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  ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทใน
ภาพรวม 

  
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาให้บริษัทเติบโตแบบยัง่ยืน และเน้นการให้บริการด้านคณุภาพ โดยยกระดบัการ
ด าเนินงานและบริหารองค์กรเป็นมืออาชีพและเข้าสูร่ะดบัสากล ซึ่งรวมถึงการประมลูสนิค้าทกุชนิดที่มิใช่เพียงสนิค้า
ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านัน้ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครอบคลมุทุกประเภท
ทรัพย์สินในด้านการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจดัประมูลที่
โปร่งใส ให้ข้อมลูที่ถกูต้องและซื่อตรงทกุขัน้ตอน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ซือ้และผู้ขายในด้านความยตุิธรรม โดย
มีการพัฒนาระบบการจัดการการประมูลแบบ Web Base ที่มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาและส านักงานและ
คลังสินค้า สามารถดูแลตรวจสอบในเร่ืองสภาพสินทรัพย์อย่างมีระบบและได้มาตรฐานแบบ Real Time มีการ
ประเมินราคากลาง หรือราคาเปิดประมลูอยา่งเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากเจ้าของสินทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ เข้าร่วม
ประมลูจะได้ซือ้สินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกบัสภาพ คณุภาพการใช้งาน เพื่อเพิ่มมลูค่าและความส าเร็จต่อทัง้คู่ค้า
และลกูค้า สอดคล้องกบัค าขวญัของบริษัทท่ีวา่  
 

“Your Success is our Pride”  ความส าเร็จของทา่นคือความภมูใิจของเรา 
 
ทัง้นี ้บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้และผลก าไรในอนาคตโดย 

1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล จากผู้ ใช้งานโดยตรง
เพิ่มขึน้  

2. ขยายฐานผู้ เข้าร่วมการประมลู 
3. เพิ่มประเภททรัพย์สนิในการประมลูให้มีความหลากหลาย 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ความเป็นมา 
 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการ

ประมูล จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้า

ประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานเร่ิมแรกของ นายเทพทยั ศิลา ซึง่เป็นผู้ก่อตัง้และบกุเบิกธุรกิจมาตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

เดิมผู้ก่อตัง้ประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตัง้ได้จดัตัง้บริษัทขึน้ เนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสใน

การประกอบธุรกิจให้บริการประมลูรถยนต์ ซึง่ในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจดงักลา่วอย่างจริงจงั จึง

ได้เร่ิมท าการศกึษาถึงความต้องการของลกูค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมลูสนิค้าประเภทรถยนต์
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จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็น

ต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซือ้/ขายรถยนต์ ด้วยราคายุติธรรมและสร้างความพึง

พอใจสงูสดุให้แก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแหง่แรกในประเทศไทยที่เปิดด าเนินธุรกิจด้านการประมลู

รถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซึง่เป็นรูปแบบของการประมลูซึง่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ จะต้อง

แสดงเจตจ านง ด้วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลู โดยผู้ที่เสนอราคาสดุท้ายสงูที่สดุจะเป็นผู้

ที่ชนะการประมลู  

นอกจากบริษัทให้บริการประมูลรถยนต์เป็นหลกัแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีการบริการประมูลรถจกัรยานยนต์ตลอดจน

สินค้าประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ือง ใช้ไฟฟ้า และสินค้า

เบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ผู้

ซือ้และผู้ขาย ซึง่ไมจ่ ากดัแตเ่พียงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เทา่นัน้ 

บริษัทมีส านกังานใหญ่ซึ่งมีพืน้ที่ส่วนหนึ่งส าหรับใช้เป็นสถานที่ประมลูแห่งแรกตัง้อยู่ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 

85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ย้ายส านกังานใหญ่มาตัง้อยู่ที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพืน้ที่

เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมลูในอนาคต ทัง้นี ้สถานที่ตัง้ดงักลา่วถกูใช้เป็นส านกังาน

ใหญ่ของบริษัทมาจนถึงปัจจบุนั  

ด้วยระบบการประมลูที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อนัยาวนาน ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและ

ไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงิน (ปรส.) ให้ เป็นผู้ ด าเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ 

อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สนิทัว่ไป มาโดยตลอด  

 
 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี ้
ปี 2534 - 2540 - 

 
 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจการประมลูรถยนต์ จากนัน้จึงเพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว
เป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามล าดบั เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการและ
เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้ บริษัทฯ ได้เร่ิมจดัการประมลูรถจกัรยานยนต์เพื่อเป็นการขยาย
ฐานลกูค้า 

ปี 2541 - 2545 - ได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อท าการประมลูรถยนต์
และทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการ 

 -  บริษัทเป็นบริษัทแหง่แรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแหง่ที่ 2 ของเอเชียถดัจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction Association(NAAA) ซึ่งเป็น
องค์กรผู้ ประกอบธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ ไม่หวังผลก าไร ตัง้อยู่ ในประเทศ
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สหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการ
ประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซือ้และผู้ขาย และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
อยา่งโปร่งใสและยตุิธรรม 

 - เพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ
และได้เร่ิมรับจดัประมลูสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทัง้นี ้
เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งไม่จ ากัดแต่เพียงรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เทา่นัน้ 

ปี 2546 - 2550 - เร่ิมจดัการประมลูสญัจรในต่างจงัหวดัเป็นครัง้แรก และท าการเปิดพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สินใน
สว่นของรถยนต์ทัง้สิน้ 17 จงัหวดั ซึง่ได้แก่ พิษณโุลก เชียงใหม ่นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด 
อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา            
สรุาษฎร์ธานี ตรัง ภเูก็ต เพื่อให้ครอบคลมุการประมลูทัว่ภมูิภาค ตลอดจนเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สนิ 

 - บริษัทฯ จดัตัง้สาขาที่รังสติ – คลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าในเขตปริมณฑล 
ปี 2551 - 2552 - เพิ่มพืน้ที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จ านวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้  และภาค
ตะวนัออก 

ปี 2555 - 
 

บริษัทฯ ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวฒันะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพืน้ที
ดงักล่าวผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถทดลองขบัรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมลู ซึ่งเป็นกลยทุธ์
ทางการตลาดเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ลกูค้า และร่วมมือกับบริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จ ากดั 
จดัการประมลูเคร่ืองใช้ไฟฟา้ที่สาขารังสติ – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมลู  

 - บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัที
ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาทพร้อมทัง้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้าน
บาทเป็น 145 ล้านบาท 

มีนาคม 2556 -  บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้น
ละ 0.25 บาท พร้อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทนุจดทะเบียนเพิ่มทนุทัง้สิน้ 27.50 ล้านบาท   

 - ขยายพืน้ที่ส านกังานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสงูพืน้ที่เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็น Safety 
zone ปอ้งกนัน า้ทว่ม และยกเลกิการประมลูที่แจ้งวฒันะ 

สงิหาคม 2556  
 
ปี 2557   
 
 
 
ปี 2558 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรกเมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม  
2556 
บริษัทฯ มีการเปิดสถานท่ีประมลูแหง่ใหมท่ี่ พทุธมณฑลสาย 2 
บริษัทฯ มีการเพิ่มพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ จ านวน 3 จงัหวดั คือ  เชียงใหม ่นครราชสมีา 
และ สริุนทร์ 
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวนัประมลูเป็น ประมลูทกุวนั โดยสลบักนัไปในแตล่ะสาขา 
บริษัทฯ เพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อดุรธานี สรุาษฎร์ธานี และ 
หาดใหญ่  
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ปี 2559                 

- 
-  
- 
 
- 
 
 
-  
- 
- 
 
 

 

บริษัทฯ เพิ่มวนัประมลูมากขึน้ 
บริษัทฯ เพิ่มทรัพย์สนิในการประมลู เช่น สนิค้าแบรนด์เนม อสงัหาริมทรัพย์  
บริษัทรับด าเนินการจดัการประมลูให้แก่หนว่ยงานราชการ เช่น กรมศลุกากร คณะกรรมการ
ปอ้งกนัปราบปรามยาเสพติ (ปปส) ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)  
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการจดัการประมลู ใบอนญุาตคลืน่ความถ่ี 1800 Mhz. 
และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.)  
บริษัทเพิ่มสถานท่ีสาขาการประมลูที่จงัหวดัพิษณโุลก 
บริษัทได้รับวางใจจาก กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และ
ส านกังาน กสทช. ให้ด าเนินการประมลูหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่
เป็นหมายเลขสวย จ านวน 16 หมายเลข  
บริษัทเพิ่มสนิทรัพย์ในการประมลู อาทิ ที่ดิน 4G อสงัหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์หรู เป็นต้น 

ปี 2560 - 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

บริษัทร่วมทุนกบับริษัทฯ กับบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั จดัตัง้บริษัท แอคชัน่ แอนด์ 
ออคชัน่ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษัท ที
เอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจให้บริการที่เก่ียวเนื่องกับ
การประมูลทรัพย์สิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นหลกั  ได้แก่ โครงการเพื่อนประมูล 
ให้บริการครบวงจร เช่น บริการให้ค าแนะน าการซือ้ขายรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ บริการ
ประเมินราคา บริการท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพ บริการขนย้าย บริการแนะน าสินเช่ือ
เช่าซือ้  พ.ร.บ  ประกนัภยั และธุรกรรมด้านทะเบียนรถ 
บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
จดัการประมลูทรัพย์ของกลางทีย่ดึได้ให้กบัส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
(ปปส.) 
ยกเลกิสาขาพทุธมณฑลสาย 2และมีการเพิม่สถานท่ีจดัเก็บที่สมทุรสาครเพื่อรองรับปริมาณ
สนิค้าบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพฯฝ่ังตะวนัตก และจงัหวดัใกล้เคยีง 
 E Onsite การพฒันาระบบการประมลูในรูปแบบของ E-AUCTION ที่ลานประมลู เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าที่ไมป่ระสงค์ที่จะแสดงสถาณะ ณ.จดุการประมลู 
One stop service การเพิ่มการบริการและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการประมลูโดยเฉพาะลกูค้า
ที่มาประมลูกบัเราเป็นครัง้แรกและลกูค้าที่สนใจทีจ่ะมาประมลูสนิค้ากบัสหการประมลุ  
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้น าตลาดรถบรรทกุของประเทศไทยให้จดัการประมลู
รถบรรทกุ เพื่อการขยายโอกาสให้กบัผู้บริโภคได้เข้าถึงตวัสนิค้าประเภทดงักลา่วได้มากขึน้ 
Rebranding : เป็นการพฒันาภาพลกัษณ์ และคณุภาพการบริการของบริษัทให้มีความ
ทนัสมยัและประทบัใจลกูค้ามากยิ่งขึน้ 
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
- บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั มีทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบมจ.

สหการประมลู และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั โดยบมจ.สหการประมลู ถือหุ้นร้อยละ 51 และ
บริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 24 

- บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
- ไมม่ี - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจดัการประมลูทรัพย์สนิทกุประเภท รวมทัง้ให้บริการด้านอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการประมลู เช่น การเคลือ่นย้ายทรัพย์สินท่ีท าการประมลู การประสานงานกบัสถาบนัการเงินในการ

หาแหล่งเงินทุนในการซือ้ทรัพย์สินแก่ผู้ ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล  แต่ไม่สามารถจบการ

ประมลูได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่นๆ นัน้ เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมลูซือ้  
 

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน 

รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมูล

ทรัพย์สินเป็นหลกั ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  โดยมีการเรียกเก็บค่า

ด าเนินการจากผู้ประมลูซือ้เป็นหลกั และเรียกเก็บคา่บริการหรือคา่คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์สนิตามเง่ือนไขที่

ตกลงกนั 

ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ เก่ียวข้องทัง้ 2 กลุม่ได้สงูสดุ โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมลูนัน้ ผู้ เก่ียวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมูล

ซือ้ และเจ้าของทรัพย์สนิท่ีน ามาประมลู ซึง่มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ  

ผู้ประมลูซือ้ : ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเลือก

และได้ทรัพย์สนิท่ีตรงตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกบัความต้องการของตน  

เจ้าของทรัพย์สนิ : ต้องการให้สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของ

ทรัพย์สินจะเลือกบริษัทผู้จดัการการประมูลที่มีผู้ เข้าร่วมประมลูเป็นจ านวนมาก เพื่อ

เพิ่มโอกาสที่สินค้าของตนจะสามารถจ าหน่ายได้ รวมทัง้มีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ 

สง่ผลตอ่ราคาจ าหนา่ยทรัพย์สนิ  

จากความต้องการท่ีแตกต่างดงักลา่วข้างต้น การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประมลูนัน้ บริษัทต้อง

ให้ความส าคญัในการจดัหาทรัพย์สินในการประมลูให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้

มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลเพิ่มขึน้ รวมถึงการให้ความส าคญัในการให้บริการกับทัง้ผู้ประมูลซือ้และเจ้าของ

ทรัพย์สิน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สิน

ส าเร็จเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีความเป็นธรรมของราคาที่เพิ่มขึน้จากการแขง่ขนัท่ีสมบรูณ์  
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ทรัพย์สินที่บริษัทท าการจัดการประมูล สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้ 

1)  รถยนต์ 

การให้บริการประมลูรถยนต์ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทโดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้รวม

ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการให้บริการประมลูรถยนต์ทกุประเภท ทกุยี่ห้อ ทกุรุ่น ทัง้รถยนต์ที่

สามารถขบัเคลื่อนได้ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนไม่ได้ หรือซากรถจากอุบตัิเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่น ามา

ประมลู จะประกอบด้วย 2 กลุม่หลกั คือ  

 กลุ่มนิติบุคคล  เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซือ้รถ ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเช่ือ

รถยนต์ บริษัทรถเช่าที่รถยนต์ครบก าหนดอายใุช้งาน บริษัททัว่ไปที่มีรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร 

หรือรถยนต์สว่นกลางของพนกังาน หรือรถที่ใช้งานขนสง่สนิค้าในกิจการของบริษัท เป็นต้น 

 กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์  ผู้ ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึ่ง

