให้ นารถเข้ ามาประมูล และ/หรื อ มา
ประมูลรถไปใช้ โดยการร่ วมทุนจัดตัง้ บริ ษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จากัด เมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการหารายได้ ให้ กับบริ ษัทเพิ่มมากขึ ้น และเพื่อหาพันธ์ มิตรที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเตรี ยมการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจ การรับรู้ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลในการตัดสินใจส่งมอบรถมาให้ ประมูลขาย
ด้ านการผลิตในปี 2561 มีการคาดการณ์ ว่า จะผลิตรถยนต์ได้ ประมาณ 2 ล้ านคัน เติบโตจากปี 2560 โดยแบ่ง
สัดส่วนการผลิตออกเป็ นตลาดในประเทศ 9 แสนคัน และส่งออก 1.1 ล้ านคัน ซึ่งปั จจัยที่จะมีผลกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ประกอบไปด้ วย มาตรการกีดกันทางการค้ าจากต่างประเทศ ราคาน ้ามันในตลาดโลก อัตราภาษี นาเข้ า
สินค้ าระหว่างกันในกลุม่ ประเทศอาเซียนที่ลดลงเป็ น 0% รวมไปถึงตลาดรถยนต์ในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัว
จากปั จจัยบวกต่างๆเช่น กลุม่ เจ้ าของรถจากโครงการรถคันแรกที่จะกลับเข้ ามาซื ้อรถใหม่หลังจากพ้ นเงื่อนไขห้ าม
ขายใน 5 ปี รวมทังหลายฝ่
้
ายคาดการณ์การเติบโตGDP ที่บง่ บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ
ด้ านตลาดการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการคาดการณ์วา่ จะขยายตัวต่อเนื่อง ซึง่ มีปัจจัยหนุนต่างๆมาจากทังตลาด
้
ในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยในกลุม่ Big Bike มีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่องทังการส่
้
งออก
และตลาดในประเทศซึ่งเน้ นกลุ่ม ลูกค้ าระดับบนที่มีความเสี่ยงจากภาระหนีเ้ สียน้ อยกว่า และคาดว่ารายได้
เกษตรกรและผู้บริ โภคในต่างจังหวัดซึ่งเป็ นกาลังซื ้อสาคัญของรถจักรยานยนต์จะได้ รับแรงสนับสนุนจากปั จจัย
ด้ านนโยบายจากภาครัฐ
นอกจากนี ้คาดว่ารถยนต์ มือ 2 จะกลับมาเติบโต โดยได้ อานิสงส์ รถคันแรกที่ปลดล็อกแล้ ว ทาให้ เจ้ าของรถมี
โอกาสตัดสินใจเปลีย่ นรถยนต์ใหม่ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั รถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้ วยว่าจะมีรุ่นใหม่ๆหรื อไม่ หาก
มีการออกรถรุ่นใหม่ในประเภทที่ลกู ค้ ามองหาอยูก่ ็จะกระตุ้นให้ ตดั สินใจเปลีย่ นรถได้ ง่าย
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ภาวะการแข่ งขันของตลาดรถยนต์
สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2561
ปี 2555 ยอดรวม 1,436,335 คัน
ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คัน (ลดลง 105,667 คัน – 7.3 %)
ปี 2557 ยอดรวม 881,832 คัน (ลดลง 448,836 คัน – 33.7 %)
ปี 2558 ยอดรวม 799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน – 9.3 %)
ปี 2559 ยอดรวม 768,788 คัน (ลดลง 30,806 คัน – 3.9 %)
ปี 2560 ยอดรวม 871,647 คัน (เพิ่มขึ ้น 102,859 คัน +13.4 %)
ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 871,647 คัน มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้น 13.4% โดย
ถือเป็ นตัวเลขยอดขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในรอบ 5 ปี หลังจากปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่โครงการรถคันแรกทาให้
ยอดขายรถยนต์พงุ่ สูงขึ ้นอย่างมาก
ตลาดรถยนต์ในปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัว โดยยอดขายรวมน่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 9 แสนคัน โดยมีปัจจัยบวกทัง้
จากมาตรการการผลักดันและส่งเสริ มการลงทุนจากภาครัฐ การคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจะฟื น้ ตัวดีขึ ้นของหลาย
ฝ่ าย เจ้ าของรถยนต์ในโครงการรถคันแรกที่ทยอยพ้ นกาหนดห้ ามซื ้อขายตามเงื่อนไขของโครงการฯซึง่ ทาให้ มี
โอกาสซื ้อรถยนต์ใหม่ รวมถึงค่ายรถยนต์ตา่ งๆที่มีการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและออกแคมเปญต่างๆ
ที่จงู ใจลูกค้ าซึง่ มีสว่ นกระตุ้นการซื ้อขายรถอย่างมาก ตลอดจนอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อและค่าเงินดาวน์ที่อยู่
ในระดับตา่ ช่วยเร่งการตัดสินใจให้ ซื ้อรถได้ งา่ ยขึ ้น
ประเภทรถที่คาดว่าจะมีการเติบโตดีกว่าตลาดรวมในปี 2561 ได้ แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก รถยนต์อเนกประสงค์ รถ
กระบะ และรถบรรทุก
ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ดีลเลอร์ รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุทธ์ ทาง
การตลาดเพื่อให้ เหมาะสมต่อความต้ องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาคแล้ ว การสร้ างภาพลักษณ์
ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้ เกิดขึ ้นในกลุ่มผู้บริ โภค ทัง้ ต่อตัวรถยนต์ และบริ การต่างๆ ที่ตามมาหลังการซื ้อขาย
รถยนต์ โดยเฉพาะการบริ การหลังการขาย ซึง่ ในช่วงที่ผา่ นมา มีการรวมกลุม่ ผู้ใช้ รถยนต์บางรุ่นร้ องเรี ยนปั ญหาที่
เกิดในการใช้ รถยนต์นนๆต่
ั ้ อ สคบ. หรื อผู้ใช้ รถยนต์บางคนที่ไม่พอใจกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับรถแล้ วใช้ สอื่ โซเชียลใน
การประกาศเรื่ องที่เกิดขึ ้นตนเอง ซึง่ จะส่งผลต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ได้ ในระยะยาว
นอกจากนี ้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังมีแนวโน้ มดีขึ ้น โดยสานักงานสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) แถลงคาดการณ์ ทางเศรษฐกิจปี 2561 โดยมองว่า GDP จะขยายตัวที่ 3.8% โดยมีปัจจัยบวกต่างๆ เช่น
การขับ เคลื่อ นการใช้ จ่ ายของรั ฐบาลผ่านโครงการขนาดใหญ่ ความเชื่ อ มั่น เรื่ องการเลือกตัง้ รวมถึงรายได้
เกษตรกรและการบริ โภคภายในประเทศที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัว
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ปั จจัยความเสี่ยง

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนาแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ เป็ นมาตรฐานอ้ างอิง เป้าหมายหลัก
ของการบริ หารความเสี่ยงคือการมุง่ มัน่ จัดการความเสีย่ งที่มีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยง
จะเกิดขึ ้นหรื อลดความเสียหายกรณีความเสีย่ งเกิดขึ ้น และ/หรื อ ให้ ได้ มาซึง่ โอกาสทางธุรกิจ
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ
บริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ มาทาหน้ าที่เป็ นผู้กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
รวมทังติ
้ ดตาม กลัน่ กรอง ให้ ข้อคิ ดเห็น ข้ อเสนอแนะ งานด้ านบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงได้ แต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยงขึ ้นมา ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทจากสายงานต่าง ๆ
เพื่อติดตามการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสีย่ งอย่างใกล้ ชิด
ปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษัทของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั
บริ ษัทให้ ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาจากอัคคีภยั จึงจัดทาแผนในการจัดการปั ญหาดังกล่าว โดยมีมาตรการใน
การรับมือและป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น ด้ วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่าง สม่าเสมอ
โดยมีการอบรมการป้องกัน การระงับอัคคีภยั และการซ้ อมการหนีไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้ องวงจรปิ ดให้ ใช้ งานได้
ตลอดเวลา ทาแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่สานักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บ
น ้ามันเชื ้อเพลิง จัดเก็บให้ เป็ นสถานที่ พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมและติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงให้ เพียงพอ และครอบคลุมพื ้นที่ เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดอัคคีภยั ให้ ลดน้ อยลงที่สดุ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ด้ วย
การทาประกันอัคคีภยั เพื่อรองรับปั ญหาความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเรื่ องทรัพย์สนิ ของ
ลูกค้ า โดยทุนประกันอัคคีภยั มีมลู ค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตัวทรัพย์สนิ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมแผนรับมือกับ
ความเสีย่ งจากอัคคีภยั อย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่เคยมีประวัติเกิดอัคคีภยั ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริ ษัทมีมาตรการในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างรอบด้ าน โดยมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่ซงึ่ มีระดับความสูงพ้ นระดับน ้าท่วม
ในหลายพื น้ ที่ ตลอดจนจัด หาพื น้ ที่ เพื่ อจัด เก็ บ สต็อ กรถยนต์ แ ละรถจักรยานยนต์ 27 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิ ภาค ซึ่ง
นอกจากเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์แล้ วนัน้ บริ ษัทยังสามารถใช้ เป็ นพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ ในกรณีที่บาง
พื ้นที่เกิดอุทกภัยในอนาคต สาหรับพื ้นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันอุทกภัยโดยจัดเตรี ยมแผน
Safety Zone เพื่อใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้องกันทรัพย์สนิ และรถยนต์ในเขตพื ้นที่ของสานักงานใหญ่
ซึ่งในปี 2554 บริ ษั ทได้ สร้ างแนวพืน้ ที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนือ้ ที่ 3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5
เมตรในเนื ้อที่ 6 ไร่ ในเขตสานักงานใหญ่ ในปี 2556 บริ ษัทได้ ขยายพื ้นที่ Safety Zone สูงระดับ 3 เมตร ในเนื ้อที่ประมาณ
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14 ไร่ เพิ่มเติม และในปี 2560 บริ ษัทได้ ทาการยกระดับพื ้นโรงรับรถ โรงทาความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมูล
จานวน 6 โรง พร้ อมแนวถนนด้ านในบริ ษัท ทาเป็ นแนวป้องกันน ้าท่วม มีการติดตังเครื
้ ่ องสูบน ้าขนาดใหญ่ และปรับปรุ ง
ทางระบายน ้าให้ ดีขึ ้น ตลอดจนทาประกันภัยสิ่งปลูกสร้ าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในเขตพื ้นที่
สานักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สิ นของบริ ษัททัว่ ประเทศ 27 แห่ง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจัดทาแผนการ
ป้องกันน ้าท่วมเป็ นขันตอน
้
โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความพร้ อมของอุปกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ และการรายงานเหตุการณ์ต่อ
ผู้บงั คับบัญชาเพื่อสัง่ การ บริ ษัทจึงประเมินว่าสามารถบริ หารความเสี่ยงนีไ้ ด้ ในเกณฑ์ ดี อย่างไรก็ ดี ในอดีตที่ผ่านมา
บริ ษัทไม่เคยได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ ้นแต่อย่างใด
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการบริหารงาน
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทมีกลุม่ ครอบครัวศิลา เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 299.93 ล้ านหุ้น หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 54.53 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 550 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท) ซึง่ มากกว่าร้ อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว การถือหุ้นจานวนดังกล่าวอาจทาให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี ้มีอานาจในการ
ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับการดาเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีสาคัญที่ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมี
อานาจโดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้ จากการจัดให้ มีกรรมการที่ไม่ได้ มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อกลุ่มผู้บริ หาร โดยเป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของกรรมการทังคณะ
้
ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทางานตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ในระดับหนึ่ง รวมทัง้
ช่วยในการกลัน่ กรองเรื่ องต่าง ๆ ในการนาเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้ าของทรัพย์ สินเพื่อนาทรัพย์ สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษัทให้ บริ ก ารในการประมูล ได้ แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ
88 ของรายได้ รวมของบริ ษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริ ษั ทมีการจัดหา
จานวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ ผ่านเจ้ าของทรัพย์ สินที่เป็ นนิติบุคคล ซึ่ง ส่วนใหญ่ เจ้ าของทรัพย์ สินเป็ น
สถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และนารถยึดจากลูกค้ ามาทาการประมูล โดยจานวนรถยนต์ของเจ้ าของ
ทรัพย์ สินที่นามาประมูล 3 รายแรกมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 61 ของทรัพ ย์สิน ที่ป ระมูลจบของบริ ษัท ในปี 2558 ปี
2559 และปี 2560 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทัง้ 3 รายดังกล่าวนัน้ มีสาเหตุมาจากทัง้ 3 รายถือเป็ นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ มีนโยบายที่จะไม่ทาการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซงึ่ ยึดจากการผิดนัดชาระหนี ้
ด้ วยตนเอง เพื่อความโปร่ งใสในการทาธุรกิ จ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณี ที่เจ้ าของทรัพย์ สินเข้ ามา
ดาเนินธุรกิจจัดการประมูลด้ วยตนเอง หรื อนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริ ษัทอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ทาการประเมินความเสีย่ งดังกล่าวแล้ วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีไม่สงู มากนัก
เนื่องจากสถาบันการเงิ นที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัท นัน้ มีนโยบายมุ่งเน้ นในการประกอบธุรกิ จหลัก ของตนเอง และ
ต้ องการความโปร่งใสในการทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดาเนินธุรกิจประมูลรถภายหลังจากยึด
รถแล้ ว จะมีสถานะเป็ นผู้ยึดรถและผู้ประมูลขายพร้ อมกัน ดังนัน้ อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทจากการฟ้องร้ องของลูกค้ าที่ถกู
ยึดรถ เนื่องจากลูกค้ าที่ถูกยึดรถจานวนหนึ่งต้ องการความโปร่ งใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ยงในการที่
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สถาบันการเงินดังกล่าวจะนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริ ษัทอื่นนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าความได้ เปรี ยบจากประสบการณ์
ด้ านการจัดการประมูลของบริ ษัทที่สงั่ สมมากว่า 26 ปี การให้ บริ การที่ดี ทาให้ บริ ษัทมีฐานลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจและใช้
บริ การกับบริ ษัทมาอย่างต่อเนื่องจานวนมาก รวมถึงการให้ บริ การโดยเน้ นคุณภาพและสร้ างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น
การมีพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ กระจายกว่า 27 จุดทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ การให้ บริ การตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานที่
มีความชานาญโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายก่อนเข้ าทาการประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต จึงก่อให้ เกิดความเชื่อถือใน
ระบบการบริ หารจัดการของบริ ษัทซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ที่ต้ องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา
เพื่อให้ เกิดความทัดเทียมในการดาเนินธุรกิจกับบริ ษัทซึง่ เป็ นผู้ประกอบการรายเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษัท มีน โยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมี การพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ มีป ระสิท ธิ ภาพดี ขึน้
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมูลได้ อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อยู่ในคลังสินค้ า จานวนรถคงค้ าง ระยะเวลาที่ค้าง
เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้ นเรื่ องการบริ การที่ดี ลูกค้ าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction
Mobile Auction, E-Onsite และบริ ษัทจะพัฒนาระบบการบริ การต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าและ
เจ้ าของทรัพย์สิน เพิ่มสัดส่วนการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่น ๆ ทังจากบริ
้
ษัทเอกชนอื่น รวมทังจาก
้
บุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การส่งเสริ มการขาย อาทิเช่น การให้ สว่ นลดค่าธรรมเนียมในการนารถเข้ าประมูล
และการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีความชานาญให้ คาแนะนาในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้ าทาการประมูล เป็ นต้ น และให้
ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สนิ ของเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่ทาการประมูลไม่ให้ สญ
ู หายหรื อเกิดความเสียหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์ สิน ระหว่ างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทาการประมูลนัน้ เป็ นรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ซึง่ ยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนัดชาระหนี ้
โดยตามสัญ ญาเช่า ซื ้อนั ้นผู้ค รอบครองจะมีร ะยะเวลาหนึ ่ง ในการดาเนิน การไถ่ถ อน ทาให้ ท รัพ ย์สิน ดัง กล่า วไม่
สามารถนามาทาการประมูลได้ โดยทันที และตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริ ษัทกับสถาบันการเงินนัน้ บริ ษัทจะต้ องทาการ
รับฝากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถกู ยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้ รถยนต์ดงั กล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ ในพื ้นที่และความดูแล
ของบริ ษัทโดยมีระยะเวลาจัดเก็ บทรั พย์ สิน ก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน สาหรั บรถยนต์ และ 1 – 15 วัน สาหรับ
รถจักรยานยนต์ รวมทั ้งบริ ษัทยังเป็ นผู้รับผิดชอบในการขนย้ ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่จดั เก็บทรัพย์สินไป ยัง
สถานที่ประมูล ทาให้ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สนิ อาจสูญหายหรื อเสียหายใน
ระหว่างที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่รถเกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายในระหว่างที่
รถอยู่ในความครอบครองของบริ ษัทโดยการติดตั ้งกล้ องวงจรปิ ดในพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สิน การควบคุมการเข้ าออก ใน
พื ้นที่ การว่า จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่รัก ษาความปลอดภัย จากภายนอกเพื่อ รัก ษาการตลอด 24 ชั่ว โมง ในทุก พื ้นที่ซึ่ง มีก าร
จัดเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุให้ บริ ษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินแก่บริ ษัท ในกรณีที่ความ
เสียหายเกิดจากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทา หรื อความบกพร่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทรักษาความปลอดภัย
รวมทังมี
้ การทาประกันภัยทรัพย์สินในวงเงินรวม 2,091 ล้ านบาท สาหรับพื ้นที่จดั เก็บ/ทรัพย์สินที่จดั เก็บทัว่ ประเทศ และใน
วงเงินรวม 435 ล้ านบาทสาหรับทรัพย์สนิ ที่จดั เก็บของกลุม่ บริ ษัทในเครื อของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง นอกจากนี ้ ในส่วน
ของการขนย้ ายทรัพย์สิน บริ ษัท ได้ ให้ ผ้ วู ่าจ้ างทาการขนย้ ายทรัพย์สินทาประกันภัยจากความเสียหายระหว่างขนย้ าย
ทรัพย์สินซึ่งครอบคลุมถึงความผิดทังปวงของผู
้
้ รับจ้ างรวมทังผู
้ ้ รับจ้ างช่วง ซึ่งบริ ษัทเชื่อว่าการดาเนินการตามที่ได้ กล่าว
ส่วนที่ 1 ข้ อ 3 หน้ า 24
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มาแล้ วข้ างต้ น สามารถลดทอนความเสีย่ งในการที่ทรัพย์สนิ จะเกิดการสูญหายหรื อเสียหายระหว่างการดูแลของบริ ษัทได้
ในระดับ หนึ่ง โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษั ทไม่เคยมี กรณี รถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ สูญหายจากพื น้ ที่จัดเก็ บ
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
6. ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
จากการที่บริ ษัทมีการส่งเสริ มการประมูล โดยให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทมีการ
จัดการส่งเสริ มการขายโดยให้ สิทธิ พิเศษ (VIP) ให้ แก่ลูกค้ าผู้เข้ าประมูลที่มีการติดต่อกับบริ ษัทเพื่อกระตุ้นให้ เกิ ดการ
ประมูลเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทมีการปรับปรุ งสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระ
หนี ้ของลูกค้ าที่สามารถนารถยนต์ออกจากพื ้นที่ได้ ก่อนการชาระเงินค่าทรัพย์สนิ ดังนี ้
หลักเกณฑ์

วางมัดจา

ชาระ

การชาระเงินเพื่อรับรถออก

ป้ายกลุม่ เลข 8
ป้ายกลุม่ เลข 7

ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ป้ายกลุม่ เลข 6
ป้ายกลุม่ เลข 1
(ลูกค้ าที่เคยมาประมูลรถ)