ต้องการน ารถยนต์ของตนเองมาจ าหนา่ยเพื่อการหมนุเวียน เป็นต้น 

ส าหรับผู้ เข้าประมูลรถยนต์นัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะท าการประมูลรถยนต์เพื่อน าไป

จ าหนา่ยตอ่แก่ลกูค้าบคุคลทัว่ไปอีกทอดหนึง่  

ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล  

 

  
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

 

 

รถยนต์เอนกประสงค์ ซากรถยนต์ 

ที่มา : บริษัท 
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2)  รถจักรยานยนต์ 

การให้บริการประมลูรถจกัรยานยนต์นัน้ ก่อให้เกิดรายได้ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายได้รวมของ

บริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดย

เจ้าของทรัพย์สินท่ีน ามาประมลูสว่นใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงินที่ท าการยดึรถจกัรยานยนต์จากการปลอ่ยสนิเช่ือ 

และผู้ เข้าประมลูสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารถจกัรยานยนต์มือสอง ร้านค้าจกัรยานยนต์ที่จ าหน่ายทัง้รถใหมแ่ละรถมือ

สอง  รวมถึงลกูค้าบคุคลที่ซือ้ไปใช้งาน ซึ่งแนวโน้มลกูค้ากลุม่นีม้ีจ านวนเพิ่มขึน้มากกว่าปีที่ผ่านมาและเป็นกลุม่

ลกูค้าที่บริษัท ให้ความสนใจและมีทิศทางที่ต้องการขยายกลุม่ลกูค้าบคุคลให้มากขึน้ 

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล  

 

  

  

ที่มา : บริษัท 

3)  ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ  

การให้บริการประมลูทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้องการของลกูค้านัน้ มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 1-15 ของ

รายได้รวม โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการประมลูทรัพย์สนิอื่นนัน้ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และเสริมภาพลกัษณ์ของ

บริษัทให้สอดคล้องกบัค าว่า “สหการประมลู” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สนิที่น ามาประมลู ตลอดจนเป็น

การขยายฐานกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลูให้มีวงกว้างเพิ่มขึน้ รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 

ในปี 2560 บริษัทมีการประมลูทรัพย์สนิอื่นดงันี ้
1. ส านักงาน กสทช : ให้ด า เนินการจัดการประมูล เลขหมายโทรศัพ ท์ส าห รับบ ริการ

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่เป็นหมายเลขสวยประจ าปี  2560 
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2. กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
3. ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมลูทรัพย์ของกลางที่ยดึได้  

นอกจากนีย้งัมีการประมลูรถจกัรยาน ประมลูทรัพย์สนิของ บมจ.การบินไทย เป็นต้น  

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขสวยประจ าปี  2560 ของส านักงาน กสทช. 
 

 
 
 
การให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการประมูล 

การให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการประมลูได้แก่  

1)  การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ  
บริษัทมีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ โดยสว่นใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถจากผู้ที่ชนะการ
ประมลู ซึ่งบริษัทจะแสดงอตัราค่าเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเผยให้ผู้ประมลูซือ้ทราบในใบรายการประมลูรถของแต่ละ
ครัง้ก่อนเข้าร่วมประมลู   
ในการก าหนดค่าบริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทุนค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่
ผู้ รับจ้างเคลื่อนย้ายตัง้แต่จุดที่บริษัทรับรถจากผู้ ขายไปสิน้สุด ณ จุดที่ท าการประมูล โดยบริษัทจะน าต้นทุน
ดงักลา่วมาเฉลีย่เป็นต้นทนุคา่เคลือ่นย้ายรถแตล่ะคนั  

2)  การให้บริการประเมินราคา  
บริษัทมีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ  ซึง่บริษัทจะคิดคา่บริการในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สิน
ดงักลา่วไมไ่ด้มีการประมลูราคาผา่นบริษัท 
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โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากประมลูรถยนต์ 563.75 77.86 487.00 80.17 434.16 76.94 

รายได้จากประมลูรถจกัรยานยนต์ 47.82 6.60 46.93 7.73 57.19 10.13 

รายได้คา่ขนย้าย 80.83 11.16 59.69 9.83 60.21 10.67 

รายได้จากการประมลูอื่น 26.32 3.64 8.21 1.35 7.93 1.41 
รายได้จากการให้บริการรวม 718.72 99.26 601.83 99.07 559.50 99.15 

รายได้อื่น 5.34 0.74 5.66 0.93 4.804 0.85 
รายได้รวม 724.06 100.00 607.49 100.00 564.30 100.00 

 

สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 27 แห่ง ซ่ึงตัง้อยู่ในพืน้ที่ 26 จังหวัด มีดังนี ้
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 

1. กรุงเทพฯ: ส านกังานใหญ่ 
2. ปทมุธานี: สาขารังสติ  
3. นครปฐม 
4. สระบรีุ 
5. อยธุยา 
6. สมทุรสาคร 

1. เชียงใหม ่       
2. พิษณโุลก           
3. นครสวรรค์        
4. เพชรบรูณ์ 
 

1. นครราชสมีา   
2. อบุลราชธาน ี  
3. อดุรธาน ี            
4. ขอนแก่น            
5. สริุนทร์ 
6. ร้อยเอ็ด         
7. สกลนคร 

1. สรุาษฏร์ธาน ี     
2. สงขลา  
3. ประจวบคีรีขนัธ์ 
4. ชมุพร 
5. นครศรีธรรมราช 
6. ภเูก็ต  
7. ตรัง                 

1. ระยอง 
2. ชลบรีุ: พทัยา 
3. ชลบรีุ: บ้านบงึ 
 

 

จ านวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัท 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิของบริษัทข้างต้น สามารถรองรับการจดัเก็บรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ดงันี ้ 
สถานท่ี ประเภททรัพย์สนิ จ านวนรถที่จอดจริง ณ 31 ธนัวาคม 2560 

(คนั) 

กรุงเทพมหานคร  1แหง่ รถยนต์ 1,848 
 รถจกัรยานยนต์ 2,630 
ตา่งจงัหวดั 25 แหง่ รถยนต์ 6,547 
 รถจกัรยานยนต์ 2,350 
รวม 27 แหง่ รถยนต์ 8,395 
 รถจกัรยานยนต์ 4,980 
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การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ที่ส าคัญทั่วประเทศ  

สถานที่ประมูล 13 แห่ง 13 จังหวัด  
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก 

กรุงเทพมหานคร (1)            
ปทมุธานี (1) 

เชียงใหม ่(1)           
พิษณโุลก (1) 
 
 

นครราชสมีา (1)  
อบุลราชธานี (1) 
อดุรธานี (1) 
ขอนแก่น (1) 

สรุาษฏร์ธานี (1)     
สงขลา (1) 

ระยอง (1)            
ชลบรีุ (1)        

ราชบรีุ (1) 

  

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล  

สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล 

สถานที่ประมูล 

บริษัทมีจดุประมลูรถทัว่ประเทศไทยทัง้สิน้ 13 แหง่ ซึง่ครอบคลมุทัว่ภมูิภาคของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ลกูค้าในภูมิภาคต่างๆ สามารถซือ้ขายได้สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริษัทสามารถจ าแนกใน 2 
ลกัษณะ คือ สถานท่ีจดัประมลูประจ า และศนูย์ประมลูสญัจร 

ตารางการประมูลส านักงานใหญ่และสาขา  

สถานที่ประมูล อาทติย์ จันทร์  อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
ส านกังานใหญ่        

สาขารังสติคลอง 8        

จ.เชียงใหม ่        

จ.นครราชสมีา        

จ.สรุาษฎร์ธาน ี        

จ.อบุลราชธาน ี        

จ.อดุรธาน ี        

จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)        

จ.นครราชสมีา        

จ.พิษณโุลก        
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ศูนย์ประมูลสัญจร  

บริษัทมีการจดัประมลูสญัจรตามภมูิภาคตา่งๆ โดยเน้นพืน้ท่ีซึง่เป็นจงัหวดัหลกัของแตล่ะภมูิภาค ซึง่บริษัทมีพืน้ท่ี

จัดเก็บรถอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเคลื่อนย้ายรถ โดยจะมีการก าหนดแผนการประมูลล่วงหน้า

ประมาณ 1-2 สปัดาห์ เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ต้องการเข้าประมลูรับทราบ ในพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้ 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  จงัหวดัขอนแก่น 

 ภาคตะวนัออก   :  จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง 

 ภาคกลาง    :  จงัหวดัราชบรีุ  

นอกจากนัน้ ในบางกรณีบริษัทมีการจดัประมลูสินค้าพิเศษตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินใน
สถานท่ีตา่งๆ เช่น สนิค้าแบรนด์เนม รถบรรทกุHINO การบินไทย กรมศลุกากร เป็นต้น  

กระบวนการจัดการประมูล  

บริษัทได้มีการจดัระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม ่ดงันี ้ 

 
 

1. รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ 

2. ท าความสะอาดภายนอกและห้องเคร่ือง  
3. ดดูฝุ่ นท าความสะอาดภายใน  
4. ล้างภายนอกและห้องเคร่ือง 
5. ถ่ายรูปขึน้เว็บไซต์ รอการขาย พร้อมทัง้สามารถตรวจสอบรถผา่นคลงัสนิค้าแบบออนไลน์ 

6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้าประมลู  
 
ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ  

1. ระบบงานพฒันาเป็นระบบ Web Base มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาส านกังานและคลงัสินค้าแบบ
ออนไลน์ 

2. ข้อมลูการรับรถ รูปรถ และคลงัสนิค้ารถ สามารถตรวจสอบ
ได้ทนัทีแบบ Real Time  

3. ข้อมลูการขายสามารถตรวจสอบได้ทนัทีและติดตามผลได้
ในขณะก าลงัประมลู และข้อมลูมีความถกูต้อง รวดเร็ว และ
ตรวจสอบได้ 

4. ระบบการจัดการสาขามีการพฒันาเป็นระบบบริหารแบบ
กระจายด้วยมาตรฐานท่ีไมข่ึน้กบัส านกังานใหญ่ 

5. ระบบออนไลน์ท าให้ลดภาระงานในการส่งข้อมูลระหว่าง
สาขาและเจ้าของรถ ท าให้การท างานรวดเร็วขึน้  
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6. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการท างานของเจ้าของรถ
เพิ่มเติมได้ในอนาคต 

 
วิธีการประมูล 

ผู้ประมูลสามารถท าการประมลูได้ใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล หรือการประมูลผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-auction)  

1. การยกปา้ยประมลูในสถานท่ีประมลู 

เป็นรูปแบบการประมลูพืน้ฐาน โดยผู้ เข้าร่วมประมลูจะยกปา้ยหมายเลขประมลูของตนเองตอ่
สาธารณะในการสู้ราคาที่ผู้ด าเนนิการประมลูแจ้งการปรับราคาแตล่ะครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสงูสดุเป็นผู้ชนะ
การประมลู 

2. การประมลูผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction 

บริษัทได้มีการพฒันาโปรแกรมการประมลู เพื่อใช้ประมลูผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท www.auct.co.th 
ในแบบ Real Time พร้อมการประมูลในสถานที่จริง ซึ่งเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถเห็นทัง้ภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่
ประมลู และสามารถแสดงความจ านงในการสู้ราคาที่ผู้ด าเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแตล่ะครัง้ได้
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 โดยผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องวางเงินมดัจ าขัน้ต ่า 20,000 บาท พร้อมสง่เอกสารที่ส าคญัเพื่อให้บริษัทท า
การตรวจสอบข้อมูล หลงัจากนัน้บริษัทจะท าการส่งช่ือหมายเลขสมาชิก  (Member Number) และ
รหัสผ่าน (Password) แก่ผู้ประมูล โดยผู้ประมูลสามารถใช้บริการประมูลผ่านทางหน้าเว็บไซด์ หรือ
ผา่นทางแอพพลเิคชัน่โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่ปัจจบุนัการประมลู E-Auction ลกูค้าที่ต้องการประมลู จะได้
วงเงินท่ีใช้ในการประมลู 5 - 10 เทา่ของเงินท่ีวางมดัจ า  

3. การประมลูผา่นช่องทางผา่นระบบ E-Onsite 

บริษัทได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์การประมูลเพื่อรองรับการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของภาครัฐ เป็นรายแรกในประเทศไทยด้วยระบบ E-Onsite เป็นการพฒันาระบบการ
ประมูลจากระบบการยกป้ายเสนอราคาประมูลมาสู่การแข่งขันเสนอราคาประมูลผ่าน Application 
ด้วยอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตในสถานที่ประมูล  ซึ่งจะสร้างความโปร่งใส น่าเช่ือถือในการจัดการ
ประมลูเพิ่มมากขึน้สามารถตรวจสอบข้อมลูการแขง่ขนัเสนอราคาประมลูได้ทกุขัน้ตอน และเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ ร่วมประมลูในการแขง่ขนัเสนอราคาได้อยา่งมัน่ใจ กล้าตดัสนิใจในการแขง่ขนัเสนอราคา
มากขึน้เพื่อรองรับการขยายฐานลกูค้าสูต่ลาด End users และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการประมูล
ไปสูก่ารประมลูด้วยระบบดิจิตอลทัง้ระบบในอนาคต 
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การลงทะเบียน และผู้เข้าร่วมประมูล 

การลงทะเบียน  

ในวนัประมลู ผู้สนใจร่วมประมลูต้องลงทะเบียนกบับริษัทและท าการช าระเงินค่ามดัจ าป้ายประมูล จึงจะมีสิทธ์ิ
ท าการประมลูทรัพย์สนิได้ และคา่มดัจ าดงักลา่ว จะท าการคืนให้แก่ผู้ เข้าประมลูภายหลงัจากผู้ เข้าร่วมประมลูคืน
ปา้ยประมลูโดยอตัราค่ามดัจ าป้ายประมลูส าหรับลกูค้าทัว่ไปในการประมลูทรัพย์สินแต่ละประเภทนัน้ สามารถ
สรุปได้ดงันี ้