ไม่ต้อง
ต้ องชาระ

ไม่ต้อง
ต้ องชาระ

ไม่ต้อง
ต้ องชาระเป็ น เงิน สด เงิน โอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ชาระเป็ นเช็คได้
ต้ องชาระเป็ น เงิน สด เงิน โอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน

ป้ายกลุม่ เลข 9
(ลูกค้ าที่เข้ าประมูล ครัง้ แรก ประมูลได้ 1 คันต่อป้าย)

ต้ องชาระ

ต้ องชาระ

ต้ องชาระเป็ น เงิน สด เงิน โอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน

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

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี ้เป็ นอย่างดีและได้ พยายามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ
พิเศษแก่ผ้ ปู ระมูล บริ ษัทได้ ทาการเก็บสถิติผ้ ปู ระมูลซื อ้ รถย้ อนหลังของทุก ๆ ปี เพื่อพิจารณาการให้ เครดิตลูกค้ า เพื่อทา
การวิเคราะห์ ทังในด้
้ านของปริ มาณการซื ้อขาย ลักษณะผู้ซื ้อ การติดต่ออย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น รวมทังเป็
้ นผู้ประมูล ที่ไม่
เคยมีประวัติผิดนัดชาระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ ภายหลังชนะประมูล บริ ษัทยังเป็ นผู้เก็บ รักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและ
จะส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อภายหลังจากที่ผ้ ซู ื ้อรถทาการชาระเงินครบทังจ
้ านวน ซึ่งเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากการนารถ
ดังกล่าวไปขาย จาหน่ายหรื อโอนต่อ อีกทังบางส่
้
วนของผู้ซื ้อรถดังกล่าวเป็ นลูกค้ าซึ่งนารถมาประมูลขายกับบริ ษัทจึง
เปรี ยบเสมือนบริ ษัทมีทรัพย์สินของลูกค้ าเป็ นหลักประกันเช่นกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภท
ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยหากลูกค้ าใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด หรื อมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย บริ ษัทจะ
ทาการยุติสทิ ธิพิเศษในทันที ด้ วยแนวทางการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวได้
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนการให้ เครดิตลูกค้ าสิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิตลูกค้ าอย่าง
สม่าเสมอ
ส่วนที่ 1 ข้ อ 3 หน้ า 25
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า อาคาร และอุปกรณ์
บริ ษัทฯ มีสว่ นปรับปรุงสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์จานวน 248.19 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจ้ าของ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

2. อาคาร

เจ้ าของ

29.03

3. ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

เจ้ าของ

13.37

4. เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่ง

เจ้ าของ

14.79

5. เครื่ องใช้ สานักงาน

เจ้ าของ

0.55

6.ยานพาหนะ

เจ้ าของ

14.31

7.งานระหว่างก่อสร้ าง

เจ้ าของ

5.96

รายการ
1. ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า

รวม

ภาระผูกพัน

170.18

-ไม่มี-

248.19

ทังนี
้ ้ ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเป็ นการปรับปรุงที่ดินเช่าซึง่ ใช้ เป็ นที่ตงอาคารส
ั้
านักงานและที่สถานที่จดั เก็บรถของ
บริ ษัทฯ ทังในกรุ
้
งเทพมหานคร และต่างจังหวัด
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ แก่
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ตา่ งๆ ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจรวมถึงลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ สาหรับการประมูลแบบออนไลน์ มูลค่าตามบัญชี 2.92 ล้ านบาท
2. สิทธิการเช่าที่ดิน ประกอบด้ วย สัญญาเช่าที่ดินที่สานักงานใหญ่ และจังหวัดต่างๆ มูลค่าตามบัญชี 18.91
ล้ านบาท

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 26
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4.2

สัญญาสาคัญในการประกอบธุรกิจ
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาที่สาคัญในการประกอบธุรกิจดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.2.1 สัญญาเช่าที่ดิน
บริ ษัทฯ ได้ เช่าพื ้นที่ทงในกรุ
ั้
งเทพมหานครและในหลายภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน สถานที่จดั การประมูล และสถานทีจ่ ดั เก็บทรัพย์สนิ ที่จะนาเข้ าสูก่ ารประมูล
โดยทังหมดเป็
้
นการเช่าจากบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ระยะเวลาเช่า
ค่าเช่า
ลาดับ
ที่ตงั ้
พื ้นที่
วัตถุประสงค์
(บาท/เดือน)
วันเริ่ มสัญญา
จานวนปี
1 สานักงานใหญ่ ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา1)
ประมาณ 10 ไร่
สานักงานใหญ่/ สถานทีจ่ ดั เก็บ
200,000
22 ม.ค. 35
30
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
14 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ทรัพย์สนิ / สถานที่จดั ประมูล
600,000
1 มี.ค. 56
10

2
3

3 งาน 50 ตารางวา
3 งาน 99ตารางวา
3 งาน 99 ตารางวา
3 งาน 99 ตารางวา
3 งาน 99 ตารางวา
3 งาน 65.4 ตารางวา
3 ไร่ 65.4 ตารางวา
ภาระผูกพันค่าเช่าพื ้นที่สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
49 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา
ต. ลาผักกูด อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
46 ไร่ 3 งาน 34.2 ตารางวา
สาขา พุทธมณฑล 2
ต.ทวีวฒ
ั นา อ.ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
5 ไร่ 1 งาน 64.1 ตารางวา

31 ส.ค.38
1 ก.ย. 58
1 ม.ค. 58
1 ก.ค. 56
1 มิ.ย. 55
22 ม.ค. 55
22 ม.ค. 55
5 ส.ค. 59

21
3
3
8
10
10
10
3

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

46,000
46,000
46,000
46,000
40,000
145,521
145,521
27,500
1,342,542
2,500,000 (ต่อปี )
2,000,000 (ต่อปี )

14 มี.ค. 59
14 มี.ค. 59

20
20

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /

150,150

1 ส.ค. 60

0.3

ติดตังป้
้ ายโฆษณา

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 27

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

4.

5

ที่ตงั ้

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

พื ้นที่

วัตถุประสงค์

ต.ทวีวฒ
ั นา อ.ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร

3 ไร่ 2 งาน 90.4 ตารางวา

ต.ทวีวฒ
ั นา อ.ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร

2 ไร่ 3 งาน 68.7 ตารางวา

สาขาเชียงใหม่
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

1 ไร่ -งาน 46 ตารางวา

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

4 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

18 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา

ต.บ้ านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา

5 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

ค่าเช่า
(บาท/เดือน)

ระยะเวลาเช่า
วันเริ่ มสัญญา
จานวนปี

225,225

1 ส.ค.60

0.3

193,050

1 ส.ค.60

0.3

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

1,010,000 (ค่าหน้ าดิน)
44,187.15
2,144,000 (ค่าหน้ าดิน)
93,800.70
446,000 (ค่าหน้ าดิน)
19,512.15
2,686,070 (ค่าหน้ าดิน)
78,757.35
3,631,930 (ค่าหน้ าดิน)
99,742
50,000

23 ม.ค.57

10

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

60,000

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 28

23 ม.ค.57

10

23 ม.ค.57

10

1 มี.ค. 58

9

1 มี.ค. 58

9

1 มี.ค.56

3

1 พ.ย.58

3

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
6
7

8
9

10

11

ที่ตงั ้
ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สาขาพิษณุโลก
ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

ระยะเวลาเช่า
วันเริ่ มสัญญา
จานวนปี
1 พ.ย.58
3

วัตถุประสงค์

2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

23 ไร่ – งาน 55 ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

211,000

28 เม.ย 59

15.6

75,000

3 พ.ย.57

3

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

104,000

1 ส.ค.57

10

40,000

1 ส.ค.57

10

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

13,400

23 เม.ย.58

6.3

13,200

23 เม.ย.58

6.3

143,400

23 เม.ย.58

6.3

154,000

18 มี.ค.60

3

ต.ห้ วยขมิ ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
สาขานครราชสีมา
ต.บ้ านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา

ต.บ้ านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

2 ไร่ -งาน 96 ตารางวา

ต.บ้ านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

5 ไร่-งาน-ตารางวา

สาขาอุดรธานี
ต.หนองบัว อ. เมือง จ.อุดรธานี

- ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา

ต.หนองบัว อ. เมือง จ.อุดรธานี

-ไร่ 2 งาน 67.8 ตารางวา

ต.หนองบัว อ. เมือง จ.อุดรธานี

7 ไร่ - งาน 3.6 ตารางวา

ถ.มิตรภาพ อ.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น

ค่าเช่า
(บาท/เดือน)
30,000

พื ้นที่

7 ไร่-งาน-ตารางวา

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 29

136,000

1 ส.ค.57

10

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
12
13
14

ที่ตงั ้

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

พื ้นที่

วัตถุประสงค์

ค่าเช่า
(บาท/เดือน)
42,000
40,000

ระยะเวลาเช่า
วันเริ่ มสัญญา
จานวนปี
1พ.ค.57
3
1 พ.ย. 58
3

ต.รอบเมือง อ.เมืองร้ อยเอ็ด จ.ร้ อยเอ็ด
ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ.สกลนคร
สาขาอุบลราชธานี
ต.หนองกินเพล อ.วาริ นชาราบ จ.อุบลราชธานี

3 ไร่-งาน-ตารางวา
5 ไร่ - งาน 13 ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

12 ไร่ – งาน 2.10 ตารางวา

200,000

1 ส.ค.60

12

15
16
17
18

ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ต.หนองซ ้าซาก อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี
ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

3 ไร่-งาน-ตารางวา
10 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
5 ไร่ 3 งาน-ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

31,000
50,000
52,500
65,000

1 ส.ค.60
1 เม.ย. 58
1 ม.ค. 58
9 มิ.ย. 59

3
3
3
2

19
20
21
22

ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม
ต.ปากน ้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
สาขาสุราษฎร์ ธานี
ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี

2 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา
9 ไร่ – งาน – ตารางวา
4 ไร่ – งาน – ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

301,000 (ต่อปี )
22,000
25,000

1 มิ.ย. 60
1 ม.ค.60
1 ม.ค. 58

3
1
3

30 ไร่-งาน-ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

166,666.66

1 ก.พ.58

12.6

ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง
ต.ศรี สนุ ทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

7 ไร่ - งาน - ตารางวา
4 ไร่-งาน - ตารางวา
10 ไร่ –งาน -- ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

70,000
37,000
140,000

1 ส.ค.60
1 ส.ค. 60
15 ม.ค. 58

3
3
3 .4

23
24
25

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 30

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
26

27
28
29

ที่ตงั ้

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

ค่าเช่า
(บาท/เดือน)

ระยะเวลาเช่า
วันเริ่ มสัญญา
จานวนปี

พื ้นที่

วัตถุประสงค์

สาขาหาดใหญ่
ต.ท่าช้ าง อ.บางกลา่ จ.สงขลา

9 ไร่ 1 งาน 85.7 ตารางวา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ /
สถานที่จดั ประมูล

113,500

29 เม.ย 58

10.3

ต.บ้ านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ต.หนองอ้ อ อ.บ้ านโป่ ง จ.ราชบุรี

3 ไร่ – งาน – ตารางวา
8 ไร่ – งาน 57.8 ตารางวา
11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางา

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สนิ

45,000
80,000
80,000

1 เม.ย.59
10 ก.ย.60
1 มิ.ย.60

3
3
10

ภาระผูกพันค่าเช่าพื ้นทีต่ อ่ เดือนทังหมด
้

4,978,383

ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีการทาประกันความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ สาหรับพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าประมูลในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล และ สาหรับพื ้นที่จดั เก็บ
ทรัพย์สนิ ที่จะเข้ าประมูลในต่างจังหวัด เป็ นวงเงินรวม 2,091.66 ล้ านบาท

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 31

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีการทาสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวดังนี ้
พื ้นที่เช่าในซอย รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
1. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายเซ็ม เพ็งสะและ
ประมาณ 10 ไร่
เพื่อใช้ เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่และสถานที่จดั ประมูล
30 ปี (22 มกราคม 2535 - 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี
ปี ที่ 1 ไม่คิดค่าเช่า (จ่ายชาระล่วงหน้ าแล้ ว ณ วันทาสัญญา 1,200,000 บาท)
ปี ที่ 2 – 10 เดือนละ 100,000 บาท
ปี ที่ 11 – 20 เดือนละ 150,000 บาท
ปี ที่ 21 – 30 เดือนละ 200,000 บาท

2. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายอนันต์ จัน่ มณี
3 ไร่ 65.40 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นที่จดั เก็บรถยนต์ที่จะเข้ าประมูล
10 ปี (22 มกราคม 2555 – 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี
ปี ที่ 1- 3 เดือนละ 126,540 บาท
ปี ที่ 4- 6 เดือนละ 145,521 บาท
ปี ที่ 7-10 เดือนละ 151,848 บาท

3. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า

นายวิรัตน์ เพ็งสะและ
3 งาน 99 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นที่จดั เก็บรถยนต์ที่จะเข้ าประมูล
8 ปี 2 เดือน (1 กรกฎาคม 2556 – 31 สิงหาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ
4 ปี 8 เดือน
ปี ที่ 1- 2 เดือนละ 40,000 บาท
ปี ที่ 3- 5 เดือนละ 46,000 บาท
ปี ที่ 6- 8 เดือนละ 50,000 บาท

อัตราค่าเช่า

4. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายมูร่ อด เพ็งสะและ และ นายสมนึก อามินเซ็น
3 งาน 99 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นที่จดั เก็บรถยนต์ที่จะเข้ าประมูล
10 ปี (1 มิถนุ ายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี 5 เดือน
ปี ที่ 1- 3 เดือนละ 40,000 บาท
ปี ที่ 4- 6 เดือนละ 46,000 บาท
ปี ที่ 7-10 เดือนละ 50,000 บาท

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 32

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

5. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายมูฮมั หมัด จัน่ มณี
3 ไร่ 65.40 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นที่จดั เก็บรถยนต์ที่จะเข้ าประมูล
10 ปี (22 มกราคม 2555 – 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 4 ปี
ปี ที่ 1- 3 เดือนละ 126,540 บาท
ปี ที่ 4- 6 เดือนละ 145,521 บาท
ปี ที่ 7-10 เดือนละ 151,848 บาท

6. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายอดุลย์ มีสวุ รรณ (ผู้จดั การมรดกนายหะยีเลาะ หมัดโรจน์)
14 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นที่จดั เก็บรถยนต์ที่จะเข้ าประมูล
10 ปี (1 มีนาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2566) ระยะเวลาคงเหลือ 5 ปี 2 เดือน
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2556 ไม่คดิ ค่าเช่าใดๆ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 600,000 บาท
วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 720,000 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 8)
1. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายวิเชียร กงทอง
49 ไร่ 1 งาน 69.30 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นจัดเก็บรถยนต์และจักรยานยนต์ทจี่ ะเข้ าประมูล
20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลือ 18 ปี 2 เดือน
ปี ที่ 1- 5 ปี ละ 2,000,000.00 บาท
ปี ที่ 6- 10 ปี ละ 2,875,000 บาท
ปี ที่ 11- 15 ปี ละ 3,306,300 บาท
ปี ที่ 15- 20 ปี ละ 3,802,200 บาท

2. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายวิเชียร กงทอง
46 ไร่ 3 งาน 34.20 ตารางวา
เพื่อใช้ เป็ นจัดเก็บรถยนต์และจักรยานยนต์ทจี่ ะเข้ าประมูล
20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลือ 18 ปี 2 เดือน
ปี ที่ 1- 5 ปี ละ 2,000,000 บาท
ปี ที่ 6- 10 ปี ละ 2,300,000 บาท
ปี ที่ 11- 15 ปี ละ 2,645,000 บาท
ปี ที่ 15- 20 ปี ละ 3,041,800 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง
1. คูส่ ญ
ั ญา
นางวิจิตรา ตันจันทร์ พงศ์
ขนาดพื ้นที่
2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
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วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

2.

คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

3.

คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

เพื่อเปิ ดเป็ นสถานที่ดาเนินการประมูลขายรถ
10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 11 เดือน
ชาระค่าหน้ าดิน 1,010,000 บาท
ปี ที่ 1 เดือนละ 42,083 บาท
ปี ที่ 2-3 เดือนละ 42,083 บาท
ปี ที่ 4-5 เดือนละ 44,187.15 บาท
ปี ที่ 6- 7 เดือนละ 46,396.51 บาท
ปี ที่ 8-9 เดือนละ 48,716.33 บาท
ปี ที่ 10 เดือน 51,152.15 บาท
นางวิจิตรา ตันจันทร์ พงศ์
5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
เพื่อเปิ ดเป็ นสถานที่ดาเนินการประมูลขายรถ
10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 11 เดือน
ชาระค่าหน้ าดิน 2,144,000 บาท
ปี ที่ 1 เดือนละ 89,334 บาท
ปี ที่ 2-3 เดือนละ 89,334 บาท
ปี ที่ 4-5 เดือนละ 93,800.70 บาท
ปี ที่ 6-7 เดือนละ 98,490.74 บาท
ปี ที่ 8-9 เดือนละ 103,415.27 บาท
ปี ที่ 10 เดือนละ 108,586.03 บาท
นางวิจิตรา ตันจันทร์ พงศ์
1 ไร่-งาน 46 ตารางวา
เพื่อเปิ ดเป็ นสถานที่ดาเนินการประมูลขายรถ
10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 11 เดือน
ชาระค่าหน้ าดิน 446,000 บาท
ปี ที่ 1 เดือนละ 18,583 บาท
ปี ที่ 2-3 เดือนละ 18,583 บาท
ปี ที่ 4-5 เดือนละ 19,512.15 บาท
ปี ที่ 6-7 เดือนละ 20,487.76 บาท
ปี ที่ 8-9 เดือนละ 21,512.14 บาท
ปี ที่ 10 เดือน 22,587.75 บาท
ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 34
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4.

คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

5.

คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางวิจิตรา ตันจันทร์ พงศ์
5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา
เพื่อเปิ ดเป็ นสถานที่ดาเนินการประมูลขายรถ
9 ปี (1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
5 ปี 2 เดือน
ชาระค่าหน้ าดิน 3,631,930.00 บาท
ปี ที่ 1 เดือนละ 93,126.66 บาท
ปี ที่ 2 เดือนละ 94,933.00 บาท
ปี ที่ 3-4 เดือนละ 99,742.65 บาท
ปี ที่ 5-6 เดือนละ 104,729.78 บาท
ปี ที่ 7-8 เดือนละ 109,966.27 บาท
ปี ที่ 9 เดือน 115,646.59 บาท
นางวิจิตรา ตันจันทร์ พงศ์
4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
เพื่อเปิ ดเป็ นสถานที่ดาเนินการประมูลขายรถ
9 ปี (1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 2 เดือน
ชาระค่าหน้ าดิน 2,868,070.00 บาท
ปี ที่ 1 เดือนละ 73,540.00 บาท
ปี ที่ 2 เดือนละ 75,007.00 บาท
ปี ที่ 3-4 เดือนละ 78,757.35 บาท
ปี ที่ 5-6 เดือนละ 82,695.22 บาท
ปี ที่ 7-8 เดือนละ 86,829.98 บาท
ปี ที่ 9 เดือน 91,171.48 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดนครราชสีมา ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา
1. คูส่ ญ
ั ญา
นายรุ่งเกียรติ ลิ ้มมงคล
ขนาดพื ้นที่
5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
10 ปี (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 6 เดือน
อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 1 ปี ละ 1,116,000 บาท
ปี ที่ 2 ปี ละ 1,116,000 บาท
ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 35
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ปี ที่ 3-4 ปี ละ 1,248.000 บาท
ปี ที่ 5-6 ปี ละ 1,380,000 บาท
ปี ที่ 7-8 ปี ละ 1,512,000 บาท
ปี ที่ 9-10 ปี ละ 1,644,000 บาท
2.

คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

3. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

นายรุ่งเกียรติ ลิ ้มมงคล
2 ไร่ - งาน 96 ตารางวา
เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
10 ปี (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 6 เดือน
ปี ที่ 1 ปี ละ 432,000 บาท
ปี ที่ 2 ปี ละ 432,000 บาท
ปี ที่ 3-4 ปี ละ 480,000 บาท
ปี ที่ 5-6 ปี ละ 528,000 บาท
ปี ที่ 7-8 ปี ละ 588,000 บาท
ปี ที่ 9-10 ปี ละ 636,000 บาท
นายรุ่งเกียรติ ลิ ้มมงคล
7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
10 ปี (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ
6 ปี 6 เดือน
ปี ที่ 1 ปี ละ 1,452,000 บาท
ปี ที่ 2 ปี ละ 1,452,000 บาท
ปี ที่ 3-4 ปี ละ 1,632,000 บาท
ปี ที่ 5-6 ปี ละ 1,812,000 บาท
ปี ที่ 7-8 ปี ละ 1,980,000 บาท
ปี ที่ 9-10 ปี ละ 2,160,00 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดอุดรธานี ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี
1. คูส่ ญ
ั ญา
นางเพชรลดา คุณปิ ติลกั ษณ์
ขนาดพื ้นที่
- ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558 – 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ
3 ปี 7 เดือน
อัตราค่าเช่า
ชาระค่าตอบแทนการเช่า 238,000 บาท
ปี ที่ 1 – 6 เดือนละ 13,400 บาท
ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 36
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2. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

3. คูส่ ญ
ั ญา
ขนาดพื ้นที่
วัตถุประสงค์การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายสัมฤทธิ์ คุณปิ ติลกั ษณ์
ไร่ 2 งาน 57.6 ตารางวา
เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558 – 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ
3 ปี 7 เดือน
ชาระค่าตอบแทนการเช่า 232,000 บาท
ปี ที่ 1 – 6 เดือนละ 13,200 บาท
นายสัมฤทธิ์ คุณปิ ติลกั ษณ์ , นางเพชรลดา คุณปิ ติลกั ษณ์ ,
นายศราวุธ คุณปิ ติลกั ษณ์
7 ไร่ - งาน 50 ตารางวา
เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558 – 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ
3 ปี 7 เดือน
ชาระค่าตอบแทนการเช่า 2,530,000 บาท
ปี ที่ 1 – 6 เดือนละ 143,400 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตาบลตลาด อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
1. คูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัท แสงฟ้า กรุ๊ป ( ไทยแลนด์ ) จากัด
ขนาดพื ้นที่
30 ไร่ - งาน - ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
12 ปี 6 เดือน ( 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 กรกฎาคม 2570) ระยะเวลาคงเหลือ
8 ปี 1 เดือน
อัตราค่าเช่า
ชาระค่าตอบแทนการเช่าช่วง 8,000,000 บาท
ปี ที่ 1-9 ปี ละ 2,000,000 บาท
ปี ที่ 10 ปี ละ 1,000,000 บาท
ปี ที่ 11-12 ปี ละ 500,000 บาท
พื ้นที่เช่าในจังหวัดสงขลา ( หาดใหญ่) ตาบลท่าช้ าง อาเภอบางกลา่
1. คูส่ ญ
ั ญา
นายสุรินทร์ วัฒนะพยุงกุล
ขนาดพื ้นที่
9 ไร่ 1 งาน 85.7 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
10 ปี 3 เดือน ( 29 เมษายน 2558 – 28 กรกฎาคม 2568) ระยะเวลาคงเหลือ
7 ปี 7 เดือน

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 37
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อัตราค่าเช่า
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ปี ที่ 1-5 เดือนละ 113,500 บาท
ปี ที่ 6 – 10 เดือนละ 124,905 บาท

พื ้นที่เช่าในจังหวัดพิษณุโลก ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก
1. คูส่ ญ
ั ญา
นายสมรรถ รอบบรรเจิด และ นายวศิน รอบบรรเจิด
ขนาดพื ้นที่
23 ไร่ - งาน 55 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
15 ปี 6 เดือน ( 29 เมษายน 2559 – 28 ตุลาคม 2574) ระยะเวลาคงเหลือ
13 ปี 10 เดือน
อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 1-10 ปี ละ 2,532,000 บาท
พื ้นที่เช่าในจังหวัดราชบุรี ตาบลหนองอ้ อ อาเภอบ้ านโป่ ง
1. คูส่ ญ
ั ญา
นางสาวอรณิช ตรี ยาวุฒิวาทย์ ,นายวรพงศ์ ตรี ยาวุฒิวาทย์ ,
นายวรพจน์ ตรี ยาวุฒวิ าทย์ และนายพิบลู ย์ ตรี ยาวุฒิวาทย์
ขนาดพื ้นที่
11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
10 ปี - เดือน ( 1 มิถนุ ายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2570 ) ระยะเวลาคงเหลือ
9 ปี 5 เดือน
อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 1-3 ปี ละ 960,000 บาท
ปี ที่ 4-6 ปี ละ 988,800 บาท
ปื ที่ 7-9 ปี ละ 1,018,464 บาท
ปี ที่ 10 ปี ละ 1,049,0147.92 บาท
พื ้นที่เช่าในจังหวัดอุบลราชบุรี ตาบลหนองกินเพล อาเภอวาริ นชาราบ
1. คูส่ ญ
ั ญา
ห้ างหุ้นส่วนจากัดสินค้ าซิเมนต์ไทย
ขนาดพื ้นที่
12 ไร่ - งาน 01.20 ตารางวา
วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อจัดทาสถานทีเ่ ก็บรถยนต์และจัดการประมูลรถยนต์
ระยะเวลาเช่า
12 ปี - เดือน ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2572 ) ระยะเวลาคงเหลือ
11 ปี 7 เดือน
อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 1-14 ปี ละ 2,400,000 บาท
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4.2.2

สัญญาดาเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จักรยานยนต์ และทรัพย์ สนิ อื่น ๆ
บริ ษัททาสัญญาดาเนินการประมูลขายทอดตลาดให้ กบั ผู้วา่ จ้ างหลายราย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษัทมีการทาสัญญากับผู้วา่ จ้ าง 133 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของสัญญาได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา

: ธนาคาร/สถาบันการเงิน/บริ ษัทลีสซิ่ง/บริ ษัทประกันภัย/หน่วยงานภาครัฐและ

บริ ษัทเอกชน
อายุสญ
ั ญา
: 1-2 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ ถือว่ามีผลบังคับใช้ ตอ่ เท่ากับอายุสญ
ั ญาเดิม
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ผิดสัญญา หรื อมีความประสงค์บอกเลิกสัญญา
คู่สัญ ญาต้ อ งบอกเลิ ก สัญ ญาเป็ นลัก ษณ์ อัก ษร บอกกล่า วให้ คู่ สัญ ญาทราบ
ล่วงหน้ า 30 วัน
รายละเอียดที่สาคัญ
1. ผู้ว่าจ้ างมอบหมายให้ บ ริ ษัทเป็ นผู้จัดการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์ สินอื่น ซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของผู้วา่ จ้ าง โดยผู้วา่ จ้ างจะแจ้ งรายการรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สนิ อื่น ที่จะนาเข้ า
ประมูลเป็ นครัง้ ๆ ไป
2. บริ ษัทจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ในสถานที่ของบริ ษัท
ทัง้ ที่สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา และสถานที่ของผู้ว่าจ้ างในกรณี ที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่
สามารถขนย้ ายได้ หรื อสถานที่อื่น ๆ ตามที่ตกลงร่ วมกันกับผู้ว่าจ้ าง โดยใช้ ระเบียบและวิธีการประมูล
ของบริ ษัท
3. ผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้กาหนดราคาเปิ ดประมูล โดยบริ ษัทฯ เป็ นผู้กาหนดวันและเวลาในการประมูลแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้โดยผ่านความเห็นชอบของผู้วา่ จ้ าง
4. บริ ษัทจะต้ องดูและรักษาสภาพของรถยนต์ จักรยานยนต์ของผู้วา่ จ้ างที่ได้ รับมอบจากผู้ว่าจ้ างและต้ อง
จัดให้ มีประกันภัย กรณีที่เกิดความเสียหายนับตังแต่
้ รับมอบทรัพย์สนิ จากผู้วา่ จ้ างเพื่อนามาดาเนินการ
ประมูลขายทอดตลาด จนกว่าจะได้ ส่ง มอบทรั พ ย์ สิน คื น ให้ กับ ผู้ว่าจ้ า ง หรื อ จนกว่า จะได้ ส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ให้ แก่ผ้ ปู ระมูลซื ้อ เว้ นแต่เป็ นความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเสือ่ มสภาพตามปกติของรถยนต์
5. เมื่อประมูลขายรถยนต์ หรื อรถจักยานยนต์ได้ บริ ษัทจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ประมูลซื ้อได้ และราคาที่ประมูลซื ้อ
ได้ ตอ่ ผู้วา่ จ้ างทันที และต้ องรับเงินมัดจาจากผู้ประมูลซื ้อได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของค่ารถยนต์
หรื อจานวน 5,000 บาท สาหรับรถจักรยานยนต์ และรับชาระเงินส่วนที่เหลือเพื่อส่งมอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญา โดยบริ ษัทจะหักเงินค่าดาเนินการประมูลขายทอดตลาดออก
(ถ้ ามี) จากนันผู
้ ้ ว่าจ้ างจะส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งพร้ อมเอกสารที่จาเป็ น
เพื่อดาเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ กบั ผู้ที่ประมูลซื ้อได้
6. กรณี ที่ผ้ ูประมูลซื ้อผิด สัญ ญาไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะต้ องทาการริ บเงินมัดจาและส่งมอบ
ให้ กบั ผู้วา่ จ้ างภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาหลังหักค่าดาเนินการประมูลขายทอดตลาด
7. ภายหลังการสิ ้นสุดสัญญา ผู้ทอดตลาดจะแจ้ งให้ ผ้ ขู ายรับทราบและให้ ดาเนินการนารถยนต์ที่ทงหมด
ั้
ออกจากสถานที่รับฝากรถยนต์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง หากผู้ขายไม่สามารถนา
รถยนต์ออกจากพื ้นที่ได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าฝากจอดรวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่
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เกิดขึ ้นจริ งในการดูแลรักษารถยนต์ที่อยูใ่ นสถานที่จอดรถยนต์ในอัตราคันละ 100 (หนึ่งร้ อย) บาท ต่อ
วัน นับแต่วนั แรกที่นารถยต์คนั นัน้ ๆ เข้ าจอด หรื อมีสทิ ธินารถออกขายทอดตลาดใหม่
4.2.3

สัญญาฝากจอดรถยนต์ และจักรยานยนต์
บริ ษัทได้ จดั พื ้นที่และให้ บริ การฝากจอดรถสาหรับลูกค้ าที่วา่ จ้ างให้ บริ ษัทดาเนินการประมูลรถยนต์ หรื อ
จักรยานยนต์โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัททาสัญญากับผู้วา่ จ้ างจานวน 133 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของ
สัญญาได้ ดงั นี ้
คูส่ ญ
ั ญา

: ธนาคาร/สถาบันการเงิน/บริ ษัทลีสซิ่ง/บริ ษัทประกันภัย/หน่วยงานภาครัฐและ

บริ ษัทเอกชน
อายุสญ
ั ญา
: 1-2 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ ถือว่าสัญญามีผลบังคับต่อเท่ากับอายุสญ
ั ญา
เดิมหรื อจนกว่าจะยกเลิกสัญญาว่าจ้ างประมูลขายทอดตลาด
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ผิดสัญญา หรื อมีความประสงค์บอกเลิกสัญญา
คู่สัญ ญาต้ อ งบอกเลิ ก สัญ ญาเป็ นลัก ษณ์ อัก ษร บอกกล่า วให้ คู่ สัญ ญาทราบ
ล่วงหน้ า 30 วัน
รายละเอียดที่สาคัญ
1. บริ ษัทรับฝากจอดรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ที่จะนาเข้ าประมูลโดยไม่คิดใช้ จ่าย เว้ นแต่กรณีที่ฝาก
จอดเกินกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
2. ในกรณีที่ผ้ วู ่าจ้ างระบุในสัญญาให้ มีการจัดทารายงานรับมอบ เมื่อรับมอบรถยนต์ หรื อ จักรยานยนต์
จากผู้ว่าจ้ าง บริ ษัทจะต้ องจัดทาบันทึกรับ ถ่ายรู ป จัดทารายงานการรับมอบ และจานวนรถยนต์ หรื อ
รถจักรยานยนต์ที่รับฝาก เพื่อรายงานแก่ผ้ วู า่ จ้ างทุกเดือน
3. บริ ษั ท จะต้ อ งจัด ให้ มี พ นัก งานรั กษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และต้ อ งจัด ให้ มี ป ระกัน ภัย
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาที่ฝากจอด
4.2.4

สัญญาขนย้ ายรถยนต์ และจักรยานยนต์
บริ ษัทได้ ทาสัญญาว่าจ้ างขนย้ ายรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ จากสถานที่จอดรถไปยังสถานที่ประมูลใน
พื ้นที่ตา่ ง ๆ โดยทาสัญญากับบริษัทขนส่ง 19 ราย โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัทรับจ้ างขนส่ง
อายุสญ
ั ญา
: 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ อีกคราวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ละเมิดสัญญา หรื อบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 30 วัน
รายละเอียดที่สาคัญ
1. ผู้รับจ้ างตกลงขนย้ ายรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ตามที่บริ ษัทมอบหมายให้ ตามวันที่และสถานที่
ตามที่บริ ษัทกาหนดในใบสัง่ จ้ างแต่ละครัง้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาบุคลากรและยานพาหนะที่มีสภาพ
ดี เพื่อป้องกันการตกหล่น และวัสดุ เครื่ องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ งๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานตังแต่
้ ต้นทาง
ถึงปลายทาง พร้ อมทังด
้ าเนินการจัดระเบียบรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ในพืน้ ที่ของบริ ษัทให้ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย
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2. ผู้รับจ้ างคิดค่าขนส่งตามระยะทางขนส่งและประเภทรถที่ใช้ ในการขนส่ง
3. ผู้รับ จ้ างเป็ นผู้รับ ผิดชอบความเสียหายที่ เกิ ด ขึน้ ระหว่างการขนส่ง โดยผู้รับจ้ างได้ วางเงิ น เพื่ อเป็ น
หลักประกันความเสียหาย อีกทังผู
้ ้ รับจ้ างต้ องจัดให้ มีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ
หรื อภัยอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการรับจ้ างขน
4.2.5

สัญญาว่ าจ้ างทาความสะอาดรถยนต์ และจักรยานยนต์
บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญาว่าจ้ างให้ ทาความสะอาดรถยนต์ หรื อ รถจักรยานยนต์ทจี่ ะนาเข้ าประมูล ณ
สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาจานวน 8 สัญญา โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
: บุคคลหรื อห้ างร้ าน
อายุสญ
ั ญา
: 1 ปี ทังนี
้ ้หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ อีกคราวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา : เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ละเมิดสัญญา หรื อบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้ าไม่ต่ากว่า 30 วัน
รายละเอียดที่สาคัญ
1. ผู้รับจ้ างเป็ นผู้ทาความสะอาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ คันก่อนที่จะเข้ าประมูลขายทอดตลาดใน
สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขา ซึ่งบริ ษัทเป็ นผู้จดั หาพื ้นที่ทาความสะอาดและสาธารณูปโภคให้
และผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั เตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ อุปกรณ์ และแรงงาน โดยคิดค่าตอบแทนตามประเภท
ของรถเป็ นรายคัน และ/หรื อเหมาจ่าย
2. บริ ษัทจะนารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มายังจุดที่กาหนดบริ เวณพื ้นที่ที่จะทาความสะอาด และผู้รับ
จ้ างจะทาการตรวจรับก่อนทาความสะอาด
3. ผู้รับจ้ างจะทาความสะอาดทังภายนอกและภายในตั
้
วรถตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในสัญญา ผู้รับ
จ้ างจะรับผิดชอบความเสียหายหรื อสูญหายขณะทาความสะอาด และกรณีที่การทาความสะอาดไม่ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนด จะต้ องทาการแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จก่อนการประมูลหรื อบริ ษัทจะไม่จ่ายเงินค่าจ้ าง
สาหรับรถยนต์หรื อจักรยานยนต์คนั นัน้ ๆ

ส่วนที่ 1 ข้ อ 4 หน้ าที่ 41

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

5.

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษั ทไม่มีข้อพิ พาททางกฎหมายที่คดีอาจมี ผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท อย่างมี
นัยสาคัญ และบริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีพนั ธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นกู้หรื อตัว๋ เงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ

ส่วนที่ 1 ข้ อ 5 หน้ าที่ 42
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6.

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จานวนพนักงาน
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:

บุคคลอ้ ำงอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

6.2

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
AUCT
บริ การจัดการประมูลสินค้ า
137,500,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน
550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
337 คน (ณ 31 ธันวาคม 2560)
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107555000341
www.auct.co.th
02-934-7339 – 49
02-935-6020
02-934-7339 – 49 ต่อ 148

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้ างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9378 ถึง 02-009--9398
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอก ซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000

ข้ อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี –

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

ส่วนที่ 1 ข้ อ 6 หน้ าที่ 43
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.
7.1

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 137.50 ล้ านบาท และทุนชาระแล้ วจานวน 137.50
ล้ านบาท เป็ นหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 550 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
7.2

ผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
จานวนหุ้น
1.

2.

3.

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

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

ส่วนที่ 2 ข้ อ 7 หน้ าที่ 44

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

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

25.00
25.00
3.62
0.91
0.05
54.58

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

4.46
2.55
1.22
0.09
8.32

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

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

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
1.
2.
3.

ชื่อ – นามสุกล

จานวนหุ้น
19,936,300
3,616,200
500,000
24,052,500

นายเทพทัย ศิลา
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
รวม

7.3

ร้ อยละ
3.62
0.66
0.09
4.37

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ฯ หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท ฯ อาจกาหนดให้ การ
จ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กับความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ และจะ
ดาเนินการรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ตารางการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
ปี
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุ้น
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2558

2559

2560

0.34
0.34
99.65%

0.23
0.22
96.33%

0.19
0.20
105.84%

ส่วนที่ 2 ข้ อ 7 หน้ าที่ 45
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 แสดงได้ ดงั นี ้

ส่วนที่ 2 ข้ อ 8 หน้ าที่ 46
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โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายศราวุธ จารุจินดา /1
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
5. นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการบริ หาร
7. นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การ
หมายเหตุ: /1 นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระของ
บริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรี
สารวล เป็ นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ อนุมตั ิแต่งตังน.ส.อั
้
มพาพร หลักเรื องทรัพย์
เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริ ษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรื อ นายวรัญญู
ศิลา คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริ หารธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ทดี่ ที ี่สดุ ของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบ กลยุท ธ์ นโยบาย เป้า หมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒ นา
บุคคลากรของบริ ษัท รวมทั ้งติด ตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิต ามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ ทรัพยากรของ
บริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ
3. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส
น่าเชื่อถือ รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลือ่ นให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. ก ากับ ดูแ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ย ง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
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6. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ ้นปี ของ
บริ ษัทและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ น 2
แบบ คือการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อนา
ผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อ
เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
11. แต่งตังมอบหมายหรื
้
อแนะนาให้ คณะกรรมการต่างๆ หรื อฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ที่ เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิ จารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี
13. จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษัทและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้ าทังปี
้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ ในการกากับดูแลให้ บริ ษั ทปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ
/1
3. นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรุ่งพันธ์ ซาลลี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: /1เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศึกษา ปริญญาตรี : บัญชี
บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA
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นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรี
สารวล เป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ ได้ รายงาน
ทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญโดยครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. พิ จารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลที่ มี ความเป็ นอิ สระเพื่ อท าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับการจัดการ
ความเสีย่ งของบริ ษัท รวมทังให้
้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่ งในด้ านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ และทดสอบว่าทรัพย์สนิ มีอยูจ่ ริ ง
8. ประเมินการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรื อคุ้มค่าหรื อไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณาผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
หมายเหตุ: กรรมการลาดับที่ 1 และ 2 เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการบริ ษั ทหรื อกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ เกิ ดความโปร่ งใสเพื่ อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติพร้ อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามและสรุปผล
การประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อนาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังแนว
้
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษั ท เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณา
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้ คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็ นธรรม
และสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขอ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
9. พิ จ ารณางบประมาณการขึ น้ ค่ า จ้ าง การเปลี่ ย นแปลงค่ า จ้ างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร รวมทังฝ่
้ ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิ จ ารณาทบทวนศึ ก ษา ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงแนวโน้ มในเรื่ อ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร รวมทังฝ่
้ ายจัดการโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2
ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่ อ – สกุล
ตำแหน่ ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายเทพทัย ศิลา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายวรัญญู ศิลา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1. พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง
3. ทบทวนการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทและกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่
เปลีย่ นไป

ส่วนที่ 2 ข้ อ 8 หน้ าที่ 50

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
6. ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และการประเมินความเสีย่ ง
7. ประเมินความเสีย่ งและอนุมตั ิแผนจัดการความเสีย่ ง
8. รายงานความเสีย่ งและการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสีย่ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริ หาร
2.

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริ หาร

3.

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตัง้ นายศราวุธ จารุจินดา เป็ นกรรมการบริหารของ
บริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิ น แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจการ
บริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคคลากรให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริ หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้ อมูล รวมทัง้ โครงสร้ าง
องค์กร
4. ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุน และบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทดังนี ้
- ส่งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการบริ หารความเสี่ยงได้ รับการ
ปฏิบตั ิทวั่ ทังบริ
้ ษัท
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริ หารความเสี่ยง และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ งเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- ดาเนินการบริ หารความเสีย่ งตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งมอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
- รายงานความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญ และการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินการอย่า งมีประสิทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
9. พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
ส่วนที่ 2 ข้ อ 8 หน้ าที่ 51
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10. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุมัติ การลงทุนในสินทรัพ ย์ถาวร การให้ ก้ ูยืมหรื อลงทุน อื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบัน
การเงิน การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค ้าประกัน การอนุมตั ิ
แผนงาน/ งบประมาณ/ซื ้อสินค้ าและบริ การเพื่อส่งเสริ มการขาย การอนุมตั ิซื ้อสินทรัพย์แ ละการซ่อมแซมในวงเงิน
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนในกรณีดงั กล่าว รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท และ /หรื อ บริ ษัทย่อย เพื่อให้
สอดคล้ อ งกับ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
2. นายเทพทัย ศิลา
3. นายวรัญญู ศิลา
4. นางอัญชลี พรรคกลิน
5. นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ *
6. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
7. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
8. นายนิธิศ โสภณ
9. นายสุธี สมาธิ
10. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ
รองกรรมการการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ

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

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารงานบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. จัดทานโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
3. รายงานการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิทกุ 3 เดือน
4. บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
ส่วนที่ 2 ข้ อ 8 หน้ าที่ 52
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5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย เลือ่ นลดตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินยั พนักงานและลูกจ้ างตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้ างออกจากงานตามอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
6. มีอานาจลงนามในนิติ กรรมสัญ ญา เอกสาร คาสัง่ หนังสือต่างๆ ที่ ใช้ ติด ต่อกับ หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก
ตลอดจนมีอานาจให้ กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การดาเนินการข้ างต้ นสาเร็ จลุลว่ งไป
7. กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้ าง และวางระเบียบการปฏิบตั ิงานโดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบ
ข้ อกาหนดหรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ให้ มีอานาจมอบอานาจช่วงและหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ระเบียบข้ อกาหนดหรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. มีอานาจอนุมัติ การลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร การให้ ก้ ูยืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบัน
การเงิน การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน / การอาวัล / การค ้าประกัน การ
อนุมตั ิแผนงาน/งบประมาณ/ซื ้อสินค้ าและบริ การเพื่อส่งเสริ มการขาย การอนุมตั ิซื ้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมใน
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การจะไม่อนุมตั ิ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อเข้ า
ร่วมดาเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจในการกระทานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่มี
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยูภ่ ายใต้ ขอบข่ายอานาจของกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาและสิ ทธิออก
เสียงในนิติกรรมดังกล่าว ไม่วา่ โดยดุลยพินิจของตนเองหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาในนามของตนเองในกรณีดงั กล่าว
นิติกรรมนันจะต้
้
องนาเสนอเพื่อให้ ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมายต่อไป
คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริ หารขอรับรองว่า เป็ นผู้มีจริ ยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท มีความตังใจที
้ ่จะดาเนินธุรกิจอย่า งต่อเนื่อง มีความเข้ าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนและเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.
8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ลงวันที่ 23 เม.ย.53
8.1

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ อนุมตั ิแต่งตังน.ส.อั
้
มพาพร หลักเรื อง
ทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
8.2

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
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กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริ หาร โดยกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายเดือน(บาท)
ประธานกรรมการ
40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
35,000
รองประธานกรรมการ
35,000
กรรมการตรวจสอบ
30,000
กรรมการ
30,000
รวมทังอนุ
้ มตั ิค่าบาเหน็จตอบแทนรายปี แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานปี 2559 ในจานวนเงิน
รวมไม่เกิน 2.60 ล้ านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ในปี 2560 บริ ษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)

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

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
นายศราวุธ จารุจินดา
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายเทพทัย ศิลา
นายวรัญญู ศิลา

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
1,080,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
920,000
กรรมการตรวจสอบ
760,000
กรรมการตรวจสอบ
760,000
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้ รวมทังค่
้ าตอบแทนรายเดือนและค่าบาเหน็จรายปี

ผู้บริ หาร
ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 10 ท่าน ซึ่งบริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร ส่วนใหญ่ในรู ป
ของเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เป็ นจานวนเงินรวม 24,888,222 บาท ในปี 2560
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี –
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บุคลากร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) จานวนทังสิ
้ ้น 337 คน ประกอบด้ วยพนักงานตาม
สายงานดังนี ้
ฝ่ าย
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ฝ่ ายสานักกรรมการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สานักตรวจสอบภายใน
รวม

50
22
218
9
27
8
3
337

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริ ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในปี 2560 จานวน 109,944,980 บาท โดยเป็ น
ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสาคัญของ
บุคลากร ซึ่งเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาด
ความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพของตนเอง หรื อขาดการพัฒนา อาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ จดั ทานโยบายเพื่อบริ หารบุคลากร ด้ วยการฝึ กอบรมในด้ านต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีศกั ยภาพ
เพียงพอเพื่อขับเคลือ่ นบริ ษัทฯ ให้ ก้าวหน้ าต่อไป
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การฝึ กอบรมพนักงาน ในปี 2560
หลักสูตร

แผนก/ฝ่ าย

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสาเร็จขององค์การ

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

การขอ Visa และ Workpermit

แผนกกฎหมาย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS ทุกฉบับ ปี 2560 (หลักสูตร
ย่อย 501 เรื่ อง สัญญาเช่า ฉบับที่ 17)

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

สรุปการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และ
ฉบับปรับปรุง 2560

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี : หลักบัญชีและภาษี อากรความเหมือนที่
แตกต่าง
การกาหนดคุณสมบัติผ้ รู ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)
Update COSO Enterprise Risk Management :
Integrating with Strategy and Perform;ance
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดาเนินของธุรกิจ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

การตลาดดิจิตอล

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปฏิบตั ิงานและบทบาทหน้ าทีพ่ นักงานคลังสินค้ า

แผนกคลังสินค้ า

ต้ อนรับและบริ การอย่างไรให้ ลกู ค้ าประทับใจ Sevice Mind

ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
แผนกการเงินประมูล แผนก
ทะเบียน

Re-Attitude to Support Rebranding

ทุกฝ่ าย
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบบริ หารจัดการที่

มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริ หารจัดการที่ดีจะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ความมัน่ ใจ
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบตั ิที่ดี
ของบริ ษัทจดทะเบียนและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation
and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึง่ ครอบคลุมหลักการทัง้ 5 หมวด ได้ แก่ สิทธิของผู้
ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยได้ รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้ มีผลนับจากวันอนุมตั ิเป็ นต้ นไป
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตั ิและการดาเนินการดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
้
าของบริ ษัทและในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื ้อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลและสารสนเทศของ
บริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดง
ความคิ ด เห็ น สิท ธิ ในการร่ วมตัดสิน ใจในเรื่ อ งสาคัญ ของบริ ษั ทเช่ น การจัดสรรเงิ นปั น ผล การแต่งตัง้ หรื อ ถอดถอน
กรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ ความสาคัญเรื่ องการรักษาสิทธิพื ้นฐานของผู้
ถือหุ้น และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิตามพื ้นฐานกฎหมายที่กาหนดโดยมีการให้ ข้อมูลอย่างครบถ้ วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นวางใจ และมีความมัน่ ใจในการลงทุน
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นการอานวยความสะดวก
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 25 เมษายน
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา
1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 มีผ้ ูเข้ า ร่ วมประชุมและมอบฉันทะทัง้ สิ ้น 568 คน นับ
จานวนหุ้นได้ 379,577,702 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 69.01 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ
้ ้น 7 ท่าน รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงและผู้
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ตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ป ระชุม ซึ่ง
ประธานกรรมการได้ ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการประชุมดังนี ้
ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ดาเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการบริ ษัทภายในวันที่บริ ษัทกาหนด พร้ อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ ความยินยอมของบุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และสิทธิ ในการเสนอวาระการประชุม พร้ อมทังเหตุ
้ ผลสนับสนุนการ
เสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิ จ ารณา โดยเสนอผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ( www.auct.co.th) ทั ง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดย
ผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริ ษั ทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี แ้ จงเหตุผลให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุค คลเพื่อพิจารณา
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทแต่อย่างใด
เผยแพร่ กาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อม
ด้ วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้ อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงาน
ประจาปี รวมทังรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้ จดั ส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทาการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวัน
ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจาปี ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.auct.co.th)
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตวั แทนผู้ถือหุ้น หรื อ
กรรมการอิสระของบริ ษัทซึง่ บริ ษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริ ษัทเพื่อเป็ นผู้รับมอบอานาจเข้ าร่วมประชุมแทน
ได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริ ษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทังแบบ
้
ก. ข. และ ค. พร้ อมหนังสือเชิญประชุม และ
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริ ษัทได้ รวมถึงแจ้ งเอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องใช้ และคาแนะนาขั น้ ตอนการมอบ
ฉันทะ ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ นแบบที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาหนดการใช้ สทิ ธิออกเสียงในแต่ละวาระได้
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ณ วันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุน
สถาบันเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลต้ อนรับ ให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็ นเวลาล่วงหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารทุก
ท่านรวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
บริ ษั ท ได้ น าระบบบาร์ โค๊ ด โดยใช้ บ ริ ก ารจากบริ ษั ท ที่ ได้ รับ ความไว้ ว างใจจากบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ มาใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทเชิญ
ที่ปรึกษากฎหมายเข้ าร่วมประชุม เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จัดให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้ แจ้ งจานวนผู้เข้ าร่วมประชุมทังผู
้ ้ ที่มาด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ ที่
ประชุมรับทราบและได้ อธิบายวิธีการลงคะแนนด้ วยบัตรลงคะแนนให้ ทราบก่อนการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยน
ลาดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในที่ประชุมแต่อย่างใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ มีการชี ้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริ ษัทได้ บันทึกประเด็น
สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
การใช้ สทิ ธิออกเสียงเพื่ออนุมตั ิในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้ างมาก โดยใช้ วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1
Vote หรื อ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัย
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในระหว่างการประชุมหากมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริ ษัทจะนับจานวนผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นใหม่ทกุ ครัง้
ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะ
วาระที่ยงั ไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านัน้ ทังนี
้ ้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบ
ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ณ ภายหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
หลังจากเสร็ จ สิ ้นการประชุม บริ ษั ท ได้ แ จ้ งมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ผ่านระบบของตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยได้ แ จ้ ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ รับทราบ
บริ ษัทจัดให้ มีการบันทึกเทปการประชุมตังแต่
้ ต้นจนจบ และจัดทาบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขันตอนการลงคะแนน
้
และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั ง้ เห็นด้ วย ไม่
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เห็นด้ วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทังฉบั
้ บภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มูลที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน ทัน เวลา เพื่ อ ให้ นัก ลงทุน ผู้ถื อ หุ้น
ผู้เกี่ยวข้ อง และผู้สนใจทัว่ ไปได้ รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริ ษัทและหากมี
ประเด็นข้ อสงสัย ความคิดเห็น หรื อคาแนะนา สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรื อผ่าน
ทางอีเมล ir@auct.co.th และในทุก ๆ ความคิดเห็น และคาแนะนา ทางบริ ษัทจะได้ นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ทางานของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นคนไทย หรื อต่างชาติ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรื อ สถาบัน ควรได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม และเพื่อเป็ นการ
สร้ างความมั่นใจให้ กับผู้ถือหุ้น ว่า คณะกรรมการบริ ษั ทและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้ การใช้ เงิ นของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัท
บริ ษัทจึงต้ องกาหนดการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมี
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้ รับสิทธิพื ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน
การให้ ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม
กัน รายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ น
กรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ในปี 2560 บริ ษัทได้ เผยแพร่ จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่
บริ ษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทังรายย่
้
อยและนักลงทุนสถาบันร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การ
คมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดินทางเข้ าร่วมประชุมได้ หลายช่องทาง
บริ ษั ท ได้ แ จ้ งก าหนดการประชุม พร้ อมระเบี ย บวาระการประชุม และความเห็ น ของคณะกรรมการ รวมทัง้
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และ
เผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 1 เดือน ก่อนวันประชุม
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อนวัน
ประชุม
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การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริ ษัทไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า
การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทนสาหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริ ษัทแนบไปพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนันบริ
้ ษัทได้ เสนอทางเลือกโดยการแจ้ งชื่อ
กรรมอิสระจานวน 1 ท่าน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมไม่ได้ มอบอานาจให้ บคุ คลดังกล่าวเข้ าร่วมประชุมและลงคะแนน
เสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมอบอานาจให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเลย
การใช้ บตั รลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริ ษัทจะเลือกใช้ วิธีลงคะแนน
แบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1 หุ้น มี ค ะแนนหนึ่งเสีย งโดยจะใช้ บัต รลงคะแนนเสี ย ง เพื่ อ ความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี
2560 โดยบริ ษัทได้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุม ทังกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั
ไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะ ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ น
สาระสาคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ข องบริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 30 วันก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อ สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงภายหลัง
การเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
หากมีก ารฝ่ าฝื น น าข้ อมูลภายในไปใช้ ห าประโยชน์ ส่วนตน บริ ษั ท กาหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตาม
ลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทาและความร้ ายแรงของความผิดนัน้ ๆ ซึ่งเริ่ มตัง้ แต่การตักเตือนเป็ น
หนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะใช้ บทลงโทษสูงสุดหาก
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พบว่าผู้บริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องใด ๆ ได้ ใช้ ข้อมูลภายในหรื อมีความประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือ
หุ้นได้ รับความเสือ่ มเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ ลาออกจากบริ ษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้
ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งแต่ละกลุม่ ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กาหนด
นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน และมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยื น สร้ างมูลค่าเพิ่มและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทังด
้ าเนิน
ธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
บริ หารจัดการและปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยนาความรู้ และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้ อย่างเต็มความสามารถด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
รายงานสถานภาพทางการเงิ น และมิ ใช่ ก ารเงิ น รวมถึ งแนวโน้ ม ของบริ ษั ท ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน
สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ กับ ตนเองและผู้เกี่ ยวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลภายในที่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อ สาธารณะ และไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลลับทางธุรกิจอันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
พนักงาน : มุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน
ส่งเสริ มการท างานเป็ นที ม ให้ ผลตอบแทนที่เป็ น ธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้ อมการทางาน ให้
ความสาคัญ ต่อ การพัฒ นา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนัก งาน รับ ฟั งข้ อคิด เห็ นและข้ อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กาหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้ ว ยตระหนักว่าพนักงาน
ทุกคนเป็ นหนึง่ ปั จจัยสาคัญ และมีคณ
ุ ค่า นามาซึ่งความสาเร็ จ ความก้ าวหน้ า และการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี ้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชนขันพื
้ ้นฐานตาม
เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อ
สถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทังให้
้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศ์ รี ของความ
เป็ นมนุษย์
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บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้ องและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ กระบวนการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลให้ เทียบเคียงได้ กบั ธุรกิจชันน
้ า โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้
บริ ษัท
ผู้บงั คับบัญชาทุกคนมีหน้ าที่ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล และบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงใน
หน้ าที่การงานของพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรื่ องที่องค์กร ผู้บงั คับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี ้
องค์กรจะคัดสรรและสร้ างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้ มีประสิทธิภาพในหน้ าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่าง
เสมอภาค
พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้ าวหน้ าในอาชี พ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้ อยู่กับ
คุณภาพ ผลสาเร็ จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริ ตใจ และ
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
า หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนัน้ ๆ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้ พนักงาน
สามารถแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดข้ อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ ประกาศ หรื อกฎหมายได้
คู่แข่ ง : ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากล ภายใต้ กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการ
แข่งขันทางการค้ า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิ บตั ิดงั นี ้
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหา ให้ ร้ายป้ายสี และโจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากมูลความจริ ง
คู่ค้า : คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคูค่ ้ าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะต้ องรี บแจ้ งให้ คู่
ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักของความสมเหตุสมผล
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รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้ อมูลของคูค่ ้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
ลูกค้ า : มุง่ มัน่ สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า และประชาชน ที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์ และบริ การ
ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ และยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังรั้ กษาสัมพัน ธภาพที่ดีและยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
มุง่ มัน่ พัฒนาคุณภาพของสินค้ าและบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์
รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังสม่าเสมอ รวมถึง ไม่ใช้ ข้อมูลของลูกค้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้
ที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ า หนี ้ : ยึ ด ถื อ แนวทางปฏิ บัติ ที่ เป็ น ธรรมตามเงื่ อ นไข และเป็ น ธรรมต่ อ เจ้ าหนี ร้ วมถึ งการช าระคื น ตาม
กาหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ทังในแง่
้
การชาระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
รายงานฐานะทางการเงิน แก่ เจ้ าหนีต้ ามข้ อก าหนดในสัญ ญาเงิ นกู้อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ น ไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม : ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังใน
้
ด้ านความปลอดภัย คุณ ภาพชี วิต และการอนุรัก ษ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ส่งเสริ มการใช้ พ ลังงานอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทังพื
้ ้นที่โดยรอบบริ ษัทแบ่งผลกาไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้ างสรรค์
ชุมชนและสังคม คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
คานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้ มีผลกระทบต่อความเสียหายของ
สังคม สิง่ แวดล้ อม และคุณภาพชีวิตประชาชน หรื อเกิดน้ อยที่สดุ
คืนผลกาไรส่วนหนึง่ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ
ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจัง
ให้ ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริ ษัทในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้ อม
อานวยประโยชน์ตอ่ สังคมทุกระดับ ทังในระยะใกล้
้
และระยะไกล
เข้ าร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทังนโยบายรณรงค์
้
ปอ้ งกันและ
นโยบายสร้ างเสริ ม
ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง สร้ างความเข้ าใจ และรับฟั งปั ญ หาและผลกระทบอันเกิดขึ ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการ
แก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที อันจะเป็ นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริ ษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้ งและเอือ้
ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน
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นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นเรื่ องที่ทกุ ภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตาม
ให้ เกิ ดเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และประกาศใช้ ในวันที่ 1
ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยมีการแต่งตัง้ “คณะทางาน Anti-corruption” เพื่อดูแลในเรื่ องนี ้
นโยบาย
บริ ษั ทมุ่งมั่นที่ จะปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต (Corruption) การให้ ห รื อรั บ
สินบน (Bribery) กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่า
การกระทาใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องและไม่เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บุคลากรทุกระดับจะต้ องต่อต้ านและละเว้ นการกระทาเช่นว่านี ้
แนวทางปฏิบัติ
พนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทโดยต้ อง
ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษั ทไม่พึงละเลยหรื อเพิ กเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชั่นที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญ ชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ งการ
กระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Procedures) ของบริ ษัท
ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคลที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้
การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/
หรื อการเข้ าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล แต่จะต้ องไม่
แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ
ในทางการเมือง
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บริ ษัท มีนโยบายดาเนิน ธุรกิ จอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชี พ ที่สงั กัดพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนี่ง บริ ษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรื อสิ่งของให้ แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผู้สมัครรับ
เลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อ
ประโยชน์ทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัท
การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริ จาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อ
บริ ษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ น ข้ ออ้ างหรื อ
เส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
การบริ จาคนัน้ ต้ องพิ สูจน์ ได้ ว่ามี กิจ กรรมตามโครงการเพื่ อการกุศ ลดังกล่าวจริ ง และมี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ
สนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
การบริ จาคนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้ กบั
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo)
การประกาศรายชื่อบริ ษัท ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
เงินสนับสนุน
เงินสนับ สนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิ จของบริ ษั ททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริ จาคเพื่อการกุศล โดยอาจทาได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิ จ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่
เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูก
เชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
เงิ น สนับ สนุน นัน้ ต้ อ งพิ สูจ น์ ได้ ว่า ผู้ข อเงิ น สนับ สนุน ได้ ท ากิ จ กรรมตามโครงการดัง กล่า วจริ ง และเป็ น การ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง หรื อ
เพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วา่ การให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การ
ให้ ที่พักและอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับผลประโยชน์ ต่างตอบแทนให้ กับบุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น
ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
ในการเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน จะต้ องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้ อมแนบเอกสารประกอบทังหมดเสนอให้
้
ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิ
ของบริ ษัท
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ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทตระหนักดีวา่ การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิง่ สาคัญที่จะนามาซึง่ ความสาเร็ จอย่าง
ต่อเนื่องของบริ ษัท พนักงานสามารถให้ หรื อรับของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ ค่าบริ การต้ อนรับ (Hospitality) และ/หรื อในรู ป
ค่าใช้ จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
ไม่เป็ นการกระทาโดยตังใจ
้ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบใด ๆ
ผ่า นการกระท าไม่เหมาะสม หรื อ เป็ น การแลกเปลี่ย นอย่างชัด เจนหรื อแอบแฝงเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่งความช่ วยเหลือ หรื อ
ผลประโยชน์
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นการให้ ในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรื อสิง่ เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็ก ๆ น้ อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจี น หรื อปี ใหม่ ซึ่งถือ
เป็ นธรรมเนียมปกติ
ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ ถกู ต้ องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริ ษัทอยู่ระหว่างจัดให้ มี
การประกวดราคา พนักงานต้ องไม่รับของขวัญ หรื อค่าบริ การต้ อนรับจากบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประกวดราคานัน้ ๆ
เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
พนัก งานสามารถรั บ ของขวัญ ซึ่งมี มูล ค่าได้ ไม่เกิ น 2,000 บาท ในกรณี ที่ ไม่ สามารถปฏิ เสธและจะต้ องรั บ
ของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญ ชาทราบ โดยใช้ แบบรายงานของขวัญ และนาส่งของขวัญ
ดังกล่าวแก่เลขานุการ กรรมการผู้จดั การ เพื่อนาไปเป็ นรางวัลให้ แก่พนักงาน หรื อบริ จาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
ผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อการคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสีย่ งที่ใช้
อยูใ่ ห้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทจะนานโยบายฉบับนี ้มาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการบริ หารงานบุคลากรของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ คา่ ตอบแทนและการเลือ่ นตาแหน่ง
การอบรมและการสื่อสาร
พนักงานทุกคนในบริ ษัทจะได้ รับการสื่อสารให้ รับทราบนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้ มีการ
อบรมให้ กับ ผู้บ ริ ห าร และเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ ต ระหนัก ถึ งความสาคัญ ของนโยบายฉบับ นี ้ นโยบายต่อ ต้ า นการ
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ผู้ให้ บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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บริ ษั ทจะสื่อสารนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นให้ แก่ตวั แทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้จัดจาหน่ายสินค้ า/ผู้ให้ บริ การ
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตัง้ แต่เริ่ มต้ นสัมพันธ์ ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัทสนับสนุนให้
ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ผู้ให้ บริ การ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องยึดมัน่ ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อ
สังคมเช่นเดียวกับบริ ษัท
การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี ้ และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ หากมีการเปลีย่ นแปลง รวมทังก
้ ากับ และติดตามการนานโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบตั ิและให้ คาแนะนาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากต้ องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้ องดาเนินการโดยเร็ วที่สดุ
กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั พนักงานบริ ษัท และ/หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.2

การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน

บริ ษั ท มี ม าตรการดูแ ลผู้มี ส่ว นได้ เสี ย ทุก ฝ่ ายให้ สามารถร้ องเรี ย นกับ บริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยสามารถร้ องเรี ยนหรื อแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัทตามระเบียบว่าด้ วย
กระบวนการรับและพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
จดหมาย
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์

http://www.auct.co.th

โทรศัพท์

: (662)-934-7339 - 49

โทรสาร

: (662)-935-6202

สาหรับพนักงาน สามารถร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ โดยตรงทาง
E-mail ในระบบของบริ ษัทฯ
3.3 ช่ องทางการติดต่ อสื่อสาร
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทมีหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา แก่นกั ลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกลุม่ อื่น ๆ โดยใช้ สอื่ หลากหลาย เช่น
เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทังการใช้
้
สื่อทางเว็บไซต์ และ
อีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว รวมทังมี
้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่ อง
ดังกล่าวด้ วย
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งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทมีการจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้
ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
ข้ อมูลติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Email

investor@auct.co.th

เว็บไซต์

http://www.auct.co.th

โทรสาร

(662)-935-6202

นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7339 - 49
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใสทังรายงาน
้
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึง่ ล้ วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทโดยบริ ษัทมีนโยบายเผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศของ
บริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้ รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อทาให้ ผ้ ไู ด้ รับข่าวสารมีความเช้ าใจในบริ ษั ท
อย่างถูกต้ อง โดยจะเผยแพร่ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ ข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทคือ www.auct.co.th
4.1

การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.2

การทารายการของกรรมการ

1)

บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการเปิ ดเผยรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของ

บริ ษัทให้ ทราบทุกครัง้
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2) บริ ษั ท ก าหนดเป็ น นโยบายให้ กรรมการต้ อ งรายงานการมี ส่ว นได้ เสีย ของกรรมการต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3) บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายว่าการทารายงานระหว่างกันที่สาคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4.3
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารจัดการ และการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่างถูก ต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และเท่าเที ยมกัน สอดคล้ อ งกับกฎหมาย
ข้ อกาหนดทางการ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิของกรรมการและผู้บริ หาร
ผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และรองกรรมการผู้จดั การ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ
เนื ้อหาของข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชี ้แจงข้ อมูลด้ วยตนเอง หรื ออาจมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องเป็ น
ผู้ชี ้แจงก็ได้
การเผยแพร่ ข้อมูล
ข้ อมูลของบริ ษัทต้ องมีความถูกต้ อง โปร่ งใส เท่าเทียม ให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง
ข้ อมูลต่าง ๆ ได้ ชดั เจน เข้ าใจง่าย และทันเวลา
การรายงานข้ อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้ องเปิ ดเผยภายในกาหนดเวลา และความถี่ ตามที่กฎหมายหรื อ
หน่วยงานทางการกาหนด ตามประเภทของข้ อมูล
ข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื ออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรื อกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิ ดเผยได้ ต่อเมื่อข้ อมูลนันเผยแพร่
้
อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
แล้ ว
ข้ อละเว้ น และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ห้ ามเปิ ดเผยข้ อ มู ล ที่ เป็ นความลับ ทางธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ห ากเปิ ดเผยแล้ ว อาจท าให้ เสี ย ประโยชน์ แ ละ
ความสามารถในการแข่งขัน หรื อข้ อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุป หรื ออยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ มีความไม่แน่นอน และต้ องไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกินจริ ง หรื อในเชิงส่งเสริ มเกินความจาเป็ นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้ น
ถ้ อยคา หรื อรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรื อที่อาจทาให้ เข้ าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริ ษัท
ในกรณี ที่มี การเปิ ดเผยข้ อมูลไม่ถูกต้ อง ผิด พลาด คลาดเคลื่ อ นจากข้ อเท็ จจริ ง หรื อมี การตี ความ หรื อแปล
ความหมายไม่ถกู ต้ องอย่างมีนยั สาคัญ ให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และรองกรรมการผู้จดั การ มีอานาจ
ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที
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การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรื อข่าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริ ษัท หรื อมีการอ้ างอิงข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง หรื อข้ อมูล
สาคัญรั่วไหลไปสู่บคุ คลอื่น หรื อถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้ เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
และ/หรื อ การดาเนินงานของบริ ษัท ไม่ว่าทางบวกหรื อทางลบ ให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และรอง
กรรมการผู้จดั การ รับผิดชอบในการชี ้แจงข้ อมูลสาคัญ และข้ อเท็จจริ งที่ควรต้ องแจ้ ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที
มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัท
บริ ษัทจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
และได้ รับข้ อมูลเพียงพอตามที่บริ ษัทเปิ ดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดงั นี ้
โทรศัพท์ : 02-9347344 ต่อ 148
เว็บไซต์ : www.auct.co.th
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : investor@auct.co.th
ประธานกรรมการบริ ห าร จะเป็ น ผู้ล่วงรู้ ข้ อ มูลภายในเชิ งลึก และที ม งานผู้บ ริ ห ารระดับ สูงของบริ ษั ท (Top
Management) จะเป็ นผู้ล่วงรู้ หลักการบริ หารและนโยบายของบริ ษัท และบุคลากรต้ องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเอง
รับผิดชอบไม่ให้ ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีนยั สาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนให้ แก่พนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาต กลุม่ บุคคลหรื อบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้ อมูล
จะได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี ้
ห้ า มผู้ บริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ล่ว งรู้ ข้ อ มู ล ภายในรวมถึ ง ที ม งานนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อหา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) โดยห้ ามผู้บริ หารและบุคลากรที่ลว่ งรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื ้อขายหุ้นใน
ช่ ว งเวลา 1 เดื อ นก่ อ นการประกาศงบการเงิ น หรื อ ก่ อ นการประกาศสารสนเทศที่ มี นัย ส าคัญ จนกว่า บริ ษั ท จะได้
ดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทจะสื่อสารข้ อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้ องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริ ษัทที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยมีเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ทาหน้ าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
บุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้ อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริ ษัทและการดาเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท
หลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานที่ มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรื อเป็ นประโยชน์ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด
โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน
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(Quiet Period) ก่อนแจ้ งผลประกอบการอย่างเป็ นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรื อเหตุการณ์ที่ทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลือ่ น
อย่างมีนยั สาคัญ จนส่งผลให้ ผ้ ทู ี่นาข้ อมูลไปใช้ เกิดความเข้ าใจผิดได้ บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานให้ เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุ ณภาพ และยัง่ ยืนโดยมุง่ เน้ นการ
บริ หารงานที่มีจริ ยธรรมและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่กาหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกากับดูแลฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ การบริ หารเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่ จะทาการให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าในการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ไ ด้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่อ อกตาม
วาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้ แต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมการ 3 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอ
เรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนด
บริ ษั ทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ค วามรับผิ ดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษั ทกับผู้บ ริ หารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนันประธานกรรมการบริ
้
ษัท
และกรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้
ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้ อ งทราบและปฏิ บัติ ห น้ าที่ ในการดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ รวมทัง้ จัด ท าการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น จัด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี ของบริ ษัทตลอดจนจัดเก็ บเอกสารตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 นโยบายการกากับดูแล
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้ มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญ
ของบริ ษั ท เข้ าจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แล้ ว บริ ษั ท จะถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎและข้ อ บังคับ ต่าง ๆ ตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ กาหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) พร้ อมทัง้ นโยบาย ส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริ ษัท เข้ าร่ วมอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ทังของสมาคมส่
้
งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนาความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริ หารต่อไป
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อ
บริ ษัทผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสัง คม รวมทังการก
้
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
เป็ นประจา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้วยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้ อมทัง้ ได้ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บน
หลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทาในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากั บ
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คูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผ้ ู ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ มี ก ารพิ จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้
้
มีการ
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นรายการได้ มา
ซึง่ สินทรัพย์ สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ซื ้อ
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ผู้ขาย

บริ ษัท สหการโฮลดิ ้ง จากัด ประกอบธุรกิจซื ้อขายที่ดิน

ความสัมพันธ์บคุ คลที่เกี่ยว กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ แก่
โยง ผู้มีสว่ นได้ เสีย

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

รายการที่ได้ มาของ
ทรัพย์สนิ (รถยนต์)

1. รถยนต์ต้ ู Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อให้ คณะผู้บริ หารใช้ ในการเดินทางไปประชุมหรื อติดต่องานนอกสถานที่
2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อใช้ เป็ นรถประจาตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และราคารถที่ซื ้อเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อรักษาเงินทุน
ของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ ดาเนินการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน โดยได้ ประกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทและได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการ
ดาเนินการของผู้ปฏิ บัติงานและผู้บริ ห าร ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ูป ฏิบัติ งาน
ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้ อมทังมี
้ การควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทาหน้ าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจตลอดจนการดูแล
ทรัพย์สินและการใช้ ทรัพย์สินให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อการทุ จริ ตที่อาจเกิดขึ ้น โดย
บริ ษัทมีนโยบายจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้ าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ พร้ อมทังท
้ าหน้ าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกั บความเพียงพอและความมีประสิทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การดาเนินงานและการกากับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้
ความสาคัญต่อรายการผิดปกติทงหลาย
ั้
พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้ มีความมัน่ ใจ
ว่าบริ ษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึง่ จะส่งเสริ มความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงินของบริ ษัท
2.5
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ทาหน้ าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสีย่ งทังที
้ ่เกิดขึ ้นจากปั จจัย
ภายใน และปั จจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ
2.6

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี
มาประชุมร่ วมกันและนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิด ชอบต่องบการเงิน ของบริ ษัทรวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิ น (รายงานความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน ) ที่ ป รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน ดังกล่า วจัด ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี รับ รองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท การเปิ ด เผยข้ อ มูลสารสนเทศที่ สาคัญ ทัง้ ข้ อ มูลทางการเงิ น และไม่ ใช่ ก ารเงิ น
ดาเนินการบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอด้ วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ จดั ประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน และนาส่งเอกสารก่ อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้ นแต่กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่งด่วนในการประชุมประธาน
กรรมการบริ ษั ทและกรรมการผู้จัด การเป็ น ผู้ร่วมกัน กาหนดวาระการประชุม และพิ จารณาเรื่ องเข้ า วาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่ว มประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียด
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจะได้
้
รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่งมี
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เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและ/ หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ า
คะแนนเสียงเท่านัน้ ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ บริ ษัทจะมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการประชุมและจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
4. วาระในการดารงตาแหน่ ง
วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535
ส่วนกรรมการอิสระมี วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ เว้ นแต่ได้ รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้ กระทาคุณประโยชน์ต่อบริ ษัทเป็ นอย่างยิ่งและการ
ดารงตาแหน่งตามวาระที่กาหนดมิได้ ทาให้ ความเป็ นอิสระขาดหายไป ทังนี
้ ้ต้ อ งได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นด้ วย
5. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้ าที่ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทและความสอดคล้ องกับธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่าน โดยบริ ษัทใช้ ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริ หารที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้นจะ
ได้ รับ ค่ าตอบแทนเพิ่ ม ที่ เหมาะสมกับ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รับ มอบหมายเพิ่ ม มากขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด ให้ มี
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้ แก่กรรมการผู้บริ หารในแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อ
แต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่รวมถึง
การจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
โดยสรุปในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี ้
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รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์
23, 30 กรกฏาคม 2560 : Advance Audit Committee Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นางอัญชลี พรรคกลิน
13 มีนาคม 2560 : เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตแบบใหม่ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
15 มีนาคม 2560 : Update ภาษี และแนวทางการตรวจสอบภาษี ของเจ้ าหน้ าที่สรรพากรในปี 2560 โดย บริ ษัท
สานักพัฒนาการบริ หารธรรมนิติ จากัด
16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย
บริ ษัท แอคชัวเรี ยล บิสซิเนส โซลูชนั่ จากัด
10 พฤศจิกายน 2560 : ภาษี ยคุ ดิจิตอล สิ่งที่นกั บัญชีต้องเตรี ยมตัว โดย บริ ษัท สานักพัฒนาการบริ หารธรรมนิติ
จากัด
19 พฤศจิกายน 2560 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS (Understand Each Thai Financial Reporting
Standards) ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่ นที่ 2/60 ( หลักสูตรย่อย 501 เรื่ อง สัญ ญาเช่า ฉบับที่ 17 ) สภาวิชาชีพบัญ ชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
20 ธันวาคม 2560 : สรุ ปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุ ง 2559 และฉบับปรั บปรุ ง 2560 รุ่ นที่
3/60 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
29 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2560 : การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสาเร็จขององค์กร รุ่นที่ 2 คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย
บริ ษัท แอคชัวเรี ยล บิสซิเนส โซลูชนั่ จากัด
25 – 26 ธันวาคม 2560 : ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.สหการประมูล
นายนิธิศ โสภณ
16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดย
บริ ษัท แอคชัวเรี ยล บิสซิเนส โซลูชนั่ จากัด
นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
23 มีนาคม 2560 : การตลาดดิจิตลั โดย บริ ษัท เรดดี ้แพลนเน็ต จากัด
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การรายงานข้ อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้ วนโปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้ อมตัวเลข
สนับสนุน ทังในด้
้ านนโยบายผลการดาเนินงาน แนวโน้ มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จ และอุปสรรค
ของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้ าใจ และสนับสนุนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของ
ผู้สอบบัญชี
3) คณะกรรมการได้ จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิ ดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ ในรายงานประจาปี ควบคูก่ บั งบการเงิน และรายงานของผู้สอบ
บัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมาย ที่กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องจัดทาให้ มี
การจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาทีเ่ ป็ นจริ ง
และสมเหตุสมผล
3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดการให้ มขี ้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และเพียงพอเพื่อจะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษัทและเพื่อให้ ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ต หรื อมีการดาเนินการที่ผิดปกติ
3.3) คายืนยันว่าบริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมา่ เสมอ ตลอดจนได้ มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าง
รอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริ ษัท

8. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หาร โดยเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้
ได้ กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ อย่างเป็ นระบบ
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทจะจัดให้ มี การประเมิน ตนเองของกรรมการ ปี ละ 1 ครัง้ โดยมุ่งเน้ น ให้ ก ารประเมิ นผล
สามารถสะท้ อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ นาผล
การประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และนาข้ อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน ก่อนการทาหน้ าที่กรรมการ เพื่อให้ กรรมการ
ใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริ ษัทมีต่อบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยทังนี
้ ้ในปี 2560 บริ ษัทไม่มีกรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งใหม่
11. การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ ห้ ามกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัท
หรื อธุรกิจอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งผลประโยชน์กบั บริ ษัท
12. การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัท โดยเป็ นผู้
นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ
ข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หารก็มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจ
มุมมองของคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งกรรมการผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารจะ
ประชุมติดตามงาน และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาทุกสัปดาห์
13. การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดทาแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกากับดูแลด้ านการมีสว่ นได้ เสียในระดับกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง โดยกาหนดให้
กรรมการและผู้บริ หารต้ องจัดทาแบบรายงานดังกล่าว และกาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่จดั เก็บ รวบรวมใช้ ในการ
ตรวจสอบและกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงานการ
เปลีย่ นแปลงให้ เลขานุการบริ ษัทรับทราบการเปลีย่ นแปลงนัน้
14. การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อกากับดูแลด้ านการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบและรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับ
จากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทังมี
้ หน้ าที่ที่จะต้ องรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทของ
กรรมการให้ ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป โดยทุกสิ ้นไตรมาสและสิ ้นปี สานักเลขานุการบริ ษั ทจะทา
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หนังสือแจ้ งห้ ามไม่ให้ กรรมการผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อ
บุคคลที่ ไม่มีหน้ าที่ เกี่ ยวข้ อง และซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษั ทในช่วง 45 วันตัง้ แต่วันปิ ดงบจนถึงวันแจ้ งงบต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ นาข้ อมูลภายในไปใช้ ในทางมิชอบ
ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการและผู้บริ หารได้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
15. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี
บริ ษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่วม หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัม พันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
ได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551
เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
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ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
นอกจากนี ้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
รวมทัง้ บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื่น ๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเป็
้
นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลที่ มี
คุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดย
บุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และ
บริ ษัทต้ องแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้ รับการเสนอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้ องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด รวมทังพิ
้ จารณาจากปัจจัยในด้ านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นต้ น
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็ นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิจารณาแต่งตัง้ (กรณี มี ตาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาส
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ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
อีกด้ วย อานาจในการอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึง เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึง เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการเข้ ารับตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้ รับข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
บริ ษัท ข้ อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับคาแนะนาด้ านกฎหมาย
กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้ รับ ทราบข้ อมูลเพื่อทา
ความเข้ าใจถึงธุรกิจของบริ ษัท
การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อยที่สามารถบริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และสามารถ
กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานในสายงานที่เกี่ยวข้ อง
16. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้ แก่ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จานวนรวม 1.87 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กับบริ ษัท
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสีย
ของบริ ษัทได้ รับประโยชน์ร่วมกันทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
บริ ษัทคู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโต
อย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับบริ ษัท ซึง่ รวมถึงการเสริ มสร้ างชุมชนและสังคมให้ ดีและยัง่ ยืนด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทตระหนักดีว่าในการสร้ างธุรกิ จให้ เติบโตไปพร้ อมกับผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษั ทนัน้ บริ ษั ทจะต้ องส่งเสริ ม
แนวคิดการสร้ างคุณค่าร่ วมและสร้ างความรับผิดชอบสูส่ งั คมให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัท พร้ อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในการปฏิบตั ิงานประจาวันให้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์กรพร้ อมกับกาหนดทิศทางกลยุทธ์ ที่
ชัดเจน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับผลงาน การปฏิบตั ิการ การเข้ าถึงและเอาใจใส่ลกู ค้ า การพัฒนาบุคลากร
การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้ างและประสานความสัมพันธ์ กบั พันธมิตร โดยคานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินงานของ
บริ ษัทที่มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมภายใต้ กรอบแนวคิดของการ
สร้ างศูนย์กลางแห่งความเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืน ดังนี ้
10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การแข่ งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
ไม่มีนโยบายกระทาการใดที่
จะได้ มาซึง่ การเอาเปรี ยบคูแ่ ข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้ อมูลทางธุรกิจทาให้ ลกู ค้ าหรื อคู่ค้าเข้ าใจเป็ น
อย่างอื่นหรื ออย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อใช้ ในการได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและทาให้
ได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายนันโดยการด
้
าเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมต่อคูแ่ ข่ง
ความเป็ นธรรมต่ อคู่ค้า
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทาธุรกิจกับบริ ษัทโดยไม่
มีการเลือกปฏิบตั ิต่อรายหนึ่งรายได้ เป็ นพิเศษ บริ ษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทกุ คันที่ทาการประมูลผ่านบริ ษัทโดยรับผิดชอบ
สภาพเครื่ องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้ กบั ผู้ที่นารถยนต์มาขายกับบริ ษั ทโดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่
ประมูลรถยนต์ได้ จากบริ ษัทฯ
10.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์ กร
บริ ษัทให้ ความเคารพสิทธิ มนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในการ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานของบริ ษัททุกคนตามสัญญาว่า จ้ างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะนามาซึ่ง
ความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ สง่ เสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถของแต่
ละคนโดยไม่กีดกันจากปั จจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อ่ นื ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ กร
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทบริ ษัทดารงในการให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร
เสมอมา โดยปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าและผู้ที่ต้องทาการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คานึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนาหรื อปั จจัย
อื่นใดที่จะนามาซึง่ การไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
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10.3 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
การจ้ างงานอย่ างเท่ าเทียม
ในด้ านการจ้ างงานของบริ ษัทบริ ษัทมีระเบียบปฏิบตั ิในการจ้ างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญา
ว่าจ้ างแรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้ า งงานแรงงานหรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็ นต้ น ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะทาการจ้ างงานตามวุฒิ ความรู้ ความสามารถของแต่ละตาแหน่งงานอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมตามอัตราและ
สัญญาค่าจ้ างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานเป็ นไปตามมาตราฐานสากลและได้ จดั
ให้ มีสวัสดิการขันพื
้ ้นฐานสาหรับพนักงานภายในบริ ษัทเช่น น ้าดื่ม ห้ องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริ เวณพักผ่อนเพื่อ
ลดความเหนื่อยล้ าจากการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
ในปี 2559 บริ ษัทได้ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้ บริ การตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับพนักงาน
โดยจัดสรรโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยจากโรคร้ ายแรง เช่น จัด
ให้ มีการตรวจมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งต่อมลูกหมากสาหรับพนักงานหญิ งและพนักงานชายที่มีอายุ ตังแต่
้ 35 ปี ขึ ้นไป
เป็ นต้ น พร้ อมทังจั
้ ดหาข้ อมูลโปรแกรมเสริ มที่ได้ รับสิทธิในการใช้ บริ การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้ รับส่วนลดพิเศษ
ตลอดจนจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและความรู้ ให้ กับ
พนักงานได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง โดยมุง่ เน้ นข้ อมูลด้ านการป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจาก
การทางานในสานักงาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่ องใช้ สานักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
โอกาสในความก้ าวหน้ า
บริ ษั ท ค านึง ถึ ง โอกาสในความก้ าวหน้ า ของพนัก งานที่ ท างานให้ กับ บริ ษั ท ทัง้ นี เ้ ป็ น ไปตามความรู้
ความสามารถของพนัก งานแต่ ละคนโดยบริ ษั ท จะส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานได้ รับ การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพทางความรู้
ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในตาแหน่งงานของบริ ษัทโดยไม่
กีดขวางหรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึง่ อย่างใดกับพนักงานแต่ละคน
10.4 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ความปลอดภัยของคู่ค้า
บริ ษัทจัดให้ มีสถานที่สาหรับการประมูลที่สะอาดเรี ยบร้ อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นารถเข้ ามาประมูล
กับบริ ษัททังผู
้ ้ ที่นารถมาขายและผู้ที่เข้ ามาทาการประมูลซื ้อรถโดยบริ ษั ทจัดสถานที่นงั่ พักรอห้ องปรับอากาศและบริ เวณลาน
ประมูลในตัวอาคารโดยคานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลักพร้ อมทังจั
้ ดให้ มีบริ การเครื่ องดื่มบริ การแก่
ลูกค้ าตลอดเวลาที่ทาการประมูล
การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
บริ ษัทจัดให้ มีการทาเอกสารประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่เข้ าทาการประมูลเพื่อบอกสภาพของ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันให้ กบั ผู้ที่สนใจเข้ าทาการประมูลซื ้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ ทราบถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ละคันและบริ ษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทกุ คันที่ลกู ค้ าได้ ทา
การประมูลไปจากบริ ษัทอีกด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทยังทาการรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่
ละคันซึง่ หากผู้ประมูลไปแล้ วไม่สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริ ษัทจะรับคืนทันที
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10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
การใช้ ทรัพยากรอย่ างอนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืน
บริ ษั ท รณรงค์ ให้ พนักงานลดการใช้ วัสดุสิน้ เปลือ งที่ก ระทบต่อสิ่งแวดล้ อ ม อาทิ เช่น ลดปริ มาณการใช้
กระดาษในการปฏิบตั ิงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้ นการใช้ การทาเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้
กระดาษภายในองค์กรรวมทังรณรงค์
้
การใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
การป้ องกันมลพิษ
บริ ษัทมีเจตนารมณ์ ในการรักษาสิง่ แวดล้ อมโดยรอบบริ ษัท รวมทังการป้
้
องกันมลพิษโดยจัดให้ มีการฉีด
น ้าบริ เวณสต๊ อกเก็บรถยนต์และถนนทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริ ษัท
และบริ เวณใกล้ เคียงได้ อีกทัง้ ลดระยะเวลาและความจาเป็ นในการติดเครื่ องยนต์ ของรถที่จะเข้ าทาการประมูลลงเพื่ อ
ควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริ ษัทและชุมชนใกล้ เคียง
10.6 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บทบาทในตลาดแรงงาน
บริ ษัทมีบทบาทในการจ้ างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สบิ ปี
ที่บริ ษัทฯได้ อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้ อมทังได้
้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้ วยกฎหมายแรงงาน
อย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่ วมในชุมชน
บริ ษัทจัดให้ มีจดุ ตรวจของสถานีตารวจในท้ องที่ประจาที่บริ ษัท(ตู้แดง) ทัง่ นี ้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ ้นได้
กับบริ ษัทและเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้ เคียงเพื่อให้ การอยู่ร่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่ นและคานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของ
ชุมชนเป็ นหลัก
บริ ษัทมีการดูแลสภาพแวดล้ อมในซอยทางเข้ าบริ ษัทให้ มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่วมกับหน่วยงาน
ของ เขตวังทองหลาง และบริ ษัทโทรคมนาคม ในการกาจัดเถาวัลย์ที่เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บสายไฟฟ้าที่ร่วงหย่อน
ให้ เรี ยบร้ อยเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้ รถและถนนในบริ เวณดังกล่าว
การมีส่วนร่ วมในสังคม
ต้ น ปี 2560 บริ ษั ท ได้ ร่วมกับ ลูกค้ า บริ จ าคเงิ นเพื่ อจัด ซือ้ อาหาร เครื่ อ งนุ่งห่ม และเครื่ องใช้ ที่ จาเป็ นไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ตาบลแหลม อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
10.7 การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้ วยระบบใหม่
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อรองรับการประมูลรู ปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาระบบงานของบริ ษัท
ด้ วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อรองรับงานด้ านการบริ การข้ อมูลสาหรับทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย
ระบบการประมูลด้ วยระบบแอพพลิเคชัน่
บริ ษัทได้ พัฒ นารู ปแบบการประมูลใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้ องการของผู้เข้ าร่ วมประมูลและเพิ่ มความ
โปร่ งใสเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขาย โดยมุ่งเน้ นการนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ เข้ ามาเปลี่ยนวิธีการประมูล
จากรูปแบบการใช้ ปา้ ยเสนอราคาเป็ นการเสนอราคาผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ มากขึ ้น
- ระบบ E-Auction เป็ นระบบที่บริ ษัทมีการพัฒนา ปรับปรุ ง และใช้ งานมาตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาเพื่อรองรับ
ผู้เข้ าร่วมประมูลที่ต้องการเข้ าร่วมประมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ พร้ อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมูล ณ ลานประมูล
จริ งจากที่ใดก็ได้ ที่มีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตรองรับ จากการที่บริ ษัทเคยเช่าใช้ ซอฟต์แวร์ จากต่างประเทศซึง่ มีค่าใช้ จ่ายสูงมา
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ตลอด กลางปี 2559 บริ ษัทได้ เริ่ มใช้ งานระบบ E-Auction ที่บริ ษัทพัฒนาขึ ้นเองและประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดีโดยมีการ
พัฒนาระบบเพื่อความสะดวกของผู้เข้ าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ในปี 2560 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบ E-Auction เพื่อรองรับการประมูลผ่านระบบมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวก
แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลมากยิ่งขึ ้น
- ระบบ E-Onsite เป็ นระบบที่บริ ษัทได้ พัฒ นาขึ ้นในปี 2560 เพื่อรองรับผู้เข้ าร่ วมประมูลที่ต้องการเสนอ
ราคาผ่าน Application ณ ลานประมูลซึ่งบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ รูปแบบการประมูลในอนาคตเป็ นระบบดิจิตอล
ทังระบบโดยผ่
้
านการใช้ แอพพลิเคชั่น ซึ่งระบบจะมีการเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้ าร่ วมการประมูลทุก
ขันตอนท
้
าให้ เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
การบริ หารจัดการการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่เป็ นเลขหมายสวยปี 2560 สานักงาน กสทช.
บริ ษัทได้ ดาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบการประมูลและเสนอราคาผ่านแอพพลิเคชัน่ ด้ วยอุปกรณ์มือ
ถือ ซึ่งเป็ นการดาเนินการจัดการประมูลและการเสนอราคาของผู้เข้ าร่ วมประมูลผ่านระบบมือถือทังระบบเป็
้
นครัง้ แรกของ
ประเทศไทย บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจัด การประมูลจนประความส าเร็ จ และได้ รับ ความวางใจจากส านัก งาน กสทช. ให้
ดาเนินการประมูลทัง้ 3 ครัง้ ในปี 2560 ตามเจตนารมณ์ ของสานักงาน กสทช. ที่ต้องการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0
ของรัฐบาล
10.8 การใช้ ความชานาญทางธุรกิจกับหน่ วยงานทางสังคม
บริ ษัทได้ ใช้ นวัตกรรมและความชานาญพิเศษทางธุรกิจให้ กบั หน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
การประมูลรถยนต์ซงึ่ เป็ นทรัพย์สนิ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ คานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานทางสังคมเป็ นหลักตลอดมา
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การควบคุมภายใน

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้ วยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่
จะทาให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน
การรายงานข้ อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรื อลดความเสีย่ งจากการ
กระทาที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง
ๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ โดยกาหนดโครงสร้ างองค์กรและสาย
งานการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการถ่วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทังก
้ าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดัชนีชี ้วัดผลสาเร็ จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
และติดตามผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายองค์กรอย่างสม่าเสมอ
รวมทังก
้ าหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังส่
้ งเสริ มรณรงค์ให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกและปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ และจัดให้
มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้ มีคมู่ ือการปฏิบตั ิงานของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยให้ การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัว เป็ นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังระบบควบคุ
้
มภายในที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ ระบบควบคุมภายใน
ระบบบริ หารจัดการความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การดูแลมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ ทรัพย์สนิ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยบริ ษัทได้
จัดให้ มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผ้ ตู รวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก และสานักตรวจสอบ
ภายใน ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานของบริ ษัทโดยนากรอบแนวทางของ
ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และกรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์ การกากับ
ดูแ ลตามแนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) มา
ประยุก ต์ ใช้ ให้ การควบคุม ภายใน การบริ หารความเสี่ยง และการกากับ ดูแลให้ มี ความสมบูรณ์ ม ากยิ่งขึน้ เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ งที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังจากปั
้
จจัยภายนอก
และภายในองค์กร จึงจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกากับดูแลการบริ หาร
ความเสีย่ งขององค์กรให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้
ทุกคนปฏิบตั ิ โดยประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยงทังปั
้ จจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้ าน
เช่นด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเหตุการณ์ตา่ ง ๆ รวมทังความเสี
้
ย่ งจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดให้ “คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง” มีการรายงานผลให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและรายงาน
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คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี รวมทังมี
้ การทบทวนปั จจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทังจากภายนอกและภายในที
้
่อาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจาทุกปี
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้ องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้ มี การแบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานอย่า งชัดเจน และมีการจัดทาและทบทวนคู่มือ/ขันตอนการปฏิ
้
บัติงานให้ เหมาะสมกับ
โครงสร้ างองค์ กร และการปฏิบัติงานในปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ โดยให้ แต่ละหน้ าที่ที่สามารถถ่วงดุลอานาจหรื อมีกลไก
สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคั ญ เพื่อป้องกันและลด
ข้ อ ผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้ านการเงิน การประมูล การจัดซือ้ จัดจ้ าง หรื อการดูแลทรัพ ย์ สิน เป็ นต้ น รวมทัง้ มี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ดาเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คูม่ ือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้ การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ในการทาธุรกรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทให้ ถือปฏิบตั ิ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความถูกต้ อง โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล ตังแต่
้ การรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูล จัดเก็บ
และติดตามผลข้ อมูล เพื่อให้ การปฏิบัติงานและการนาข้ อมูลที่สาคัญ ไปใช้ ในการบริ หารจัดการของกรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทังมี
้ การกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ข้อมูล
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารที่ผ้ รู ับข้ อมูลทังภายในและภายนอกองค์
้
กร สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว เช่น ระบบ Internet เป็ นต้ น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ คูม่ ือ/ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานและข่าวสารของบริ ษัทรวมทังการรั
้
บแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่าง
ๆ ที่บริ ษัทกาหนดไว้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้ มี ระบบประเมิ น และติ ด ตามผลระบบควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ย งที่
ครอบคลุมทุกด้ าน เช่นด้ านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และ
เรื่ องทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนยั สาคัญ เพื่อรี บดาเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสานัก
ตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมิ นผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อ
สอบทานได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี ้ ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในด้ านบัญชีและ
การเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนาเสนอผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุกไตร
มาสและทุก ปี ซึ่ ง ผลการสอบทานจากผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าต ผู้ ตรวจสอบภายในอิ ส ระโดยว่า จ้ างบุ ค คลภายนอก
(Outsource) และผู้ตรวจสอบสานักตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่พบประเด็นที่เป็ นข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ กากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource)
และสานักตรวจสอบภายใน (In-house) ทาหน้ าที่ในการสร้ างความเชื่อมัน่ (Assurance) และให้ คาปรึกษา (Consulting) ได้
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อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทางาน
ของบริ ษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทังติ
้ ดตามผลการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญหรื อมีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์
ผิดปกติ เช่น กรณีทจุ ริ ต การปฏิบตั ิงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรื ออาจเกิดขึ ้นซ ้า เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การบริ หาร
ความเสีย่ ง ให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทยอมรับได้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ การดาเนินงาน
ขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
อย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้ เหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะความสัมพันธ์
1) บริ ษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งที่สาคัญได้ แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
2) บริ ษัทมีรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท 2 ท่าน
เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของกิจการที่บริ ษัทเข้ าทารายการด้ วย
12.2 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน สรุปได้ ดงั นี ้
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้ แก่กรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ดังนี ้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