1) ปา้ยละ 20,000 บาท (สามารถประมลูได้ทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์) 
2) ปา้ยละ 5,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถจกัรยานยนต์) 
3) ปา้ยละ 2,000 บาท  (ส าหรับการประมลูสนิค้าแบรนด์เนม และเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 
4) ปา้ยละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูบ้าน) 
5) ปา้ยละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผา่น E-Auction) 

ผู้เข้าร่วมประมูล 

ผู้ เข้าร่วมประมูล หรือผู้ซือ้รถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์สว่นใหญ่ ได้แก่ ผู้ ค้ารถซึ่งมีทัง้ในรูปนิติบุคคลและ
บคุคลซึ่งต้องการน ารถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ที่ประมลูได้ไปปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้และท าการขายต่อ  
นอกจากนี ้ยังมีบุคคลทั่วไปซึ่งน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้เอง ทัง้นี ้ผู้ ประมูลซือ้รถยนต์  และ/หรือ 
รถจกัรยานยนต์จากบริษัทสว่นใหญ่เป็นกลุม่พ่อค้ารถยนต์มือสอง และพ่อค้าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขาย
ตอ่ไปยงัลกูค้าผู้ใช้รถยนต์ทัว่ไปอีกทอดหนึง่  

การให้สทิธิพิเศษกับลกูค้า  

เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้ เข้าร่วมประมลูเดิมและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมประมลูกบับริษัทอยา่งสม ่าเสมอ  บริษัทจึง
มีนโยบายในการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู้ เข้าร่วมประมลูซึง่มีการติดตอ่กบับริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง 
ตลอดจนมีการประมลูกบับริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และบริษัทพิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนดัในการจ่ายช าระ
คา่ทรัพย์สนิท่ีท าการประมลูได้ ดงันี ้

หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ป้ายหมายเลข 8 ป้ายหมายเลข 7 ป้ายหมายเลข 6 
ยอดสะสมประมลูรถ ย้อนหลงั 1 ปี   
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)  
(ลกูค้าท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัสามารถ 
น ายอดมารวมกนัได้) 

สงูสดุ 10 ล าดบัแรก หรือ 100 คนั
ขึน้ไป หรือ เป็นลกูค้าผู้ มี
อปุการะคณุ 

1.ตัง้แต ่70 คนัขึน้ไป 
2.กรณียอดสะสมต ่ากวา่ 70 
คนั ระยะเวลาต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 2 

ไม่จ ากดัจ านวน 

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้าของบริษัท ไม่จ ากดัเวลา 1.ไม่จ ากดัเวลา 
2.ตัง้แต ่7 ปี ขึน้ไปหรือกรณี
น้อยกว่า 7 ปีต้องวางมดัจ า
ปา้ย 20,000 บาท 

ตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป 

ประวตักิารช าระเงินท่ีผ่านมา ตรงเวลา 
(ยกเว้นลกูค้าท่ีตดิ 10 อนัดบัแรก 

ตรงเวลา ตรงเวลา 

สิทธิพเิศษที่ได้รับ    

1. การวางเงินมดัจ าป้าย ไม่ต้องวางมดัจ าปา้ย  
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หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ป้ายหมายเลข 8 ป้ายหมายเลข 7 ป้ายหมายเลข 6 
2. จ านวนรถท่ีสามารถท าการประมลู ไม่จ ากดัจ านวน 
3. การช าระเงินเพ่ือน ารถออกจากบริษัท ไม่ต้องช าระเงิน ต้องช าระเต็มจ านวน (เป็น

เงินสด เงินโอน บตัรเครดิต
แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงิน) 

ต้องช าระเตม็จ านวน 
( โ ด ย สั่ ง จ่ า ย เช็ ค
ภายใน 3 วันหลังวัน
ประมลู หรือภายใน 2 
วัน  กรณีประมูลใน
ตา่งจงัหวดั 

การด าเนินการประมูล 

ผู้ด าเนินรายการจะประกาศให้ประมลูทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ  ผู้ที่ต้องการประมลูซือ้ทรัพย์สินจะต้องแสดง
เจตจ านงด้วยวิธี “ยกมือ” (ยกปา้ยหมายเลขประมลู) ตอ่สาธารณะหรือกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลู ซึง่อยูใ่นสถานะสกัขี
พยานการประมูลโดยปริยาย โดยเร่ิมประมูลจากราคาเปิดขัน้ต ่า ซึ่งหากมีผู้ เข้าร่วมประมูลเสนอซือ้มากกว่า 1 
ราย ผู้ เสนอซือ้ในราคาสงูสดุจะเป็นผู้ชนะการประมลู โดยผู้ด าเนินรายการจะมีการประกาศปรับขึน้ขัน้ราคาของ
การประมลูดงันี ้

รถยนต์ ราคาเปิดต า่กวา่ 1 ล้านบาท ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 2,000 บาท 
 ราคาเปิดตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 10,000 บาท 

รถจกัรยานยนต์ ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 1,000 บาท 

การสิน้สดุของการสู้ ราคาแต่ละครัง้เกิดขึน้เมื่อมีผู้ที่ยกมือให้ราคาสงูสดุเป็นคนสดุท้ายและมีการนบัขายถึงสาม 
พร้อมเสียงค้อนเคาะขายจากผู้ด าเนินรายการ ทัง้นี ้การประมลูทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 
45 วินาทีต่อรายการ โดยการประมลูทกุครัง้จะถกูบนัทึกเทป เพื่อใช้เป็นหลกัฐานและยืนยนัการขาย เพื่อความ
โปร่งใส และสามารถสอบทานได้อีกด้วย  

ทัง้นี ้การประมูลทรัพย์สินนัน้ นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแล้ว ยงัมีการเปิดให้ผู้ เข้าประมูลร่วม
ประมูลพร้อมกันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้อีกด้วย ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มช่องทางการประมลู และท าให้การประมลูของบริษัทมีการแขง่ขนัและความโปร่งใสเพิ่มขึน้ โดยภายหลงั
การประมลูบริษัทจะให้ผู้ชนะการประมลูจะต้องลงลายมือช่ือในเอกสารหลกัฐานการประมลู โดยทัว่ไปบริษัทจะ
จดัเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ประมลูทรัพย์สินได้ให้ช าระเงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 10 ของราคาประมลูได้ แตไ่ม่น้อยกว่า 
5,000.- บาท (ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เว้นแต่ลกูค้าที่ได้รับสทิธิพิเศษ) พร้อมท าการช าระคา่ด าเนินการในการประมลู
และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน  
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กระบวนการภายหลังการประมูล  

การรับช าระเงนิค่าทรัพย์สินในการประมูล  

การช าระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล  โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการช าระเป็น 2 ครัง้ คือ การช าระเงินค่า
ทรัพย์สินในวนัประมลูในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการช าระเงิน
คา่ทรัพย์สนิภายหลงัจากการประมลูภายใน 4 วนั เว้นแตเ่ป็นลกูค้าที่ได้รับสทิธิพิเศษตามที่ได้ระบไุว้ ทัง้นี ้ส าหรับ
ลกูค้าที่ท าการประมลูผ่านระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะท าการจ่ายช าระมูลค่าทรัพย์สินทัง้จ านวน
ภายใน 4 วนันบัจากวนัประมลู 

การส่งมอบทรัพย์สินส าหรับลูกค้าทัว่ไป จะท าการส่งมอบเมื่อท าการช าระเงินค่าทรัพย์สินครบทัง้จ านวนแล้ว
เท่านัน้ โดยหากทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้รับไป เกิดความเสียหายหรือช ารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซือ้ได้
แจ้งแก่บริษัทภายใน 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้บริษัทจะท าการสง่มอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลงัจากที่ท าการสง่มอบ
ทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วนั โดยผู้ซือ้สามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท สว่นในกรณีที่
ทรัพย์สนิท่ีน ามาประมลูไมม่ีผู้ซือ้ ผู้น าทรัพย์สนิมาประมลูสามารถรับทรัพย์สนิคืนได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

การส่งมอบเงนิค่าทรัพย์สิน  

ภายหลงัจากการประมลู บริษัทจะจดัสง่รายงานการขายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทราบภายในวนัท าการ
ถัดไป และน าส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ ขายทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไข และระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับ
เจ้าของทรัพย์สนิแตแ่ละราย โดยผู้ขายทรัพย์สนิมีหน้าที่น าหลกัฐานการโอน (เช่น เลม่ทะเบียนและชดุโอน) มาให้
บริษัทเพื่อสง่มอบให้กบัผู้ประมลูต่อไป จากการกระบวนการให้บริการการประมลูดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถ
สรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาที่เก่ียวข้องได้ดงันี ้

 กระบวนการ 
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 ระยะเวลา 

 
  

กลยุทธ์ทางการตลาด 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้านคณุภาพการ
บริการ ความซื่อสตัย์และความเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยทุธ์
ในการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งฝ่าย

บริหาร จะมีการทบทวนกลยุทธ์การก าหนดราคา โดยค านึงถึงการแข่งขนั การก าหนดค่าบริการของคู่แข่ง และ
สภาวะตลาด เป็นหลกั ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้นโยบายด้านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้เกิดการตื่นตวัและ
สร้างอปุทานรถยนต์ให้เข้าสูต่ลาดประมลูมากขึน้ อาทิเช่น การยกเว้นการเก็บคา่คอมมิชชัน่จากผู้ขายในบางกรณี 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น 
หากแตจ่ะเน้นการพฒันาปรับปรุงคณุภาพด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั   

2) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Products & Services) 
 บริษัทมีนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบัมาตรฐานการบริการเพื่อให้การบริการท่ีดีที่สดุแก่

ลกูค้า ทัง้ในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงัการประมลู โดยจดุเดน่ทางด้านบริการท่ีมีเหนือบริษัทคูแ่ขง่มีดงัตอ่ไปนี ้

 จดัเตรียมพืน้ท่ีจอดรถเพื่อเข้ารับการประมลูที่ส านกังานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสติ 100 
ไร่ ตลอดจนจดัการประมลูสญัจรในตา่งจงัหวดัทัว่ภมูิภาคบนท าเลที่สะดวกตอ่การเดินทางของผู้ที่
เข้าท าการประมลู ซึง่สามารถรองรับรถที่เข้าท าการประมลูได้ครัง้ละกวา่ 2,000 คนั 

 มีเจ้าหน้าที่และทีมงานมืออาชีพที่ช านาญงานกว่า 26 ปี  คอยให้บริการประเมินราคารถยนต์
อยา่งยตุิธรรม พร้อมด าเนินการประมลูขายให้ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีสดุ 
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 มีจ านวนผู้ซือ้รถทัง้กลุม่ผู้ซือ้ไปขายและกลุม่ผู้ซือ้ไปใช้ จ านวนมาก ท าให้เกิดการแขง่ขนักนัในการ
เสนอราคาประมลู เป็นผลท าให้ได้ราคาขายที่พงึพอใจทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

 จดัท าประกันอคัคีภยัและวินาศภยักบับริษัทประกันภยั และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัใน
พืน้ที่ตลอด  24  ชัว่โมง พร้อมทัง้การบนัทึกด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมงาน
ตรวจสอบระบบการท างานโดยตลอด 

3) กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษัทก าหนดสถานที่การประมูลให้ครอบคลุมทัว่ทัง้ภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมี

สถานที่ท าการประมลู 13 แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมลูไปยงัพืน้ที่ต่างๆ นัน้ นอกจากจะเพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ลกูค้า และเพื่อการประชาสมัพันธ์ให้บุคคลในแต่ละภูมิภาครู้จักบริษัทเพิ่มขึน้ ยงัเป็นการลด

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอีกด้วย โดยบริษัทจะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่ใกล้เคียงกับพืน้ที่

จดัเก็บทรัพย์สินเป็นจุดประมลูเป็นหลกั โดยบริษัทมีการท าการประมูลใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่

ประมลู และการประมลูในระบบ E-Auction และช่วงปลายปีที่ผา่นมาบริษัทได้มีการพฒันาระบบ E-Onsite (คือ

การมาประมูลที่ลานประมูลโดยไม่ต้องยกมือชูป้ายแสดงตัว)เพิ่มเติมขึน้มาเพื่อรองรับการความต้องการของ

ลกูค้าที่มีแนวโน้มที่จะหนัไปใช้ เทคโนโลยี เข้ามาใช้กบัการซือ้ขายรถยนต์เพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นการเพิ่มช่องทางการ

จ าหนา่ย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประมลู ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และการปรับปรุงการ

ด าเนินการของบริษัทให้รองรับกบัการพฒันาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  

บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสมัพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาวเป็น
ส าคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กับบริษัทและพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทาง
การตลาด โดยกลยทุธ์การตลาดที่ใช้ คือ การรักษาฐานลกูค้าเดมิด้วยคณุภาพและการบริการท่ีประทบัใจ ในขณะ
ที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลูกค้านักลงทุนรายใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ  โดยรายละเอียดในส่วน
การตลาดและสง่เสริมการขายจะแบง่เป็น 2 สว่นส าคญั คือ 

 การรักษาฐานลกูค้าเดิม  
 จากการประกอบธุรกิจมากว่า 26 ปี ท าให้บริษัทมีฐานข้อมูลลกูค้าอยู่จ านวนมาก ซึ่งเป็นฐาน

ลกูค้าเฉพาะกลุม่ที่บริษัทสามารถน าเสนอรูปแบบบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้ขายหรือความต้องการในการ
ใช้บริการด้านอื่นได้ บริษัทจึงเน้นการตลาดโดยจดัโปรแกรมการให้บริการ เช่น การให้ข้อมลูเพื่อการซือ้ขายผา่น  
สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริษัท และจัดส่ง
ทางอีเมล์การสะสมยอดซือ้รถยนต์เพื่อรับสทิธิพิเศษ เป็นต้น 

 การเพิม่และแสวงหาลกูค้าใหม ่
 การตัง้เป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึน้มีผลให้ต้องการฐานลูกค้าที่กว้างขึน้ทัง้ในแง่คุณภาพและ