24,472,440
415,782
24,888,222

22,690,369
1,143,126
23,833,495

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

บริ ษัท สหการโฮลดิ ้ง จากัด ประกอบธุรกิจซื ้อขายที่ดิน

ความสัมพันธ์บคุ คลที่เกี่ยว กรรมการผู้มีอานาจลงนามของ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ แก่
โยง ผู้มีสว่ นได้ เสีย

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

รายการที่ได้ มาของ
ทรัพย์สนิ (รถยนต์)

1. รถยนต์ต้ ู Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อให้ คณะผู้บริ หารใช้ ในการเดินทางไปประชุมหรื อติดต่องานนอกสถานที่
2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไม่รวม VAT)
เพื่อใช้ เป็ นรถประจาตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
้
าน ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าการทารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท และราคารถทีซ่ ื ้อเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด
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12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น โดยพิจารณาถึงความ
จาเป็ นของการเข้ าทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยประเภทและมูล ค่าของ
รายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งภายใต้ ประกาศและข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าทารายการ
และความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติ
ในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่ อนาไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการระหว่างกัน
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท และรายการระหว่างกันของรายการ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐาน
บัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
12.5 นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจมีการเข้ าทา
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ มีเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุม่ บริ ษัท
ในเครื อ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้ มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิไว้ แล้ วตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัดพร้ อมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี ก ารเข้ าท ารายการใหม่ หรื อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงของราคาและเงื่ อ นไขที่ แ ตกต่า งจากเดิ ม ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะทาหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิ จปกติ ซึ่งไม่มี เงื่ อนไขทางการค้ าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษั ทจะดาเนิน การตาม
มาตรการและขันตอนในการอนุ
้
มตั ิการทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ ข้างต้ น ก่อนการทารายการ ในส่วนของการให้ ก้ ยู ืมเงิน
กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อบริ ษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นนั ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่ทารายการในลักษณะ
ดังกล่าวในอนาคต
ส่วนที่ 2 ข้ อ 12 หน้ าที่ 91

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

12.6 แนวทางในการทาการสอบทานความครบถ้ วนในการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้ องกันและเกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้ วน
บริ ษัทมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี ้
1) บริ ษัทได้ มีการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท แจ้ งข้ อมูลการถื อหุ้น และการดารงตาแหน่งทางการ
บริ หารหรื อการเป็ นกรรมการในบริ ษั ทอื่น ๆ ให้ แก่บ ริ ษั ท รั บทราบโดยจัดเก็ บ ข้ อมูลไว้ ที่ฝ่ายบัญ ชี และฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งปั จจุบนั มีการจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ได้ แจ้ งขอความร่ วมมือให้
ผู้บริ หารและคณะกรรมการของบริ ษัทรับทราบว่า ในกรณีทีมีการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้น หรื อดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทใดให้ กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นหรื อดารงตาแหน่ง
2) ฝ่ ายบัญชีจะทาการตรวจสอบรายการทางบัญชีทกุ สิ ้นเดือนว่าบริ ษัทมีการทารายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามข้ อมูลรายชื่อที่จดั เก็บไว้ หรื อไม่ และจัดทาข้ อมูลส่งให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สอบทานความเป็ นธรรมของราคาต่อไป
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 งบการเงิน
13.1.1 ผู้สอบบัญชีและสรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี

นายไพบูล ตันกูล
นายไพบูล ตันกูล
นางณฐพร พันธุ์อดุ ม

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
เลขที่

บริษัทผู้สอบบัญชี

4298
4298
3430

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

สรุ ปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต–งบการเงินปี 2557-2559
ก)

งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ความเห็ นว่างบการเงิน แสดงฐานะ
การเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข)

งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ โดยให้ ความเห็ นว่างบการเงิน แสดงฐานะ
การเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค) งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตได้ ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษั ทฯ โดยให้ ความเห็ นว่างบการเงิน แสดงฐานะ
การเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.1.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

44,118,783

44,118,783

48,721,791

เงินลงทุนระยะสั้น

8

187,016,150

187,016,150

163,131,336

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

51,854,000

51,854,000

48,189,875

998,259

998,259

1,240,670

283,987,192

283,987,192

261,283,672

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัด

10

34,130,900

34,130,900

32,860,899

เงินลงทุนในการร่ วมค้า - สุ ทธิ

11

1,426,568

5,099,800

-

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

12

248,189,347

248,189,347

249,016,207

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

13

21,823,992

21,823,992

23,871,922

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

14

9,246,942

9,246,942

6,968,222

4,212,426

4,212,426

6,620,469

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

319,030,175

322,703,407

319,337,719

รวมสิ นทรัพย์

603,017,367

606,690,599

580,621,391

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบการเงินที่แสดง

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

15

97,710,394

97,710,394

93,920,580

10,867,976

10,867,976

12,631,988

4,294,566

4,294,566

4,701,127

112,872,936

112,872,936

111,253,695

7,342,696

7,342,696

10,805,657

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

34,796,680

34,796,680

31,291,697

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน

42,139,376

42,139,376

42,097,354

155,012,312

155,012,312

153,351,049

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

17

183,998,784

183,998,784

183,998,784

18

13,750,000

13,750,000

13,750,000

ยังไม่ได้จดั สรร

112,756,271

116,429,503

92,021,558

รวมส่ วนของเจ้ าของ

448,005,055

451,678,287

427,270,342

รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

603,017,367

606,690,599

580,621,391

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้

17
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 550,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 550,000,000 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

559,495,931
(307,419,773)
252,076,158
3,807,175
997,473
256,880,806

559,495,931
(307,419,773)
252,076,158
3,807,175
997,473
256,880,806

601,829,182
(320,602,852)
281,226,330
4,962,641
698,997
286,887,968

(28,401,089)
(93,618,150)
(122,019,239)
134,861,567
(3,673,232)

(28,401,089)
(93,618,150)
(122,019,239)
134,861,567
-

(31,515,662)
(95,811,791)
(127,327,453)
159,560,515
-

กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

131,188,335
-

134,861,567
-

159,560,515
-

กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

131,188,335
(27,253,433)
103,934,902

134,861,567
(27,253,433)
107,608,134

159,560,515
(33,952,354)
125,608,161

4,794,751
108,729,653

4,794,751
112,402,885

125,608,161

103,934,902
103,934,902

107,608,134
107,608,134

125,608,161
125,608,161

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ

6
6

กาไรขั้นต้ น
รายได้อื่นจากการดาเนินงาน
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

11

กาไรสุ ทธิสาหรับปี

21
6

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์
พนักงานตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

16

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 96

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

108,729,653
-

112,402,885
-

125,608,161
-

108,729,653

112,402,885

125,608,161

0.19

0.20

0.23

22

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 97

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสี ย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

- ทุนสารอง

รวมส่ วนของ

และชาระแล้ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

114,912,297

450,161,081

-

-

-

(148,498,900)

-

-

-

(148,498,900)
125,608,161

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

-

-

-

103,934,902

103,934,902

19

-

-

-

(87,994,940)

(87,994,940)

16

-

-

-

4,794,751
4,794,751

4,794,751
4,794,751

137,500,000

183,998,784

13,750,000

112,756,271

448,005,055

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

19

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

กาไรสุ ทธิสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย

125,608,161

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 98

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

- ทุนสารอง

รวมส่ วนของ

และชาระแล้ว

มูลค่ าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

เจ้ าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

114,912,297

450,161,081

-

-

-

(148,498,900)

-

-

-

(148,498,900)
125,608,161

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

-

-

-

107,608,134

107,608,134

19

-

-

-

(87,994,940)

(87,994,940)

16

-

-

-

4,794,751
4,794,751

4,794,751
4,794,751

137,500,000

183,998,784

13,750,000

116,429,503

451,678,287

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

19

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

กาไรสุ ทธิสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย

125,608,161

กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 99

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินที่แสดง

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

131,188,335

134,861,567

159,560,515

40,316,762
2,948,764
(997,473)
447,635
1,507,080
(2,827,401)
3,673,232

40,316,762
2,948,764
(997,473)
447,635
1,507,080
(2,827,401)
-

37,931,822
2,862,491
2,700
(698,997)
1,987,133
(3,037,962)
-

(3,807,076)
242,411
2,408,044
3,789,814
(406,561)
(175,290)
3,504,983

(3,807,076)
242,411
2,408,044
3,789,814
(406,561)
(175,290)
3,504,983

37,711,869
416,200
3,767,991
(149,888,747)
(513,271)
5,898,920

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

181,813,259
2,970,352
(31,296,162)

181,813,259
2,970,352
(31,296,162)

96,000,664
3,037,321
(40,878,626)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

153,487,449

153,487,449

58,159,359

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชัว่ คราว
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ถาวรตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่ วมค้า
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นจริ ง
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

12
13
8
12
16
11

11

งบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ต่อ)
งบการเงินที่แสดง

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 100

งบการเงินที่แสดง

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสี ย

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดเพิ่มขึ้น

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

(1,270,001)

(1,270,001)

-

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่ คราว

8

(146,658,459)

(146,658,459)

(80,139,061)

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว

8

122,773,645

122,773,645

12,037,710

(5,099,800)

(5,099,800)

-

(40,264,505)

(40,264,505)

(42,508,661)

1,324,438

1,324,438

1,341,877

(900,835)

(900,835)

(1,772,935)

(70,095,517)

(70,095,517)

(111,041,070)

(87,994,940)

(87,994,940)

(148,498,900)

(87,994,940)

(87,994,940)

(148,498,900)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(4,603,008)

(4,603,008)

(201,380,611)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

48,721,791

48,721,791

250,102,402

44,118,783

44,118,783

48,721,791

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

19

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 101

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

13.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
2558
Liquidity Ratio
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Profitability Ratio
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
Financial Ratio
อัตราหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)
อัตราส่ วนอื่นๆ
มูลค่าหุ น้ ตามบัญชี ต่อหุ น้ (บาท)
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุ น้ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ น้ (บาท)
จานวนหุ ้น (ล้านหุน้ )

ตามวิธี
ส่ วนได้ เสี ย

ตามวิธีราคาทุน
2559

2560

2560

1.62
0.89
9.98
36.57
1.64
222.95

2.35
0.35
8.98
40.66
1.90
192.25

2.52
1.40
10.79
33.83
3.15
116.01

2.52
0.81
11.18
32.63
3.21
113.76

50.32
32.94
25.92
41.26

46.73
26.51
20.68
28.63

45.05
24.10
19.07
23.92

45.05
24.10
18.42
23.75

32.35
328.36
0.99

23.96
220.95
0.91

22.30
131.24
0.93

22.79
164.91
0.95

0.67
0.80
105.52

0.36
0.30
118.22

0.34
1.23
81.77

0.35
1.20
84.66

0.82
0.34
0.36
0.25
550

0.78
0.23
0.27
0.25
550

0.82
0.20
0.16
0.25
550

0.81
0.19
0.16
0.25
550

ส่วนที่ 3 ข้ อ 13 หน้ าที่ 102

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้จากการให้บริ การสาหรับปี 2560 มีจานวน 559.50 ล้านบาท (2559 : 601.83 ล้านบาท) ลดลง 42.83 ล้านบาท
หรื อลดลง 7.0 % เป็ นผลมาจากการปรับตัวลดลงของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจประมูลรถยนต์อนั เป็ นธุรกิจปลายน้ า
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ได้พยายามลดผลกระทบดังกล่าวโดยการพยายามเพิ่มจานวน
ลูกค้าทั้งในส่วนของลูกค้าที่เป็ นเจ้าของทรัพย์และลูกค้าผูป้ ระมูลซื้อ พร้อมทั้งได้ขยายบริ การประมูลไปในส่วนของสิ นทรัพย์
อื่น รวมทั้งการให้บริ การกับหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง สาหรับธุรกิจประมูลรถจักรยานยนต์น้ นั บริ ษทั สามารถเพิ่มรายได้
จากปี 2559 โดยเพิ่มขึ้น 21.8% เป็ นผลจากการหมุนเวียนของปริ มาณรถจักรยานยนต์ในตลาดที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มในส่วน
ของเจ้าของสิ นทรัพย์และผูป้ ระมูลซื้อ เช่นกัน
2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้
ประมูล-รถยนต์

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

563.75

78.44

487.00

80.92

434.16

77.60

ประมูล-จักรยานยนต์

47.82

6.65

46.93

7.80

57.19

10.22

รายได้ค่าขนย้าย

80.83

11.25

59.69

9.92

60.21

10.76

รายได้จากการประมูลอื่น

26.32

3.66

8.21

1.36

7.93

1.42

718.72

100.00

601.83

100.00

559.50

100.00

รวม
จานวนรถทีจ่ บประมูลในปี 2558 - 2560 (คัน)

2558

2559

2560

รถยนต์ จบประมูล

64,561

53,961

48,892

รถจักรยานยนต์ จบประมูล

36,337

38,267

47,392

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ดาเนินการขยายเพิม่ กลุ่มลูกค้าประมูลออนไลน์โดยการพัฒนาระบบการประมูลผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction ให้สะดวกและง่ายยิง่ ขึ้น บริ ษทั ได้จดั ทาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ประมูลผ่านทางเว็บไซด์
ของบริ ษทั ที่ www.auct.co.th ในลักษณะ Real Time สามารถทาการประมูลพร้อมกับการประมูลในสถานที่จริ ง และเป็ น
ระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผเู ้ ข้าร่ วมประมูลสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการ
ประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดงความ จานงในการสูร้ าคาที่ผดู ้ าเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้งได้
ผ่านทางการประมูลออนไลน์ ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนรถยนต์ที่จบการประมูลในระบบประมูลออนไลน์ในปี 2559 -2560 มี
สัดส่วนรถยนต์จบออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็ น 5.6% และ 8.6% ตามลาดับ สาหรับรถจักรยานยนต์ มีการประมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น
และมีสดั ส่วนที่จบประมูลออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 0.7% ในปี 2559 เป็ น 5.3% ในปี 2560
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ในปี 2558 รายได้จากการประมูลอื่นเกิดจากค่าจัดงานประมูลให้กบั หน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช ปปง และเอกชน
บางราย เป็ นต้น ในปี 2559 – 2560 รายได้จากการประมูลอื่นเกิดจากค่าจัดงานประมูลให้กบั หน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช
และเอกชนบางราย เป็ นต้น
ประเภท
รถยนต์

จักรยานยนต์

รวม

รายการ
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
จานวนรถจบออนไลน์ (คัน)
สัดส่ วนรถจบออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์

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

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

รายได้ อื่น
รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร โดยมีจานวนลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใน
ตลาดการเงินมีอตั ราลดลง โดยในปี 2559-2560 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอตั ราระหว่างร้อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี และร้อยละ
0.80 - 1.3 ต่อปี ตามลาดับ
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้นทุนการให้บริ การรวมเท่ากับ 357.03 ล้านบาท 320.60 ล้านบาท และ 307.42 ล้านบาท ในปี 2558 - 2560
ตามลาดับ ต้นทุนการให้บริ การส่วนใหญ่คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าเคลื่อนย้ายรถเพือ่ เข้าประมูล เงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน
ขยายสาขา เป็ นต้น
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ต้ นทุนการให้ บริการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 2/
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมูล 3/
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล 4/
ค่ารักษาความปลอดภัย
ระบบการประมูล E-auction
อื่นๆ
รวม

2558
ล้ านบาท ร้ อยละ 1/
100.23
13.95
52.24
7.27
67.59
22.99
70.71
19.74
12.88
10.64
357.03

9.40
3.20
9.84
2.75
1.79
1.48
49.68

2559
ล้ านบาท ร้ อยละ 1/
80.94
13.45
67.09
11.15
63.41
30.81
42.60
21.01
4.12
10.63
320.60

10.54
5.12
7.08
3.49
0.68
1.77
53.27

2560
ล้ านบาท ร้ อยละ 1/
82.15
14.68
69.32
12.39
61.20
34.10
21.69
20.88
3.49
14.57
307.42

10.94
6.10
3.88
3.73
0.62
2.60
54.95

1/ ร้อยละของรายได้จากการให้บริ การ
2/ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้างบริ ษทั ขนย้ายรถเพื่อขนย้ายรถที่จะเข้าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึ่ง
ไปเก็บยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อรอประมูลหรื อนาเข้าประมูล รวมถึงค่าเช่ารถที่ทีมงามประจาสถานที่เก็บรักษารถใช้สาหรับ
ตรวจดูแลความเรี ยบร้อย
3/ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่
ประมูลทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องเสี ยง เต็นท์ เป็ นต้น
4/ ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริ การทาความสะอาดรถที่เข้าประมูล ค่าน้ ามันเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้เพื่อให้
รถที่ประมูลได้ดงั กล่าวมีน้ ามันเพียงพอที่จะขับออกไปเติมที่สถานีบริ การน้ ามันได้ ค่าจ้างพนักงานรายวันในวันประมูล ค่า
ตกแต่งสถานที่ประมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการประมูล เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั มีการปรับตัวลดลงจาก 130.25 ล้านบาท
127.33 ล้านบาท และ 122.02 ล้านบาท ในปี 2558 - 2560 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่า
เสื่ อมราคา วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

2558
2559
2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
35.87
4.99
31.52
5.24
28.40
5.08
94.38
13.13
95.81
15.92
93.62
16.73
130.25
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ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 – 2560 บริ ษทั มี กาไรลดลงจากปี 2558 อันเป็ นผลกระทบมาจากการหดตัวของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะ
ปริ มาณรถยึดมีการลดลงหลังจากกฏหมายทวงหนี้มีการประกาศใช้ในปี 2558 โดยบริ ษทั มีกาไรสุทธิในปี 2558 – 2560 เท่ากับ
187.65 ล้านบาท 125.61 ล้านบาท และ 107.61 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 26.11 ร้อยละ 20.87 และร้อยละ
19.23 ตามลาดับ
ตามวิธีราคาทุน
2558
ล้ านบาท

ตามวิธีส่วนได้ เสีย

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560
ร้ อยละ

ล้ านบาท

2560
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กาไรขั้นต้น

361.69

50.32

281.23

46.73

252.08

45.05

252.08

45.05

กาไรจากการดาเนินงาน

236.78

32.94

159.56

26.51

134.86

24.10

134.86

24.10

กาไรสุทธิ

187.65

26.11

125.61

20.87

107.61

19.23

103.93

18.58

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี

188.79

26.27

125.61

20.87

108.73

19.43

112.40

20.09

ในปี 2560 บริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้าเป็ นจานวนเงิน
3.68 ล้านบาท ทาให้กาไรสุ ทธิที่แสดงเงินลงทุนตามราคาทุนวิธีส่วนได้เสี ยมีมูลค่า 103.93 ล้านบาท ลดลง 3.68 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับวิธีราคาทุนในการเข้าร่ วมทุนดังกล่าว บริ ษทั มีความมุ่งหวังจะเป็ นการเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าทัว่ ไป (End
Users) ให้นารถมาประมูลที่บริ ษทั ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวน่าจะส่ งผลบวกให้กบั บริ ษทั ในปี ต่อๆมา ขณะเดียวกันบริ ษทั มี
การทบทวนผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยใหม่หลังจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2560 ทาให้มี
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนักงาน จานวน 4.79 ล้านบาท ซึ่ งแสดงไว้ในส่ วนกาไรเบ็ดเสร็ จอื่นในปี
2560
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ตามวิธีราคาทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
2558
สิ นทรัพย์รวม