ปริมาณโดยให้สอดคล้องตามเปา้หมายลกูค้าที่ก าหนดไว้ ลกูค้ากลุม่นีไ้ด้มาจากการจดักิจกรรมทางการตลาด ทัง้
จากการหาลูกค้าโดยตรงด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหรือทางอ้อม โดยการให้ลูกค้ากลุ่มเดิมแนะน า
สมาชิกเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ลกูค้าที่ได้จากการที่ลกูค้าติดตอ่โดยตรงมายงับริษัท อนัเนื่องมาจากการ
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จดัท าสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จะท าการเน้นในด้านการสือ่สาร ผา่นช่องทาง Social Media เช่น 
Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็นต้น 

 

5) กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากสินค้าสว่นใหญ่ที่เข้าร่วมประมลูเป็นสินค้ามือสอง จึงเป็นการยากที่ผู้บริโภคจะแยกแยะ
ความแตกต่างของสินค้าที่เข้าร่วมประมลู เนื่องจากอาจขาดความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้าและไม่สามารถ
ทราบถึงลกัษณะที่แท้จริงของสนิค้า ดงันัน้ ความไว้วางใจและความนา่เช่ือถือของระบบการตรวจสอบสนิค้าที่เข้า
ประมลูจะถกูน ามาเป็นปัจจยัในการเลอืกพิจารณา เพื่อลดความเสีย่งจากการเข้าร่วมประมลู ดงันัน้ บริษัทจึงท า
การว่าจ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้บริการประเมินและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกคันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่
ผู้ เข้าร่วมประมลูก่อนเข้าร่วมประมลูที่ส านกังานใหญ่ และสาขารังสติ   โดยจะมีการให้บริการตรวจสอบทัง้สภาพ
ภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลกัษณะพิเศษ สภาพเคร่ืองยนต์ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประมูลสินค้าเกิดความมัน่ใจใน
คุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท และก าลงัมีนโยบายที่จะขายบริการดังกล่าวออกไปยงัทุกสาขาทั่ว
ประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัอบรมพนกังานให้บริการผู้ซือ้และผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจน
ให้ค าแนะน าในการเลอืกซือ้และการพิจารณาอยา่งตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดแูลการให้บริการ 

6) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ   

 เนื่องจากปัจจยัส าคญัที่มีผลตอ่ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอปุทานรถยนต์มือสอง
เข้าสูต่ลาดการประมลู ดงันัน้ บริษัทจึงด าเนินกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่สถาบนัการเงิน และ
กลุม่ผู้ ค้ารถยนต์  ซึ่งถือเป็นพนัธมิตรหลกัทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น 
การแนะน าลูกค้า การร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย  เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้พัฒนาการจัด
ระบบงานภายในเพื่อท าให้ผู้ขายสามารถรับเงินค่าขายสินค้าตามก าหนดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
สถาบนัการเงิน และผู้ ค้ารถยนต์ ให้ได้รับเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความประทบัใจในการ
ให้บริการ 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

ส าหรับปี 2560 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์เร่ิมสามารถปรับตัวได้หลงัจากที่ต้องพบเจอกับบททดสอบ      
ผลจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่และโครงการรถคนัแรก  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศเร่ิมมีการปรับตวัในทิศทางเชิงบวกมากขึน้ ตัวเลขการส่งออกกลบัมาเติบโตเป็นบวกอีกครัง้ 
แม้ว่าพืชผลทางการเกษตรราคาจะไม่ดีมากนัก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยโดยรวมแล้ว สามารถส่งผลต่อ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย ในด้านบวก ท าให้ปี 2560 เป็นปีแรกที่ยอดขายรถยนต์ใหมข่องประเทศกลบัมาเติบโต
อีกครัง้หนึง่  

ในปี 2561 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าน่าจะมีแรงสง่ที่ดี
ขึน้จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟืน้ตวัจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสนบัสนุนให้ตลาดรถยนต์ไทย
เติบโตจากปี 2560  น าโดยการลงทนุภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้านอปุสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริโภค
และการใช้จ่ายภาคเอกชนคาดว่าจะเร่งขึน้จากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับดีขึน้จากผลของราคาสินค้าเกษตรที่
กลบัมามีทิศทางขยายตวัได้อีกครัง้หนึง่ รวมถึงการด าเนินการนโยบายประชารัฐ ที่จะท ามีเงินหมนุเวียนเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้  โดยคาดวา่ตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 10 %  

บริษัทมีแผนพฒันาและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าบคุคล (End User) เพื่อให้น ารถเข้ามาประมลู และ/หรือ มา
ประมูลรถไปใช้ โดยการร่วมทุนจัดตัง้บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จ ากัด เมื่อเดือนมกราคม 2560  เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการหารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึน้ และเพื่อหาพนัธ์มิตรที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเตรียมการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูในการตดัสนิใจสง่มอบรถมาให้ประมลูขาย  

ด้านการผลิตในปี 2561 มีการคาดการณ์ว่า จะผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 2 ล้านคนั เติบโตจากปี 2560 โดยแบ่ง
สดัสว่นการผลติออกเป็นตลาดในประเทศ 9 แสนคนั และสง่ออก 1.1 ล้านคนั ซึ่งปัจจยัที่จะมีผลกบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ประกอบไปด้วย มาตรการกีดกนัทางการค้าจากต่างประเทศ ราคาน า้มนัในตลาดโลก อตัราภาษีน าเข้า
สนิค้าระหวา่งกนัในกลุม่ประเทศอาเซียนที่ลดลงเป็น 0% รวมไปถึงตลาดรถยนต์ในประเทศที่คาดว่าจะขยายตวั
จากปัจจยับวกตา่งๆเช่น กลุม่เจ้าของรถจากโครงการรถคนัแรกที่จะกลบัเข้ามาซือ้รถใหมห่ลงัจากพ้นเง่ือนไขห้าม
ขายใน 5 ปี  รวมทัง้หลายฝ่ายคาดการณ์การเติบโตGDP ที่บง่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ  

ด้านตลาดการผลิตรถจกัรยานยนต์ มีการคาดการณ์วา่จะขยายตวัตอ่เนื่อง ซึง่มีปัจจยัหนนุตา่งๆมาจากทัง้ตลาด
ในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยในกลุม่ Big Bike มีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่องทัง้การส่งออก
และตลาดในประเทศซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีความเสี่ยงจากภาระหนีเ้สียน้อยกว่า และคาดว่ารายได้
เกษตรกรและผู้บริโภคในต่างจงัหวดัซึ่งเป็นก าลงัซือ้ส าคญัของรถจกัรยานยนต์จะได้รับแรงสนบัสนนุจากปัจจัย
ด้านนโยบายจากภาครัฐ 

นอกจากนีค้าดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลบัมาเติบโต โดยได้อานิสงส์รถคนัแรกที่ปลดล็อกแล้ว ท าให้เจ้าของรถมี
โอกาสตดัสนิใจเปลีย่นรถยนต์ใหม ่แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้วยวา่จะมีรุ่นใหม่ๆ หรือไม่ หาก
มีการออกรถรุ่นใหมใ่นประเภทที่ลกูค้ามองหาอยูก็่จะกระตุ้นให้ตดัสนิใจเปลีย่นรถได้ง่าย  
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ภาวะการแข่งขนัของตลาดรถยนต์  

สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2561 
ปี 2555  ยอดรวม 1,436,335 คนั 
ปี 2556  ยอดรวม 1,330,668 คนั (ลดลง 105,667 คนั – 7.3 %) 
ปี 2557  ยอดรวม 881,832 คนั (ลดลง 448,836 คนั – 33.7 %) 
ปี 2558  ยอดรวม 799,594 คนั (ลดลง 82,238 คนั – 9.3 %) 
ปี 2559  ยอดรวม 768,788 คนั (ลดลง 30,806 คนั – 3.9 %)  
ปี 2560  ยอดรวม 871,647 คนั (เพิ่มขึน้ 102,859 คนั +13.4 %) 

ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 871,647 คนั มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ 13.4% โดย
ถือเป็นตวัเลขยอดขายที่เพิ่มขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี หลงัจากปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่โครงการรถคันแรกท าให้
ยอดขายรถยนต์พุง่สงูขึน้อยา่งมาก 

ตลาดรถยนต์ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวั โดยยอดขายรวมนา่จะอยูท่ี่ประมาณ 9 แสนคนั โดยมปัีจจยับวกทัง้
จากมาตรการการผลกัดนัและสง่เสริมการลงทนุจากภาครัฐ การคาดการณ์วา่เศรษฐกิจจะฟืน้ตวัดขีึน้ของหลาย
ฝ่าย เจ้าของรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกที่ทยอยพ้นก าหนดห้ามซือ้ขายตามเง่ือนไขของโครงการฯซึง่ท าให้มี
โอกาสซือ้รถยนต์ใหม ่รวมถงึคา่ยรถยนต์ตา่งๆที่มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องและออกแคมเปญตา่งๆ
ที่จงูใจลกูค้าซึง่มีสว่นกระตุ้นการซือ้ขายรถอยา่งมาก ตลอดจนอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือเชา่ซือ้และคา่เงินดาวน์ที่อยู่
ในระดบัต า่ชว่ยเร่งการตดัสนิใจให้ซือ้รถได้งา่ยขึน้ 

ประเภทรถที่คาดวา่จะมีการเติบโตดีกวา่ตลาดรวมในปี 2561 ได้แก่ รถยนต์นัง่ขนาดเลก็ รถยนต์อเนกประสงค์ รถ
กระบะ และรถบรรทกุ     

ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์และธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ดีลเลอร์รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อให้เหมาะสมตอ่ความต้องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภมูิภาคแล้ว การสร้างภาพลกัษณ์
ที่ดีและความน่าเช่ือถือให้เกิดขึน้ในกลุ่มผู้บริโภค ทัง้ต่อตัวรถยนต์ และบริการต่างๆ ที่ตามมาหลงัการซือ้ขาย
รถยนต์  โดยเฉพาะการบริการหลงัการขาย ซึง่ในช่วงที่ผา่นมา มีการรวมกลุม่ผู้ใช้รถยนต์บางรุ่นร้องเรียนปัญหาที่
เกิดในการใช้รถยนต์นัน้ๆตอ่ สคบ. หรือผู้ใช้รถยนต์บางคนที่ไมพ่อใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้กบัรถแล้วใช้สือ่โซเชียลใน
การประกาศเร่ืองที่เกิดขึน้ตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่ธุรกิจและภาพลกัษณ์ได้ในระยะยาว  

นอกจากนี ้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มดีขึน้ โดยส านกังานส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
(สศค.) แถลงคาดการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2561 โดยมองว่า GDP จะขยายตวัที่ 3.8% โดยมีปัจจยับวกตา่งๆ เช่น 
การขับเคลื่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านโครงการขนาดใหญ่ ความเช่ือมั่นเร่ืองการเลือกตัง้ รวมถึงรายได้
เกษตรกรและการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟืน้ตวั 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เปา้หมายหลกั
ของการบริหารความเสี่ยงคือการมุง่มัน่จดัการความเสีย่งที่มีต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยง
จะเกิดขึน้หรือลดความเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และ/หรือ ให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ 

ทัง้นี ้โครงสร้างการบริหารความเสีย่งของบริษัทแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองค์กร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดบั
ปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ให้มาท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
รวมทัง้ติดตาม กลัน่กรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้แต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงขึน้มา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจากสายงานตา่ง  ๆ 
เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด 

ปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทนุในบริษัทของผู้ ถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาจากอคัคีภยั จึงจดัท าแผนในการจดัการปัญหาดงักลา่ว โดยมีมาตรการใน
การรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่างสม ่าเสมอ 
โดยมีการอบรมการป้องกัน การระงบัอคัคีภยัและการซ้อมการหนีไฟแก่พนกังาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา ท าแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ทัง้หมดที่ส านกังานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภยัของการเก็บ
น า้มนัเชือ้เพลิง จดัเก็บให้เป็นสถานที่ พร้อมทัง้จดัเตรียมและติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิให้เพียงพอ และครอบคลมุพืน้ที่ เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งที่จะเกิดอคัคีภยัให้ลดน้อยลงที่สดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จดัเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ด้วย
การท าประกนัอคัคีภยัเพื่อรองรับปัญหาความเสี่ยงที่คาดไมถ่ึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลมุเร่ืองทรัพย์สนิของ
ลกูค้า โดยทนุประกนัอคัคีภยัมีมลูค่าไม่น้อยกวา่มลูคา่ตวัทรัพย์สนิ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกบั
ความเสีย่งจากอคัคีภยัอยา่งเต็มก าลงั อยา่งไรก็ดี ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิเกิดอคัคีภยัที่ร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 

2. ความเสี่ยงจากอุทกภยั 

บริษัทมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอทุกภยัอยา่งรอบด้าน โดยมีการจดัเตรียมพืน้ที่ซึง่มีระดบัความสงูพ้นระดบัน า้ทว่ม
ในหลายพืน้ที่ ตลอดจนจัดหาพืน้ที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์  27 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่ง
นอกจากเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนัน้ บริษัทยงัสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิในกรณีที่บาง
พืน้ท่ีเกิดอทุกภยัในอนาคต ส าหรับพืน้ที่ในเขตส านกังานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัอทุกภยัโดยจดัเตรียมแผน 
Safety Zone เพื่อใช้ในกรณีฉกุเฉิน โดยการจดัท าแนวดินเพื่อป้องกนัทรัพย์สนิและรถยนต์ในเขตพืน้ที่ของส านกังานใหญ่  
ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้สร้างแนวพืน้ที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนือ้ที่  3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5 
เมตรในเนือ้ที่  6 ไร่  ในเขตส านกังานใหญ่  ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพืน้ที่ Safety Zone สงูระดบั 3 เมตร ในเนือ้ที่ประมาณ 
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14 ไร่เพิ่มเติม และในปี 2560 บริษัทได้ท าการยกระดบัพืน้โรงรับรถ โรงท าความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมลู
จ านวน 6 โรง พร้อมแนวถนนด้านในบริษัท ท าเป็นแนวป้องกนัน า้ท่วม มีการติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ขนาดใหญ่ และปรับปรุง
ทางระบายน า้ให้ดีขึน้ ตลอดจนท าประกันภัยสิ่งปลกูสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพืน้ที่
ส านกังานใหญ่และสถานที่ในการดแูลทรัพย์สินของบริษัททัว่ประเทศ 27 แห่ง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจัดท าแผนการ
ป้องกนัน า้ท่วมเป็นขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ เจ้าหน้าที่ และการรายงานเหตกุารณ์ต่อ
ผู้บงัคับบัญชาเพื่อสัง่การ บริษัทจึงประเมินว่าสามารถบริหารความเสี่ยงนีไ้ด้ในเกณฑ์ดี  อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทไมเ่คยได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัที่เคยเกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน  

ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทมีกลุม่ครอบครัวศิลา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทจ านวน  299.93 ล้านหุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 54.53 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 550  ล้านหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึง่มากกวา่ร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว การถือหุ้นจ านวนดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นกลุ่มนีม้ีอ านาจในการ
ควบคมุและมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงาน รวมถึงการควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้  แต่ไม่
สามารถควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกรณีส าคญัที่ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ  จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมี
อ านาจโดยไม่จ ากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร  โดยเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการท างานตลอดจนถ่วงดลุอ านาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดบัหนึ่ง รวมทัง้ 
ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองตา่ง ๆ ในการน าเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 

ทรัพย์สินหลกัที่บริษัทให้บริการในการประมลู ได้แก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 
88 ของรายได้รวมของบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจัดหา
จ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็น
สถาบนัการเงินท่ีมีการปลอ่ยสนิเช่ือเชา่ซือ้รถยนต์และน ารถยดึจากลกูค้ามาท าการประมลู โดยจ านวนรถยนต์ของเจ้าของ
ทรัพย์สินที่น ามาประมูล 3 รายแรกมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 61  ของทรัพย์สินที่ประมลูจบของบริษัทในปี 2558 ปี 
2559 และปี 2560 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทัง้ 3 รายดงักลา่วนัน้ มีสาเหตมุาจากทัง้ 3 รายถือเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ของธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ ซึง่มีนโยบายที่จะไม่ท าการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ซึง่ยดึจากการผิดนดัช าระหนี ้
ด้วยตนเอง เพื่อความโปร่งใสในการท าธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินเข้ามา
ด าเนินธุรกิจจัดการประมูลด้วยตนเอง หรือน าทรัพย์สินไปท าการประมูลที่บริษัทอื่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทได้ท าการประเมินความเสีย่งดงักลา่วแล้วเช่ือวา่โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีไม่สงูมากนกั 
เนื่องจากสถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าหลกัของบริษัทนัน้ มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง และ
ต้องการความโปร่งใสในการท าการประมลู โดยหากสถาบนัการเงินดงักลา่วหนัมาด าเนินธุรกิจประมลูรถภายหลงัจากยึด
รถแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้ยึดรถและผู้ประมลูขายพร้อมกนั ดงันัน้ อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลกูค้าที่ถกู
ยึดรถ เนื่องจากลกูค้าที่ถูกยึดรถจ านวนหนึ่งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเสี่ยงในการที่
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สถาบนัการเงินดงักลา่วจะน าทรัพย์สินไปท าการประมลูที่บริษัทอื่นนัน้ บริษัทเช่ือมัน่ว่าความได้เปรียบจากประสบการณ์
ด้านการจดัการประมลูของบริษัทท่ีสัง่สมมากวา่ 26 ปี การให้บริการท่ีดี ท าให้บริษัทมีฐานลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้
บริการกบับริษัทมาอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเน้นคณุภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น  
การมีพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิกระจายกว่า 27 จดุทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหนว่ยงานที่
มีความช านาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเข้าท าการประมลูที่ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต จึงก่อให้เกิดความเช่ือถือใน
ระบบการบริหารจดัการของบริษัทซึง่จะเป็นอปุสรรคต่อการเข้ามาของคูแ่ข่งรายใหม่ที่ต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันา
เพื่อให้เกิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทซึง่เป็นผู้ประกอบการรายเดิม 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ 
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมลูได้อยา่งทนัท่วงที ทราบจ านวนรถที่อยู่ในคลงัสนิค้า จ านวนรถคงค้าง ระยะเวลาที่ค้าง 
เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเร่ืองการบริการที่ดี  ลกูค้าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction  
Mobile Auction, E-Onsite และบริษัทจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าและ
เจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มสดัสว่นการจดัหารถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากแหลง่อื่น  ๆ  ทัง้จากบริษัทเอกชนอื่น รวมทัง้จาก
บคุคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การสง่เสริมการขาย อาทิเช่น การให้สว่นลดคา่ธรรมเนียมในการน ารถเข้าประมลู 
และการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความช านาญให้ค าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าท าการประมลู เป็นต้น และให้
ความส าคญัในการดแูลทรัพย์สนิของเจ้าของทรัพย์สนิท่ีท าการประมลูไมใ่ห้สญูหายหรือเกิดความเสยีหาย 

5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท 

จากการท่ีทรัพย์สินสว่นใหญ่ที่ท าการประมลูนัน้ เป็นรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ซึง่ยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนดัช าระหนี ้
โดยตามสญัญาเช่าซือ้นัน้ผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ ่งในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพย์สินดงักล่าวไม่
สามารถน ามาท าการประมลูได้โดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงินนัน้ บริษัทจะต้องท าการ
รับฝากรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ที่ถกูยดึเพื่อรอการประมลู ท าให้รถยนต์ดงักลา่วจะถกูจดัเก็บไว้ในพืน้ท่ีและความดแูล
ของบริษัทโดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน ส าหรับรถยนต์ และ 1 – 15 วนั ส าหรับ
รถจกัรยานยนต์ รวมทัง้บริษัทยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดงักลา่วจากสถานที่จดัเก็บทรัพย์สินไป ยงั
สถานที่ประมลู ท าให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบตอ่ค่าเสยีหายในกรณีทรัพย์สนิอาจสญูหายหรือเสยีหายใน
ระหวา่งที่อยูภ่ายใต้การดแูลของบริษัทได้  

ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่รถเกิดอบุตัิเหตหุรือความเสียหายในระหว่างที่
รถอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สิน การควบคมุการเข้าออก ใน
พืน้ที่ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพืน้ที่ซึ่งมีการ
จัดเก็บรถ โดยตามสญัญาระบใุห้บริษัทรักษาความปลอดภยัชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดตอ่ทรัพย์สินแก่บริษัท ในกรณีที่ความ
เสยีหายเกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภยั 
รวมทัง้มีการท าประกนัภยัทรัพย์สินในวงเงินรวม  2,091 ล้านบาท ส าหรับพืน้ที่จดัเก็บ/ทรัพย์สินที่จดัเก็บทัว่ประเทศ และใน
วงเงินรวม 435 ล้านบาทส าหรับทรัพย์สนิที่จดัเก็บของกลุม่บริษัทในเครือของสถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง นอกจากนี ้ในสว่น
ของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผู้ว่าจ้างท าการขนย้ายทรัพย์สินท าประกนัภยัจากความเสียหายระหว่างขนย้าย
ทรัพย์สินซึ่งครอบคลมุถึงความผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทเช่ือว่าการด าเนินการตามที่ได้กลา่ว
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มาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสีย่งในการท่ีทรัพย์สนิจะเกิดการสญูหายหรือเสยีหายระหวา่งการดแูลของบริษัทได้
ในระดับหนึ่ง โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายจากพืน้ที่จัดเก็บ
ทรัพย์สนิของบริษัท 

6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า 

จากการที่บริษัทมีการสง่เสริมการประมลู โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการ
จัดการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้ เข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ประมลูเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนดัช าระ
หนีข้องลกูค้าที่สามารถน ารถยนต์ออกจากพืน้ท่ีได้ก่อนการช าระเงินคา่ทรัพย์สนิดงันี  ้

หลักเกณฑ์ วางมัดจ า ช าระ การช าระเงนิเพื่อรับรถออก 

ป้ายกลุม่ เลข 8   ไมต้่อง ไมต้่อง ไมต้่อง 
ป้ายกลุม่ เลข 7   ไมต้่อง ไมต้่อง ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค

ตัว๋แลกเงิน 
ป้ายกลุม่ เลข 6 ไมต้่อง ไมต้่อง ช าระเป็นเช็คได้ 
ป้ายกลุม่ เลข 1  
(ลกูค้าที่เคยมาประมลูรถ) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋แลกเงิน  

ป้ายกลุม่ เลข 9  
(ลูกค้าที่เข้าประมลูครัง้แรก ประมลูได้ 1 คนัตอ่ป้าย) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋แลกเงิน  

ที่มา :  บริษัท 
หมายเหต ุ
1. การประมลู ณ ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ต้องช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
2. การประมลูสญัจร และสาขาตา่งจงัหวดั ต้องช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
3. ลกูค้าที่มีสิทธ์ิท าการจา่ยเช็คสามารถจา่ยเช็คลงวนัที่ลว่งหน้าได้ไมเ่กิน 2 วนัท าการหลงัวนัประมลู  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ
พิเศษแก่ผู้ประมลู บริษัทได้ท าการเก็บสถิติผู้ประมลูซือ้รถย้อนหลงัของทกุ ๆ ปี  เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลกูค้า เพื่อท า
การวิเคราะห์ ทัง้ในด้านของปริมาณการซือ้ขาย ลกัษณะผู้ซือ้ การติดต่ออย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น รวมทัง้เป็นผู้ประมลูที่ไม่
เคยมีประวตัิผิดนดัช าระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ภายหลงัชนะประมลู บริษัทยงัเป็นผู้ เก็บ รักษาเลม่ทะเบียนรถทกุคนัและ
จะส่งมอบให้แก่ผู้ซือ้ภายหลงัจากที่ผู้ ซือ้รถท าการช าระเงินครบทัง้จ านวน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการน ารถ
ดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทัง้บางส่วนของผู้ซือ้รถดงักล่าวเป็นลกูค้าซึ่งน ารถมาประมูลขายกับบริษัทจึง
เปรียบเสมือนบริษัทมีทรัพย์สินของลกูค้าเป็นหลกัประกันเช่นกนั ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภท
ลกูค้าอย่างตอ่เนื่อง โดยหากลกูค้าใดที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย บริษัทจะ
ท าการยตุิสทิธิพิเศษในทนัที ด้วยแนวทางการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทเช่ือมัน่วา่จะปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วได้ 
ปัจจุบนับริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลกูค้าสทิธิพิเศษรายเดิมทกุ ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิตลกูค้าอยา่ง

สม ่าเสมอ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีทรัพย์สนิถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า อาคาร และอปุกรณ์ 
บริษัทฯ มีสว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า อาคารและอปุกรณ์จ านวน  248.19  ล้านบาท ประกอบด้วย 
 

รายการ 
ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มลูคา่ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่า เจ้าของ 170.18  

2. อาคาร เจ้าของ 29.03  

3. สว่นปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 13.37  

4. เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตกแตง่ เจ้าของ 14.79  

5. เคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 0.55  

6.ยานพาหนะ เจ้าของ 14.31  

7.งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 5.96 -ไมม่ี- 

รวม 248.19  
 

ทัง้นี ้สว่นปรับปรุงสทิธิการเช่าเป็นการปรับปรุงที่ดินเช่าซึง่ใช้เป็นที่ตัง้อาคารส านกังานและที่สถานท่ีจดัเก็บรถของ
บริษัทฯ ทัง้ในกรุงเทพมหานคร และตา่งจงัหวดั  

ณ 31 ธนัวาคม  2560  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนได้แก่  

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจรวมถึงลขิสทิธ์ิ
ซอฟต์แวร์ส าหรับการประมลูแบบออนไลน์ มลูคา่ตามบญัชี 2.92 ล้านบาท  

2. สทิธิการเชา่ที่ดิน ประกอบด้วย สญัญาเช่าที่ดินท่ีส านกังานใหญ่ และจงัหวดัตา่งๆ มลูคา่ตามบญัชี 18.91 
ล้านบาท 

 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อ 4 หน้าท่ี 27 

4.2 สัญญาส าคัญในการประกอบธุรกิจ  
ณ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญาที่ส าคญัในการประกอบธรุกิจดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
4.2.1 สญัญาเชา่ที่ดิน 

บริษัทฯ ได้เชา่พืน้ท่ีทัง้ในกรุงเทพมหานครและในหลายภมูิภาคทัว่ประเทศ เพื่อใช้เป็นส านกังาน สถานท่ีจดัการประมลู และสถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิท่ีจะน าเข้าสูก่ารประมลู 
โดยทัง้หมดเป็นการเชา่จากบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

ล าดบั ที่ตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ 
คา่เช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสญัญา จ านวนปี 
1 ส านกังานใหญ่ ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

ประมาณ 10 ไร่ ส านกังานใหญ่/ สถานท่ีจดัเก็บ
ทรัพย์สนิ / สถานท่ีจดัประมลู 

200,000 22 ม.ค. 35 30 
 14 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา 600,000 1 มี.ค. 56 10 
     
  3 งาน 50 ตารางวา  46,000 31 ส.ค.38 21 
 3 งาน 99ตารางวา 46,000 1 ก.ย. 58 3 
 3 งาน 99 ตารางวา 46,000 1 ม.ค. 58 3 
 3 งาน 99 ตารางวา 46,000 1 ก.ค. 56 8 
 3 งาน 99 ตารางวา 40,000 1 มิ.ย. 55 10 
  3 งาน 65.4 ตารางวา  

 
ติดตัง้ปา้ยโฆษณา 

145,521 22 ม.ค. 55 10 
 3 ไร่ 65.4 ตารางวา 145,521 22 ม.ค. 55 10 
 - 27,500 5 ส.ค. 59 3 

ภาระผกูพนัคา่เช่าพืน้ท่ีส านกังานใหญ่ 1,342,542  
2 สาขารังสติคลอง 8  

ต. ล าผกักดู อ. ธญับรีุ จ.ปทมุธานี  
49 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ / 

สถานท่ีจดัประมลู 
2,500,000 (ตอ่ปี)   14 มี.ค. 59  20 

46 ไร่ 3 งาน 34.2 ตารางวา 2,000,000 (ตอ่ปี)    14 มี.ค. 59  20 
3 สาขา พทุธมณฑล 2 

ต.ทวีวฒันา อ.ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

5 ไร่ 1 งาน 64.1 ตารางวา 
 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ / 
 

150,150 
 

1 ส.ค. 60 
 

0.3 
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ล าดบั ที่ตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ 
คา่เช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสญัญา จ านวนปี 
 
ต.ทวีวฒันา อ.ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 
ต.ทวีวฒันา อ.ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

 
3 ไร่ 2 งาน 90.4 ตารางวา 

 
2 ไร่ 3 งาน 68.7 ตารางวา 

สถานท่ีจดัประมลู 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ / 

สถานท่ีจดัประมลู 
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ / 
สถานท่ีจดัประมลู 

 
225,225 

 
193,050 

 
1 ส.ค.60 

 
1 ส.ค.60 

 
 

 
0.3 

 
0.3 

4. 
 