2559

ตามวิธีส่วนได้ เสีย
2560

2560

751.11

580.62

606.69

603.02

-

-

5.10

1.43

หนี้สินรวม

300.95

153.35

155.01

155.01

ส่วนของเจ้าของ

450.16

427.27

451.68

448.01

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

114.91

92.02

116.43

112.76

เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า - สุทธิ

ส่วนที่ 3 ข้ อ 14 หน้ าที่ 106

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

สินทรัพย์ รวม
ปี 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 603.02 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้เสี ย (ปี 2559 : 580.62 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 22.40 ล้านบาท
คิดเป็ น 3% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
- เงินลงทุนระยะสั้น เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา เพิ่มขึ้น 23.89 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ
31.01 ของสิ นทรัพย์รวม
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 0.83 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 41.16 ของ
สิ นทรัพย์รวม ในปี 2560 มีการตัดจาหน่ายทรัพย์สินบางรายการจากการยกเลิกการใช้งานเนื่องจากสัญญาเช่าสิ้นสุด
ลงรวมทั้งการขายสิ นทรัพย์บางรายการทาให้บริ ษทั มีกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สินจานวน 1 ล้านบาท
(ปี 2559 : 0.7 ล้านบาท)
- ปี 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัดเป็ นจานวนเงิน 5.10 ล้านบาท ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมค้า
โดยบริ ษทั ถือสัดส่วนร้อยละ 50.988 เนื่องจากบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด มีผลขาดทุนจากการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2560 ซึ่งเป็ นปี แรกของการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 7.20 ล้านบาท จึงทาให้ยอดเงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธี
ส่วนได้เสี ยคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.43 ล้านบาท และทาให้สินทรัพย์รวมที่แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้
เสี ยเท่ากับ 603.02 ล้านบาท เทียบกับตามวิธีราคาทุนเท่ากับ 606.69 ล้านบาท
หนีส้ ินรวม
ปี 2560 มีหนี้สินรวมจานวน 155.01 ล้านบาท (ปี 2559 : 153.35 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท คิดเป็ น 1%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 3.79 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 16.20 ของหนี้สินรวมส่วนใหญ่
เป็ นเจ้าหนี้ค่ารถที่รอชาระคืนให้กบั เจ้าของทรัพย์เมื่อครบกาหนดชาระ ภายใน 4-7 วัน นับจากวันประมูล
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 3.50 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2559 คิดเป็ น 11 ของหนี้สินรวม ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจา
ป้ ายประมูลทางอินเตอร์เนต เพิ่มขึ้น 3.01 ล้านบาท หลังจากการพัฒนาระบบการประมูลออนไลน์และมีลูกค้าให้ความ
สนใจสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อใช้บริ การประมูลออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
หุ ้นสามัญจดทะเบี ยนทั้งหมดมีจานวน 550,000,000 หุ ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
สารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิ หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ นสารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ นจด
ทะเบี ยน สารองดังกล่าวนี้ ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลได้ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ต้ งั สารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็ น
จานวน 13.75 ล้านบาทของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
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ณ สิ้ นปี 2558 – 2560 บริ ษทั มีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 450.16 ล้านบาท 427.27 ล้านบาท และ 448.00 ล้านบาท (ตามวิธีส่วน
ได้เสี ย) ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2559-2560 บริ ษทั มีทุนชาระแล้วทั้งสิ้ น 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการกาไรมาโดย
ตลอด แต่ส่วนของเจ้าของจานวนลดลง สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ระหว่างปี 2558 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง จานวน 104.50 ล้านบาท และ 93.50 ล้านบาท ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 และ
8 กันยายน 2558 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2559 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง จานวน 93.50 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 และ 7
กันยายน 2559 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2560 บริ ษทั มีการจ่ายเงิ นปั นผล 2 ครั้ง จานวน 66 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และ 7
กันยายน 2560 ตามลาดับ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่าที่ ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ ประกอบการต่างๆ และพื้นที่ สาหรับ
โฆษณาเป็ นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริ ษทั มีภาระที่จะต้องจ่ายชาระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็ นจานวนเงิน 48.73 ล้านบาท
และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็ นจานวนเงิน 190.01 ล้านบาท และเกินกว่า 5 ปี 114.68 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
เท่ากับ 353.42 ล้านบาท
2.

บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเพื่อค้ าประกันไฟฟ้ าจานวน 0.33 ล้านบาท และค้ า
ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 7.80 ล้านบาท รวมเท่ากับ 8.13 ล้านบาท

3.

บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิวงเงิ นเบิ กเกินบัญชี จานวน 35 ล้านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนใน
กิจการ วงเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร จานวน 26 ล้านบาท

4.

บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั ที่
ไม่เกี่ยวข้อง 180 แห่ง และธนาคารพาณิ ชย์ 10 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือน
ธันวาคม 2562 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่าดาเนินการ เป็ นต้น

การวิเคราะห์ สภาพคล่อง
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2558

2559

2560

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

262.29

198.61

176.25

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

246.40

58.16

153.48

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(179.69)

(111.04)

(70.08)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(202.80)

(148.50)

(87.99)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

(136.08)

(201.38)

(4.59)

250.10

48.72

44.12

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด
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กระแสเงินสด
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ 246.40 ล้านบาท 58.16 ล้านบาท และ 153.48 ล้าน
บาท ในปี 2558 - 2560 ตามลาดับ การเปลี่ ยนแปลงในยอดกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงานของบริ ษทั ขึ้ นอยู่กบั การ
เปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันสิ้ นงวดเป็ นหลัก ซึ่ งเกิดจากลูกหนี้ค่ารถและเจ้าหนี้ ค่ารถจากการประมูลที่ยงั
ไม่ครบกาหนดชาระ ในปี 2558 บริ ษทั มีเงินสดได้มาจากการดาเนิ นงานเป็ นบวก สาเหตุหลักเกิดจากกาไรเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ก่อน ประกอบกับเจ้าหนี้ ค่ารถที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเพิม่ ขึ้นมากจึงทาให้บริ ษทั มีกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน
จานวนมากเพื่ อ รอจ่ ายช าระคื น ให้กับ เจ้าหนี้ ค่ ารถเมื่ อ ครบก าหนด ในปี 2559 และ ปี 2560 มี ยอดเป็ นบวกเกิ ด จากผล
ประกอบการที่มีกาไรสุทธิ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้มาจาก เงินที่ได้รับชาระจากลูกหนี้ค่ารถในช่วงสิ้นปี ไป
จ่ายชาระคืนให้กบั เจ้าหนี้ค่ารถเนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดจ่ายชาระคืน เช่นเดียวกัน
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (179.69)ล้านบาท (111.04) ล้านบาทและ (70.08) ล้านบาท ใน
ปี 2558 - 2560 ตามลาดับ สาหรับปี 2558 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (179.69) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษทั มี การ
นาเงิ นสดไปลงทุน เงิ นฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้ น และมีการจ่ายลงทุนขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สุ ราษฎร์ ธานี สงขลา
อุบลราชธานีและอุดร เป็ นต้น สาหรับ ปี 2559 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษทั มี
การนาเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และมีการจ่ายค่าก่อสร้างสถานที่ประมูลที่สาขาพิษณุโลก สาหรับ ปี 2560 เงินสดใช้
ไปในกิ จกรรมลงทุน (70.08) ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่ องจากบริ ษทั มีเงินสดไปลงทุนเงิ นฝากระยะสั้น และลงทุนโครงการ
ป้ องกันน้ าท่วมรวมถึงการปรับปรุ งพื้นที่ของสานักงานใหญ่
บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (202.80) ล้านบาท (148.50) และล้านบาท(87.99)
ล้านบาท ในปี 2558 – 2560 ตามลาดับ เป็ นรายการจ่ายเงินปั นผล
ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริ ษทั มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเป็ นหลัก โดยในปี 2558
- 2560 บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุ ทธิเท่ากับ (136.08) ล้านบาท (201.38) และล้านบาท (4.59) ล้านบาท ส่งผล
ทาให้บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวดเท่ากับ 250.10 ล้านบาท 48.72 ล้านบาทและ 44.12 ล้านบาท
ตามลาดับ
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แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

63
ปริ ญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินยิ ม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2548 – ปั จจุบัน
2545 – 2558
2544 – 2558
2531 – ปั จจุบัน
2527 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษา
ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560
หมายเหตุ
/1

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.31/1
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

รวมส่วนของคูส่ มรส 6,700,000 หุ้น

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

59
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, USA
ปริ ญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน

2555 – ปั จจุบัน
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยสาคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

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

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

61
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน

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

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรี เชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้ เท็ค คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวีธนั เดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรี เชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการบริหาร
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
2555 – 2560
2559 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – 2560
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

60
ปริ ญญาโท บริ หารการเงิน University of Mississippi USA
ปริ ญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015
กรรมการบริ หาร บมจ. สหการประมูล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิค รี พบั บลิค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่ งขัน ไม่มี
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัท
ร่ วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง
2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ไม่เป็ น
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถ
ท าหน้ าที่ ได้ อย่างเป็ นอิ สระ (เช่ น การซื อ้ / ขาย วัตถุดิ บ / สินค้ า /
บริ การ / การยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2560)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

หมายเหตุ : นายศราวุธ จารุจินดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการอิสระของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม
2560 ได้ มีมติอนุมตั แิ ต่งตังนายศราวุ
้
ธ จารุจินดา เป็ นกรรมการบริหารของบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ น
ไป

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

58
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ.สหการประมูล
2560 – ปั จจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินการบัญชี บริ ษัท ทีมพลาส เคมีคอล จากัด
2560 – ปั จจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จากัด
2557 – 2559
CFO กลุม่ ธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
2554 – 2556
CFO กลุม่ ธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ ปอเรชัน่
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ง. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
จ. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ฉ. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยสาคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถท า ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
ไม่มี
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้ อนุมตั ิแต่งตังนางวิ
้
ไลวรรณ ศรี สารวล เป็ น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระของบริ ษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่
ลาออก โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

62
ปริ ญญาโทการบริ หารจัดการสือ่ สารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบัน
2544 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มสี ว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560

กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง / ประธาน
กรรมการบริ หาร บมจ. สหการประมูล
กรรมการผู้จดั การ บจก. ควอลิตี ้ ซินดีเคท
ไม่มี
กรรมการผู้จดั การ บจก. ควอลิตี ้ ซินดีเคท
ไม่มี

เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.66
5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี )
58
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2534 – ปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ/
กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
บมจ. สหการประมูล
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
2541 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
2536 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ ไม่มี
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
4.53/1
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560
3 ครัง้ จาก 5 ครัง้
หมายเหตุ
/1

รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายวรั ญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
34
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2557 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2557 – ปั จจุบัน
2553 – ปั จจุบัน
2553 – ปั จจุบัน
2552 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

รองกรรมการผู้จดั การ บมจ. สหการประมูล
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท

ไม่มี
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษั ทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่ มีนัยสาคัญอันอาจมี ผลทาให้ ไม่สามารถท า ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม
/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
บุตร นายเทพทัย ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2560
4 ครัง้ จาก 5 ครัง้

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางอัญชลี พรรคกลิน
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
61
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ปั จจุบัน

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บมจ. สหการประมูล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายการเงิน
บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ ซีส์) และบริ ษัทในกลุม่
กรรมการ / ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
บจก. ดันล้ อปพิลโล่ ไทยแลนด์

2558 – 2559
2548 – 2558
2532 – 2548
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกั บบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่ มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม
/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายเผ่ าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
62
อุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 – ธค. 2560

รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บมจ. สหการประมูล
ผู้ช่วยผู้วา่ การพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้วา่ การชุมชนสัมพันธ์และสิง่ แวดล้ อม
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

2558 – 2559
2556 – 2558
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

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

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 13

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรั กษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
46
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปริ ญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิตศิ าสตร์ )
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บริ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัท แวนด้ าโฟรเซ่น จากัด

2557
2560 – ปั จจุบัน
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกั บบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่ มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม
/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี
กรรมการ บริ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 14

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคลและกฎหมาย
อายุ (ปี )
46
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การแผนกกฎหมาย
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ทนายความ บริ ษัท อินทรรักษ์ คอนซัลแตนท์ จากัด

2557 – 2559
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกั บบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่ มี นัยสาคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 15

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายนิธิศ โสภณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัตกิ าร
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2537-2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

46
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทริ น์เอเชีย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บมจ. สหการประมูล
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท ไทย-โกเบ เวลดิ ้ง จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.005

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 16

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นายสุธี สมาธิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

56
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน

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

2540-2559

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสี ยกั บบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษั ทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก. แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0014

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 17

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์
รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายสานักกรรมการ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2546 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมี ส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท / บริ ษั ทใหญ่ / บริ ษั ทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

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

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0018

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 18

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรั พย์
เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

57
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2561 – ปั จจุบัน
2559 – 2560
2556 – 2558
2552 – 2554
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ช. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ซ. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ฌ. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยสาคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถท า
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

เลขานุการบริ ษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษา บริ ษัท ชิค รี พบั บลิค จากัด
เลขานุการบริ ษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษาโครงการ บริ ษัท เจตาแบค จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 19

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

1.1

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รายละเอียดหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติแต่งตังนางสาวอั
้
มพาพร
หลักเรื องทรัพย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.

3.
4.
5.

1.2

เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่
วันที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณะชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุม กรณีเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นใน
บริ ษัทอื่น
-

ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 20

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อย และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ณ วันที่ 30 มกราคม 2561
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
นายเทพทัย ศิลา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
นายศราวุธ จารุจินดา

6. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

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

บมจ.
สหการประมูล 1
C, i, iii
MD, i, ii, iv i
AC, i ,iii
AC, i, iii
Executive
director
AC, I, iv
i, ii ,iv

2
i

3
i

4

5
C

6

7

8

9

C

C

i

C

10

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

C, AC

AC

C

C

I

AC

21

i
M
C
AC

AC

i

AC

AC

MD

8. นายวรัญญู ศิลา
i, ii ,iv, M
i
i
i
i
9. นางอัญชลี พรรคกลิน
M
I
10. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา
M
11. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
12. นายนิธิศ โสภณ
M
M
13. นายสุธี สมาธิ
M
14. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์
M
หมายเหตุ:
C = ประธานกรรมการ
AC = กรรมการตรวจสอบ
MD = กรรมการผู้จดั การ
M = ผู้บริหาร
i= กรรมการ
ii= กรรมการบริหาร
iii = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
iv= กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจ. สหการโฮลดิ ้ง
7. บมจ. ชิค รีพบั บลิค
13. บจ. ควอลิตี ้ ซินดีเคท
19. บจก.สตรอง-แม็กซ์-อินเตอร์
บจ. เขาค้ อไฮแลนด์ รีสอร์ ท
8. บจ. บี อาร์ ซี เอส
14. มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
20. บมจ.บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
บจ. แอท 800
9. บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
15. บมจ. ทีวีทนั เดอร์
21. บจก.แอคชัน่ -แอนด์-ออคชัน่
บจ. บลิซซ์ เขาค้ อ
10. บจ. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล
16. บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
บมจ. ยูเอซี โกลบอล
11. บจ. เลิร์นเทค
17. บจก.พีซีเอ็น
บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
12. บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
18. บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 21

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2
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บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
หัวข้ อ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(outsource)
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียด
บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด
ที่อยู่ 8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามคาแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โทร. 02-540-0183
นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941
ปี 2556 – ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริ ษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ ้ง จากัด
ปี 2555 – 2556 กรรมการบริหาร บริ ษัท เค พีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ปี 2542 – 2554 กรรมการบริ หาร บริษัท สานักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
ปี 2560
 Internal Audit in Disruptive Technology
 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60
 รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ ใหม่ตาม TFRS15 สาหรับธุรกิจทัว่ ไป รุ่นที่ 2/60
ปี 2559
 ความเสีย่ งและการกากับดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นที่
2/59
ปี 2556
 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด COSO 2013, สภาวิชาชีพบัญชี

ปี 2554 -2556
 KPMG In-house and on-line training SEC practice,
 Financial Statement Consolidation
 ISQC Practice
 Risk Assessment & Management
 การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรู ปแบบใหม่
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
 DCP รุ่น 40 (Director Certification Program )
 DAP (Director Accreditation Program )
หน้ าที่ความรับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.
5.

สอบทานแผนงานการตรวจสอบและนาเสนอแผนการตรวจสอบ
สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
สอบทานกระดาษทาการของผู้ชว่ ย
สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
จัดทารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชุดสุดท้ าย

เอกสารแนบ 3

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4

แบบรายงาน 56-1 ประจาปี 2560

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560
เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายตามข้ อบังคับว่าด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน งบการเงิน รายการระหว่างกัน การบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สอบทานหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้ อง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในรอบปี 2560 ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สาคัญ ของงบการเงิ น และงบ
การเงินรายไตรมาส ประจาปี 2560 ของบริ ษัท ร่ วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริ หารระดับสูง และผู้ตรวจสอบภายใน ผลการสอบทาน
รายงานทางการเงินพบว่า บริ ษัท มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เชื่อถือได้ การจัดทาเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้ เปิ ดเผยข้ อ มูล ในงบการเงิน อย่างเพี ย งพอและทันเวลา เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ งบการเงิน ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบแล้ วเป็ นรายงานทางการเงินที่จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานบัญชี
ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการระหว่างกันที่เข้ าข่ายรายการเกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึง่ อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันที่บริ ษัท
มีการดาเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้ องพบว่า บริ ษัท ได้ ดาเนินการตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากรอบการบริ หารความ
เสีย่ ง และแผนการจัดการความเสีย่ งรวมทังให้
้ ความเห็นในการบริ หารความเสีย่ งกับคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาปั จจัยเสีย่ ง
ทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริ หารจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
รวมทังสอบทานสั
้
ญญาณเตือนภัยตามหลักการทีก่ าหนดไว้ และการพัฒนาระบบรับข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งเบาะแส (Whistle
blower) โดยผ่านเว็บไซด์ของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนได้ มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท รวมทัง้
เรื่ องที่อาจจะทาให้ บริษัท เสียหายตามช่องทางทีก่ าหนดไว้
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission
– Enterprise Risk Management) แล้ วพบว่า มีความเพีย งพอ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังได้
้ สอบทานการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสานักตรวจสอบภายใน เป็ นรายไตรมาสตามแผนงานประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว พบว่าได้
ปฏิบัติงานได้ ตามเป้า หมาย ได้ รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดีจากผู้รั บการตรวจ และมีการปรั บ ปรุ งตามความเห็นร่ วมกันอย่าง
สม่าเสมอ
5. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริ ษัท รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎระเบียบ
อย่างถูกต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง

กับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 ไม่พบรายการที่บริ ษัทฯ กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ เปิ ดช่องทางรายงานการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ และการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการ
สือ่ สารต่าง ๆ เช่นการส่ง E-mail และ hotline ของบริ ษัท ตาม “นโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน”
6. การพิจารณาเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชีแล้ ว มีความเห็นว่าผลการปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชีเป็ นที่นา่ พอใจ และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลังจากได้ ตกลงเงื่อนไขในการ
สอบบัญชี จึงได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท ไพร้ ชวอเตอร์
เฮ้ าส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับ ปี 2561
โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัท ได้ จดั ทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสีย่ งเพียงพอเหมาะสม ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้ อง ทาให้ เชื่อมัน่ ว่าข้ อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถกู ต้ อง
เชื่อถือได้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