 
 
 
 

สาขาเชียงใหม ่
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่  
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
 

 
2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 

 
5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 

 
1 ไร่ -งาน 46 ตารางวา 

 
4 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา 

 
5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา 

 
18 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

 สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/ 
สถานท่ีจดัประมลู 

 

 
1,010,000 (คา่หน้าดิน) 

44,187.15 
2,144,000 (คา่หน้าดิน) 

93,800.70 
446,000 (คา่หน้าดิน) 

19,512.15 
2,686,070 (คา่หน้าดิน) 

78,757.35 
3,631,930 (คา่หน้าดิน) 

99,742 
50,000 

     
23 ม.ค.57 

 
    23 ม.ค.57 

 
     23 ม.ค.57 

 
1 มี.ค. 58 

 
1 มี.ค. 58 

 
1 มี.ค.56 

 
10 

 
10 
 
10 
 

 9 
 
9 
 
3 

5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 5 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 60,000 1 พ.ย.58 3 
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ล าดบั ที่ตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ 
คา่เช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสญัญา จ านวนปี 
6 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  30,000 1 พ.ย.58 3 
7 สาขาพิษณโุลก 

ต.สมอแข อ.เมืองพษิณโุลก จ.พษิณโุลก                     
 

23 ไร่ – งาน 55 ตารางวา 
 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ /  
สถานท่ีจดัประมลู 

 
211,000 

 

 
28 เม.ย 59 

 
15.6 

8 ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ 5 ไร่-งาน-ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 75,000 3 พ.ย.57 3 
9 
 
 

สาขานครราชสมีา 
ต.บ้านใหม ่อ.เมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
 
ต.บ้านใหม ่อ.เมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
 
ต.บ้านใหม ่อ.เมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 
 

 
5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา 

 
2 ไร่ -งาน 96 ตารางวา 

 
7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

 
104,000 

     
40,000 

 
136,000 

 

 
       1 ส.ค.57 
       
       1 ส.ค.57 
 

1 ส.ค.57 

 
10 
 
10 
 
10 

10 สาขาอดุรธานี  
ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อดุรธาน ี
 
ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อดุรธาน ี
 
ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อดุรธาน ี
 

 
- ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา 

 
 -ไร่ 2 งาน 67.8 ตารางวา 

 
7 ไร่ - งาน 3.6 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

 
13,400 

 
13,200 

 
143,400 

 
23 เม.ย.58 

 
23 เม.ย.58 

 
23 เม.ย.58 

 
6.3 

 
6.3 

 
6.3 

 
11 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองเกา่ จ.ขอนแกน่  7 ไร่-งาน-ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  154,000 18 มี.ค.60 3 
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ล าดบั ที่ตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ 
คา่เช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสญัญา จ านวนปี 
12 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3 ไร่-งาน-ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 42,000 1พ.ค.57 3 
13 ต. ธาตเุชิงชมุ อ. เมือง จ.สกลนคร 5 ไร่ - งาน 13 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 40,000 1 พ.ย. 58 3 
14 สาขาอบุลราชธาน ี

ต.หนองกินเพล อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 
 

 
12 ไร่ – งาน 2.10 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ/
สถานท่ีจดัประมลู 

 
200,000 

 
1 ส.ค.60 

 
12 

15 ต.คอโค อ.เมืองสริุนทร์ จ.สริุนทร์ 3 ไร่-งาน-ตารางวา  สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 31,000 1 ส.ค.60 3 
16 ต.หนองซ า้ซาก อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ 10 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  50,000 1 เม.ย. 58 3 
17 ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ จ.ชลบรีุ 5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  52,500 1 ม.ค. 58 3 
18 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

 
5 ไร่ 3 งาน-ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  

 
65,000 

 
9 มิ.ย. 59 2 

19 ต.พระประโทน อ. เมือง จ.นครปฐม 2 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  301,000 (ตอ่ปี) 1 มิ.ย. 60 3 
20 ต.ปากน า้ปราณ อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 9 ไร่ – งาน – ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 22,000 1 ม.ค.60 1 
21 ต.ตากแดด อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 4 ไร่ – งาน – ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 25,000 1 ม.ค. 58 3 
22 สาขาสรุาษฎร์ธาน ี

ต.ทา่ทองใหม ่อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎร์ธาน ี
 

 
30 ไร่-งาน-ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ / 

สถานท่ีจดัประมลู  
 

 
166,666.66 

 
1 ก.พ.58 

 
12.6 

23 ต.ปากนคร  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 7 ไร่ - งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 70,000 1 ส.ค.60 3 
24 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 4 ไร่-งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  37,000 1 ส.ค. 60 3 
25 ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 10 ไร่ –งาน -- ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ  140,000 15 ม.ค. 58 3 .4 
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ล าดบั ที่ตัง้ พืน้ท่ี วตัถปุระสงค์ 
คา่เช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสญัญา จ านวนปี 
26 
 

สาขาหาดใหญ่ 
ต.ทา่ช้าง อ.บางกล า่ จ.สงขลา 
 

 
9 ไร่ 1 งาน 85.7 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ /  

สถานท่ีจดัประมลู  
 

 
113,500 

 
29 เม.ย 58 

 
10.3 

27 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 3 ไร่ – งาน – ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 45,000 1 เม.ย.59 3 

28 ต.นาดี อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 8 ไร่ – งาน 57.8 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 80,000 10 ก.ย.60 3 

29 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ 11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางา สถานท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ 80,000 1 มิ.ย.60 10 

 
ภาระผกูพนัคา่เช่าพืน้ท่ีตอ่เดือนทัง้หมด 

 
4,978,383 

 

 

 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการท าประกนัความสญูเสยีอนัอาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิส าหรับพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิท่ีจะเข้าประมลูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ ส าหรับพืน้ท่ีจดัเก็บ

ทรัพย์สนิท่ีจะเข้าประมลูในตา่งจงัหวดั เป็นวงเงินรวม  2,091.66  ล้านบาท 
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สญัญาเชา่ที่ดินระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม  2560 บริษัทฯ มกีารท าสญัญาเชา่ที่ดินระยะยาวดงันี ้

พืน้ท่ีเช่าในซอย รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  

1. คูส่ญัญา นายเซ็ม  เพ็งสะและ 
ขนาดพืน้ท่ี ประมาณ 10 ไร่ 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่และสถานท่ีจดัประมลู 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (22 มกราคม 2535 - 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลอื 4 ปี  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1 ไมค่ิดคา่เชา่ (จ่ายช าระลว่งหน้าแล้ว ณ วนัท าสญัญา 1,200,000 บาท) 
 ปีที่ 2 – 10 เดือนละ 100,000 บาท 
 ปีที่ 11 – 20 เดือนละ 150,000 บาท 
 ปีที่ 21 – 30 เดือนละ 200,000 บาท 

2. คูส่ญัญา นายอนนัต์ จัน่มณี 
ขนาดพืน้ท่ี 3 ไร่ 65.40 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีจดัเก็บรถยนต์ที่จะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (22 มกราคม 2555 – 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลอื 4 ปี  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 3 เดือนละ 126,540 บาท 
 ปีที่ 4- 6 เดือนละ 145,521 บาท 
 ปีที่ 7-10 เดือนละ 151,848 บาท 

3. คูส่ญัญา นายวิรัตน์ เพ็งสะและ 
ขนาดพืน้ท่ี 3 งาน 99  ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีจดัเก็บรถยนต์ที่จะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 8 ปี 2 เดือน (1 กรกฎาคม 2556 – 31 สงิหาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลอื 
  4 ปี 8 เดือน 
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 2 เดือนละ 40,000 บาท 
 ปีที่ 3- 5 เดือนละ 46,000 บาท 
 ปีที่ 6- 8 เดือนละ 50,000 บาท 

4. คูส่ญัญา นายมูร่อด เพ็งสะและ และ นายสมนกึ อามินเซ็น 
ขนาดพืน้ท่ี 3 งาน 99 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีจดัเก็บรถยนต์ที่จะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 มิถนุายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2565) ระยะเวลาคงเหลอื 4 ปี 5 เดือน 
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 3 เดือนละ 40,000 บาท 
 ปีที่ 4- 6 เดือนละ 46,000 บาท 
 ปีที่ 7-10 เดือนละ 50,000 บาท 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

ส่วนท่ี 1 ข้อ 4 หน้าท่ี 33 

5. คูส่ญัญา นายมฮูมัหมดั จัน่มณี 
ขนาดพืน้ท่ี 3 ไร่ 65.40 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีจดัเก็บรถยนต์ที่จะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (22 มกราคม 2555 – 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลอื 4 ปี  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 3 เดือนละ 126,540 บาท 
 ปีที่ 4- 6 เดือนละ 145,521 บาท 
 ปีที่ 7-10 เดือนละ 151,848 บาท 

6. คูส่ญัญา นายอดลุย์ มีสวุรรณ (ผู้จดัการมรดกนายหะยีเลาะ หมดัโรจน์) 
ขนาดพืน้ท่ี 14 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นท่ีจดัเก็บรถยนต์ที่จะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 มีนาคม 2556 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566) ระยะเวลาคงเหลอื 5 ปี 2 เดือน 
อตัราคา่เช่า ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2556 ไมค่ดิคา่เชา่ใดๆ 
 วนัท่ี 1 มิถนุายน 2556 – 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เดือนละ 600,000 บาท 
 วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566 เดือนละ 720,000 บาท  

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัปทมุธานี (รังสติคลอง 8)  

1. คูส่ญัญา นายวเิชียร กงทอง 
ขนาดพืน้ท่ี 49 ไร่ 1 งาน 69.30 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นจดัเก็บรถยนต์และจกัรยานยนต์ทีจ่ะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลอื 18 ปี 2 เดือน 
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 5 ปีละ 2,000,000.00 บาท 
 ปีที่ 6- 10 ปีละ 2,875,000 บาท 
 ปีที่ 11- 15 ปีละ 3,306,300 บาท 
 ปีที่ 15- 20 ปีละ 3,802,200 บาท 

2. คูส่ญัญา นายวเิชียร กงทอง 
ขนาดพืน้ท่ี 46 ไร่ 3 งาน 34.20 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อใช้เป็นจดัเก็บรถยนต์และจกัรยานยนต์ทีจ่ะเข้าประมลู 
ระยะเวลาเช่า 20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลอื 18 ปี 2 เดือน 
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1- 5 ปีละ 2,000,000 บาท 
 ปีที่ 6- 10 ปีละ 2,300,000 บาท 
 ปีที่ 11- 15 ปีละ 2,645,000 บาท 
 ปีที่ 15- 20 ปีละ 3,041,800 บาท 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัเชียงใหม ่ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
1. คูส่ญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ์ 

ขนาดพืน้ท่ี 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 
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วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมลูขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
  6 ปี 11 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่หน้าดิน 1,010,000 บาท 
 ปีที่ 1 เดือนละ 42,083 บาท 
 ปีที่ 2-3 เดือนละ 42,083 บาท  
 ปีที่ 4-5 เดือนละ 44,187.15 บาท 
 ปีที่ 6- 7 เดือนละ 46,396.51 บาท 
 ปีที่ 8-9 เดือนละ 48,716.33 บาท  
 ปีที่ 10 เดือน 51,152.15 บาท  

 
2. คูส่ญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ์ 

ขนาดพืน้ท่ี 5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมลูขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
  6 ปี 11 เดือน  
อตัราคา่เช่า ช าระคา่หน้าดิน  2,144,000  บาท 
 ปีที่ 1    เดือนละ 89,334 บาท 
 ปีที่ 2-3 เดือนละ 89,334 บาท  
 ปีที่ 4-5 เดือนละ 93,800.70 บาท 
 ปีที่ 6-7 เดือนละ 98,490.74 บาท 
 ปีที่ 8-9 เดือนละ 103,415.27 บาท  
 ปีที่ 10  เดือนละ 108,586.03 บาท  
 

3. คูส่ญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ์ 
ขนาดพืน้ท่ี 1 ไร่-งาน 46 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมลูขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
 6 ปี 11 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่หน้าดิน 446,000 บาท 
 ปีที่ 1    เดือนละ 18,583 บาท 
 ปีที่ 2-3 เดือนละ 18,583 บาท  
 ปีที่ 4-5 เดือนละ 19,512.15 บาท 
 ปีที่ 6-7 เดือนละ 20,487.76 บาท 
 ปีที่ 8-9 เดือนละ 21,512.14 บาท  
 ปีที่ 10  เดือน  22,587.75 บาท  
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4. คูส่ญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ์ 

ขนาดพืน้ท่ี 5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมลูขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 9 ปี (1 มีนาคม 2558 – 28 กมุภาพนัธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
 5 ปี 2 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่หน้าดิน 3,631,930.00 บาท 
 ปีที่ 1 เดือนละ 93,126.66 บาท 
 ปีที่ 2 เดือนละ 94,933.00 บาท  
 ปีที่ 3-4 เดือนละ 99,742.65 บาท 
 ปีที่ 5-6 เดือนละ 104,729.78 บาท 
 ปีที่ 7-8 เดือนละ 109,966.27 บาท  
 ปีที่ 9 เดือน  115,646.59 บาท  
 

5. คูส่ญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ์ 
ขนาดพืน้ท่ี 4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมลูขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 9 ปี (1 มีนาคม 2558 – 28 กมุภาพนัธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
 6 ปี 2 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่หน้าดิน 2,868,070.00 บาท 
 ปีที่ 1 เดือนละ 73,540.00 บาท 
 ปีที่ 2 เดือนละ 75,007.00 บาท  
 ปีที่ 3-4 เดือนละ 78,757.35 บาท 
 ปีที่ 5-6 เดือนละ 82,695.22 บาท 
 ปีที่ 7-8 เดือนละ 86,829.98 บาท  
 ปีที่ 9 เดือน  91,171.48 บาท  
 
 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดันครราชสมีา ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอเมืองนครราชสมีา 
1. คูส่ญัญา นายรุ่งเกียรติ ลิม้มงคล 

ขนาดพืน้ท่ี 5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สงิหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
  6 ปี 6 เดือน  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1 ปีละ 1,116,000 บาท 
 ปีที่ 2 ปีละ 1,116,000 บาท  
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 ปีที่ 3-4 ปีละ 1,248.000 บาท 
 ปีที่ 5-6 ปีละ 1,380,000 บาท 
 ปีที่ 7-8 ปีละ 1,512,000 บาท  
 ปีที่ 9-10 ปีละ 1,644,000 บาท  
 

2. คูส่ญัญา นายรุ่งเกียรติ ลิม้มงคล 
ขนาดพืน้ท่ี 2 ไร่ - งาน 96 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สงิหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
 6 ปี 6 เดือน 
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1 ปีละ 432,000 บาท 
 ปีที่ 2 ปีละ 432,000 บาท  
 ปีที่ 3-4 ปีละ 480,000 บาท 
 ปีที่ 5-6 ปีละ 528,000 บาท 
 ปีที่ 7-8 ปีละ 588,000 บาท  
 ปีที่ 9-10 ปีละ 636,000 บาท  
 

3. คูส่ญัญา นายรุ่งเกียรติ ลิม้มงคล 
ขนาดพืน้ท่ี 7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สงิหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลอื 
  6 ปี 6 เดือน  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1 ปีละ 1,452,000 บาท 
 ปีที่ 2 ปีละ 1,452,000 บาท  
 ปีที่ 3-4 ปีละ 1,632,000 บาท 
 ปีที่ 5-6 ปีละ 1,812,000 บาท 
 ปีที่ 7-8 ปีละ 1,980,000 บาท  
 ปีที่ 9-10 ปีละ 2,160,00 บาท  

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัอดุรธานี ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมืองอดุรธาน ี
1. คูส่ญัญา นางเพชรลดา คณุปิติลกัษณ์ 

ขนาดพืน้ท่ี - ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558  – 22  กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลอื 
 3 ปี 7 เดือน  
อตัราคา่เช่า ช าระคา่ตอบแทนการเช่า 238,000  บาท 
 ปีที่ 1 – 6 เดือนละ  13,400  บาท 
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2. คูส่ญัญา นายสมัฤทธ์ิ คณุปิติลกัษณ์ 

ขนาดพืน้ท่ี  ไร่ 2 งาน 57.6 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558 – 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลอื 
 3 ปี 7 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่ตอบแทนการเช่า  232,000 บาท 
 ปีที่ 1 – 6 เดือนละ  13,200  บาท 
  

3. คูส่ญัญา นายสมัฤทธ์ิ คณุปิติลกัษณ์ , นางเพชรลดา คณุปิติลกัษณ์ ,  
  นายศราวธุ คณุปิติลกัษณ์ 

ขนาดพืน้ท่ี            7 ไร่ - งาน 50 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน ( 23 เมษายน 2558 – 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลอื 
 3 ปี 7 เดือน 
อตัราคา่เช่า ช าระคา่ตอบแทนการเช่า  2,530,000 บาท 
 ปีที่ 1 – 6 เดือนละ  143,400  บาท 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี
1. คูส่ญัญา บริษัท  แสงฟา้ กรุ๊ป ( ไทยแลนด์ ) จ ากดั 

ขนาดพืน้ท่ี 30 ไร่ - งาน - ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 12 ปี 6 เดือน ( 1  กมุภาพนัธ์ 2558  – 31 กรกฎาคม 2570) ระยะเวลาคงเหลอื 
 8 ปี 1 เดือน  
อตัราคา่เช่า ช าระคา่ตอบแทนการเช่าช่วง  8,000,000  บาท 
 ปีที่ 1-9 ปีละ 2,000,000 บาท 
 ปีที่ 10 ปีละ 1,000,000 บาท 
 ปีที่ 11-12 ปีละ 500,000 บาท 
 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัสงขลา ( หาดใหญ่) ต าบลทา่ช้าง อ าเภอบางกล า่ 
1. คูส่ญัญา นายสริุนทร์ วฒันะพยงุกลุ 

ขนาดพืน้ท่ี 9 ไร่ 1 งาน 85.7 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี 3 เดือน ( 29 เมษายน 2558  – 28 กรกฎาคม 2568) ระยะเวลาคงเหลอื 
 7  ปี  7  เดือน  
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อตัราคา่เช่า ปีที่ 1-5  เดือนละ 113,500 บาท 
 ปีที่ 6 – 10 เดือนละ  124,905 บาท 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัพิษณโุลก ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณโุลก 
1. คูส่ญัญา นายสมรรถ รอบบรรเจิด และ นายวศิน  รอบบรรเจิด 

ขนาดพืน้ท่ี 23 ไร่ - งาน 55 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 15 ปี 6  เดือน ( 29 เมษายน 2559  – 28 ตลุาคม 2574) ระยะเวลาคงเหลอื 
 13  ปี 10  เดือน  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1-10  ปีละ  2,532,000 บาท 
 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัราชบรีุ ต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง 
1. คูส่ญัญา นางสาวอรณิช ตรียาวฒุิวาทย์ ,นายวรพงศ์ ตรียาวฒุิวาทย์ , 

 นายวรพจน์ ตรียาวฒุวิาทย์ และนายพิบลูย์ ตรียาวฒุิวาทย์ 
ขนาดพืน้ท่ี 11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี - เดือน ( 1 มิถนุายน 2560  –  31 พฤษภาคม 2570 ) ระยะเวลาคงเหลอื 
 9  ปี 5  เดือน  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1-3  ปีละ  960,000 บาท 
 ปีที่ 4-6 ปีละ 988,800 บาท  

 ปืที่ 7-9 ปีละ 1,018,464 บาท 
 ปีที่ 10 ปีละ 1,049,0147.92 บาท  
 

พืน้ท่ีเช่าในจงัหวดัอบุลราชบรีุ ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ  
1. คูส่ญัญา ห้างหุ้นสว่นจ ากดัสนิค้าซิเมนต์ไทย 

ขนาดพืน้ท่ี 12  ไร่ -  งาน 01.20 ตารางวา 
วตัถปุระสงค์การเชา่ เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต์และจดัการประมลูรถยนต์ 
ระยะเวลาเช่า 12 ปี - เดือน ( 1 สงิหาคม 2560  –  31 กรกฎาคม 2572 ) ระยะเวลาคงเหลอื 
 11  ปี 7   เดือน  
อตัราคา่เช่า ปีที่ 1-14 ปีละ 2,400,000 บาท  
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4.2.2 สัญญาด าเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จักรยานยนต์ และทรัพย์สนิอื่น ๆ  

บริษัทท าสญัญาด าเนินการประมลูขายทอดตลาดให้กบัผู้วา่จ้างหลายราย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
บริษัทมีการท าสญัญากบัผู้วา่จ้าง 133 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของสญัญาได้ดงันี ้

คูส่ญัญา : ธนาคาร/สถาบนัการเงิน/บริษัทลสีซิ่ง/บริษัทประกนัภยั/หนว่ยงานภาครัฐและ 

  บริษัทเอกชน 
อายสุญัญา : 1-2 ปี หากไมม่ีการบอกเลกิสญัญาให้ถือวา่มีผลบงัคบัใช้ตอ่เทา่กบัอายสุญัญาเดิม 
การบอกเลกิสญัญา : เมื่อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผิดสญัญา หรือมีความประสงค์บอกเลกิสญัญา  

  คู่สัญญาต้องบอกเลิกสัญญาเป็นลักษณ์อักษร บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบ
ลว่งหน้า 30 วนั 

รายละเอียดที่ส าคญั 
1. ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ จัดการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็น

กรรมสทิธ์ิของผู้วา่จ้าง โดยผู้วา่จ้างจะแจ้งรายการรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และทรัพย์สนิอื่น ท่ีจะน าเข้า
ประมลูเป็นครัง้ ๆ ไป 

2. บริษัทจดัการประมลูขายทอดตลาดรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ในสถานที่ของบริษัท 
ทัง้ที่ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา และสถานที่ของผู้ ว่าจ้างในกรณีที่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ไม่
สามารถขนย้ายได้ หรือสถานท่ีอื่น ๆ ตามที่ตกลงร่วมกนักบัผู้ว่าจ้าง โดยใช้ระเบียบและวิธีการประมลู
ของบริษัท 

3. ผู้วา่จ้างเป็นผู้ก าหนดราคาเปิดประมลู โดยบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดวนัและเวลาในการประมลูแต่ละครัง้ 
ทัง้นีโ้ดยผา่นความเห็นชอบของผู้วา่จ้าง 

4. บริษัทจะต้องดแูละรักษาสภาพของรถยนต์ จกัรยานยนต์ของผู้วา่จ้างที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้างและต้อง
จดัให้มีประกนัภยั กรณีที่เกิดความเสยีหายนบัตัง้แตรั่บมอบทรัพย์สนิจากผู้วา่จ้างเพื่อน ามาด าเนินการ
ประมูลขายทอดตลาด จนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับผู้ ว่าจ้าง หรือจนกว่าจะได้ส่งมอบ
ทรัพย์สนิให้แก่ผู้ประมลูซือ้ เว้นแตเ่ป็นความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการเสือ่มสภาพตามปกติของรถยนต์ 

5. เมื่อประมลูขายรถยนต์ หรือรถจกัยานยนต์ได้ บริษัทจะต้องแจ้งช่ือผู้ประมลูซือ้ได้และราคาที่ประมลูซือ้
ได้ตอ่ผู้วา่จ้างทนัที และต้องรับเงินมดัจ าจากผู้ประมลูซือ้ได้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10 ของคา่รถยนต์ 
หรือจ านวน 5,000 บาท ส าหรับรถจกัรยานยนต์ และรับช าระเงินสว่นที่เหลือเพื่อสง่มอบให้กบัผู้วา่จ้าง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยบริษัทจะหกัเงินค่าด าเนินการประมลูขายทอดตลาดออก 
(ถ้ามี) จากนัน้ผู้ว่าจ้างจะสง่มอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนสง่พร้อมเอกสารที่จ าเป็น
เพื่อด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิรถยนต์ให้กบัผู้ ท่ีประมลูซือ้ได้ 

6. กรณีที่ผู้ประมูลซือ้ผิดสญัญาไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ บริษัทจะต้องท าการริบเงินมัดจ าและส่งมอบ
ให้กบัผู้วา่จ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสญัญาหลงัหกัคา่ด าเนินการประมลูขายทอดตลาด 

  7.  ภายหลงัการสิน้สดุสญัญา ผู้ทอดตลาดจะแจ้งให้ผู้ขายรับทราบและให้ด าเนินการน ารถยนต์ที่ทัง้หมด 
ออกจากสถานท่ีรับฝากรถยนต์ภายใน 30 (สามสบิ) วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง หากผู้ขายไมส่ามารถน า
รถยนต์ออกจากพืน้ท่ีได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว  ผู้ขายมีสิทธิเรียกเก็บคา่ฝากจอดรวมทัง้คา่ใช้จ่ายที่
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เกิดขึน้จริงในการดแูลรักษารถยนต์ที่อยูใ่นสถานท่ีจอดรถยนต์ในอตัราคนัละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท ต่อ
วนั นบัแตว่นัแรกที่น ารถยต์คนันัน้ ๆ เข้าจอด หรือมีสทิธิน ารถออกขายทอดตลาดใหม ่
 

4.2.3 สัญญาฝากจอดรถยนต์และจกัรยานยนต์ 
บริษัทได้จดัพืน้ท่ีและให้บริการฝากจอดรถส าหรับลกูค้าที่วา่จ้างให้บริษัทด าเนินการประมลูรถยนต์ หรือ

จกัรยานยนต์โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทท าสญัญากบัผู้วา่จ้างจ านวน 133 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของ
สญัญาได้ดงันี ้

คูส่ญัญา : ธนาคาร/สถาบนัการเงิน/บริษัทลสีซิ่ง/บริษัทประกนัภยั/หนว่ยงานภาครัฐและ 

  บริษัทเอกชน 
อายสุญัญา : 1-2 ปี หากไมม่ีการบอกเลกิสญัญาให้ถือวา่สญัญามีผลบงัคบัตอ่เทา่กบัอายสุญัญา 
  เดิมหรือจนกวา่จะยกเลกิสญัญาวา่จ้างประมลูขายทอดตลาด 
การบอกเลกิสญัญา : เมื่อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ผิดสญัญา หรือมีความประสงค์บอกเลกิสญัญา  

คู่สัญญาต้องบอกเลิกสัญญาเป็นลักษณ์อักษร บอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบ
ลว่งหน้า 30 วนั 

รายละเอียดที่ส าคญั 
1. บริษัทรับฝากจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่จะน าเข้าประมูลโดยไม่คิดใช้จ่าย เว้นแต่กรณีที่ฝาก

จอดเกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา 
2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างระบใุนสญัญาให้มีการจดัท ารายงานรับมอบ เมื่อรับมอบรถยนต์ หรือ จกัรยานยนต์

จากผู้ว่าจ้าง บริษัทจะต้องจดัท าบนัทึกรับ ถ่ายรูป จดัท ารายงานการรับมอบ และจ านวนรถยนต์ หรือ
รถจกัรยานยนต์ที่รับฝาก เพื่อรายงานแก่ผู้วา่จ้างทกุเดือน 

3. บริษัทจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และต้องจัดให้มีประกันภัย
ครอบคลมุความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ตลอดระยะเวลาที่ฝากจอด 

 
4.2.4 สัญญาขนย้ายรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

บริษัทได้ท าสญัญาวา่จ้างขนย้ายรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ จากสถานท่ีจอดรถไปยงัสถานท่ีประมลูใน
พืน้ท่ีตา่ง ๆ โดยท าสญัญากบับริษัทขนสง่ 19 ราย โดยมีรายละเอยีดที่ส าคญัดงันี ้

คูส่ญัญา  : บริษัทรับจ้างขนสง่ 
อายสุญัญา  : 1 ปี หากไมม่ีการบอกเลกิสญัญาให้ถือวา่สญัญามีผลบงัคบัใช้อีกคราวละ 1 ปี 
การบอกเลกิสญัญา : เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ละเมิดสญัญา หรือบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   ลว่งหน้าไมต่ ่ากวา่ 30 วนั  
รายละเอียดที่ส าคญั 
1. ผู้ รับจ้างตกลงขนย้ายรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ตามที่บริษัทมอบหมายให้ ตามวนัที่และสถานที่

ตามที่บริษัทก าหนดในใบสัง่จ้างแตล่ะครัง้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาบคุลากรและยานพาหนะที่มีสภาพ
ดี เพื่อป้องกนัการตกหลน่ และวสัด ุเคร่ืองมือ ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานตัง้แต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง พร้อมทัง้ด าเนินการจัดระเบียบรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ในพืน้ที่ของบริษัทให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
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2. ผู้ รับจ้างคิดคา่ขนสง่ตามระยะทางขนสง่และประเภทรถที่ใช้ในการขนสง่ 
3. ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ระหว่างการขนส่ง โดยผู้ รับจ้างได้วางเงินเพื่อเป็น

หลกัประกนัความเสียหาย อีกทัง้ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีประกนัภยัครอบคลมุความเสียหายจากอบุตัิเหต ุ
หรือภยัอื่น ๆ ที่จะเกิดขึน้อนัเนื่องมาจากการรับจ้างขน 
 

4.2.5 สัญญาว่าจ้างท าความสะอาดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
บริษัทฯ ได้ท าสญัญาวา่จ้างให้ท าความสะอาดรถยนต์ หรือ รถจกัรยานยนต์ทีจ่ะน าเข้าประมลู ณ 

ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาจ านวน  8  สญัญา โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงันี ้
คูส่ญัญา  :  บคุคลหรือห้างร้าน 
อายสุญัญา  :  1 ปี ทัง้นีห้ากไมม่ีการบอกเลกิสญัญาให้ถือวา่สญัญามีผลบงัคบัใช้อีกคราวละ 1 ปี 
การบอกเลกิสญัญา : เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ละเมิดสญัญา หรือบอกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   ลว่งหน้าไมต่ ่ากวา่ 30 วนั 
 
รายละเอียดที่ส าคญั 
1. ผู้ รับจ้างเป็นผู้ท าความสะอาดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุคนัก่อนท่ีจะเข้าประมลูขายทอดตลาดใน

ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา ซึ่งบริษัทเป็นผู้จดัหาพืน้ที่ท าความสะอาดและสาธารณูปโภคให้ 
และผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ และแรงงาน โดยคิดค่าตอบแทนตามประเภท
ของรถเป็นรายคนั และ/หรือเหมาจ่าย  

2. บริษัทจะน ารถยนต์และรถจกัรยานยนต์มายงัจุดที่ก าหนดบริเวณพืน้ที่ที่จะท าความสะอาด และผู้ รับ
จ้างจะท าการตรวจรับก่อนท าความสะอาด 

3. ผู้ รับจ้างจะท าความสะอาดทัง้ภายนอกและภายในตวัรถตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญา ผู้ รับ
จ้างจะรับผิดชอบความเสียหายหรือสญูหายขณะท าความสะอาด และกรณีที่การท าความสะอาดไมไ่ด้
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด จะต้องท าการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการประมลูหรือบริษัทจะไมจ่่ายเงินคา่จ้าง
ส าหรับรถยนต์หรือจกัรยานยนต์คนันัน้ ๆ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั และบริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของ
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 
พันธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
ปัจจบุนับริษัทไมม่ีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงนิ 
บริษัทไมม่ีการออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

6.2 ข้อมูลส ำคัญอื่น 

 -  ไมม่ี – 

 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : AUCT 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการจดัการประมลูสนิค้า 
ทนุจดทะเบียน : 137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 

550,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
จ านวนพนกังาน : 337  คน (ณ 31 ธนัวาคม 2560)  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท      : 0107555000341 
เว็บไซต์บริษัท    : www.auct.co.th 
โทรศพัท์ : 02-934-7339 – 49  
โทรสาร 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

: 
: 

02-935-6020 
02-934-7339 – 49 ตอ่ 148  

 
บุคคลอ้ำงอิง 

  

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานฑตูจีน)  
ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท์  02-009-9378 ถึง 02-009--9398  

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอก ซิตี ้ทาวเวอร์  ชัน้ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-344-1000 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 137.50 ล้านบาท และทนุช าระแล้วจ านวน 137.50 
ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 550 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

7.2 ผู้ถอืหุ้น   

ณ วนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์ 2561  บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้ 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. กลุม่ครอบครัวศิลา    

 นายภาคภมิู ศิลา  137,499,000 25.00 
 นางสาวธิดารัตน์ ศิลา  137,495,000 25.00 
 นายเทพทยั ศิลา  19,936,300 3.62 
 นางวิภา ศิลา  5,000,000 0.91 
 นางพรรณี ศิลา  250,000 0.05 

 รวมกลุม่ครอบครัวศิลา  300,180,300 54.58 
2. กลุม่เสรีวิวฒันา    

 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒันา  24,561,400 4.46 
 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันา  14,000,000 2.55 
 นางวราณี เสรีวิวฒันา  6,700,000 1.22 
 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  500,000 0.09 

 รวมกลุม่เสรีวิวฒันา  45,761,400 8.32 
3. กลุม่ยอดจรัส    

 นายสวุิทย์ ยอดจรัส  3,616,200 0.66 
 นายณฐัวฒิุ ยอดจรัส  1,580,000 0.29 
 นางสาวณฐัธิดา ยอดจรัส  1,500,000 0.27 

 รวมกลุม่ยอดจรัส  6,696,200 1.22 
4. นายทวีฉัตร จฬุางกรู  6,615,400 1.20 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  6,245,000 1.13 
6. นางสาวมาลี กิตติชโูชติ  5,200,000 0.94 
7. นายสินธุ เวศย์วรุตม์ 3,506,000 0.64 
8. นายสมบรูณ์ กิจถาวรสวสัดิ์  3,500,000 0.64 
9. นางสาวเสาวลกัษณ์ ชยัเดชสริุยะ  2,407,400 0.44 
10. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืนๆ รวม  169,888,300 30.89 

 รวม 550,000,000 100.00 
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 2.  ผู้ถอืหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท  ณ วนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์ 2561   
 

ที่ ชื่อ – นามสุกล จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายเทพทยั ศิลา 19,936,300 3.62 
2. นายสวุิทย์ ยอดจรัส 3,616,200 0.66 
3. นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา         500,000 0.09 

รวม 24,052,500 4.37 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะ
ด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

 

                               ตารางการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง                                 

ปี 2558 2559 2560 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.34 0.23 0.19 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น 0.34 0.22 0.20 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 
 

99.65% 96.33%             105.84% 

 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

สว่นที่ 2 ข้อ 8 หน้าที่ 46 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 แสดงได้ดงันี ้ 
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 โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ  

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ  

5. นายเทพทยั ศิลา รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  

6. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ  

หมายเหต:ุ /1 นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระของ

บริษัท ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2560  และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ ศรี
ส ารวล เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย์ 
เป็นเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษัท คือ นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญ ู
ศิลา คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสวุิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ทีด่ทีี่สดุของผู้ ถือหุ้น และเพิ่มมลูคา่สงูสดุแก่กิจการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันา
บคุคลากรของบริษัท รวมทัง้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของ
บริษัทให้มีประสทิธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมกีารเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส 
นา่เช่ือถือ  รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีขบัเคลือ่นให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
5. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
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6. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีสิน้ปีของ
บริษัทและจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อมีความจ าเป็น 

7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานเป็น 2 

แบบ คือการประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล เพื่อน า
ผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่งๆ 
และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพื่อ
เสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้มอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ที่ เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบ
บญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบ
ปีที่ผา่นมาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุม
ลว่งหน้าทัง้ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทัง้นี ้เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายรุ่งพนัธ์ ซาลล ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ /1เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศกึษา ปริญญาตรี :  บญัชี

บณัฑิต จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA  



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

สว่นที่ 2 ข้อ 8 หน้าที่ 49 

 นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท 
ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2560  และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ ศรี
ส ารวล เป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป   

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงาน
ทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดแูลให้ปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท 

5. สอบทานระบบการควบคมุภายในและก ากบั ดแูล ติดตาม และวางระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัการจดัการ
ความเสีย่งของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในด้านตา่งๆ 

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิและทดสอบวา่ทรัพย์สนิมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทวา่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพหรือคุ้มคา่หรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบ

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
10. จดัหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลอืในการปฏิบตัิการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอนและก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
12. ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ     กรรมการล าดบัที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1. ก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ จัดการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
2. ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบตัิตามกฎหมายระเบียบที่

เก่ียวข้อง  และก าหนดวิธีการเสนอรายช่ือผู้มีคณุสมบตัิพร้อมเหตผุลประกอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหมห่รือสรรหากรรมการผู้จดัการ 
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุต่างๆ รวมทัง้ติดตามและสรุปผล

การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อน าข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน 
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง  หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้แนว

ปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์  การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรม

และสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
8. ประเมินผลทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขอ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
9. พิจารณางบประมาณการขึน้ค่าจ้าง  การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั 
11. คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 

ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้

             ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง 
1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายศราวธุ จารุจินดา           กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. พิจารณาอนมุตัินโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ือการบริหารความเสีย่ง 
2. ติดตามดแูลการพฒันากรอบการบริหารความเสีย่ง 
3.   ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลีย่นไป 
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4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้ 

5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคัญของความเสีย่ง 
6.   ติดตามกระบวนการบง่ชีแ้ละการประเมินความเสีย่ง 
7.   ประเมินความเสีย่งและอนมุตัิแผนจดัการความเสีย่ง 
8.   รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อจดัการความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
9.   ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 3  ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหาร 

3. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้ นายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของ
บริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบคุคลากร และ อ านาจการ

บริหารตา่งๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพฒันาบุคคลากรให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทัง้โครงสร้าง

องค์กร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสนิใจประเด็นที่มีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนนุ และบริหารความเสีย่งของบริษัทดงันี ้
- สง่เสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนบัสนุนเพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ

ปฏิบตัิทัว่ทัง้บริษัท 
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
- ด าเนินการบริหารความเสีย่งตามนโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งมอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ือการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 
- รายงานความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
9. พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมตา่งๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
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10. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตา่ง ๆ 
11. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทุนอื่นๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบัน

การเงิน  การขออนมุตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั/การอาวลั/การค า้ประกนั  การอนมุตัิ
แผนงาน/  งบประมาณ/ซือ้สินค้าและบริการเพื่อสง่เสริมการขาย การอนมุตัิซือ้สินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

12. ด าเนินการอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบคุคล

ที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
หรือการมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าการแทนในกรณีดงักลา่ว รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 10  ทา่น ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการผู้จดัการ 

3. นายวรัญญ ูศิลา รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายส านกักรรมการ 

4. นางอญัชล ีพรรคกลนิ รองกรรมการการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายเผา่พงษ์ เต็มสมัฤทธ์ิ * รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร 

6. นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

8. นายนิธิศ โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

9. นายสธีุ สมาธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

10. นางสาวพนูศิลป์ แก้วจ านงค์ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายส านกักรรมการ  
หมายเหต ุ: * นายเผ่าพงษ์ เตม็สมัฤทธ์ิ ได้ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 
1. บริหารงานบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
2. จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เปา้หมายและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนมุตัิ 
3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิทกุ 3 เดือน 
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนมุตัิ 
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5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลือ่นลดตดัเงินเดือนหรือคา่จ้าง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลกูจ้างตลอดจนให้
พนกังานและลกูจ้างออกจากงานตามอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 

6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่หนังสือต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ตลอดจนมีอ านาจให้กระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จลลุว่งไป 

7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจ้าง และวางระเบียบการปฏิบตัิงานโดยไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบ
ข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

8. ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 
และการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ระเบียบข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทุนอื่นๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบัน
การเงิน  การขออนุมตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั / การอาวลั / การค า้ประกนั  การ
อนมุตัิแผนงาน/งบประมาณ/ซือ้สนิค้าและบริการเพื่อสง่เสริมการขาย การอนมุตัิซือ้สนิทรัพย์และการซ่อมแซมใน
วงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้ จดัการจะไม่อนมุตัิ หรือมีสว่นเก่ียวข้อง หรือเข้า
ร่วมด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ทัง้นี ้อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่มี
สว่นได้เสียกบับริษัทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมถื่อวา่อยูภ่ายใต้ขอบขา่ยอ านาจของกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาและสิทธิออก
เสยีงในนิติกรรมดงักลา่ว ไมว่า่โดยดลุยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าในนามของตนเองในกรณีดงักลา่ว 
นิติกรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยังคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายตอ่ไป 

 
คุณสมบัติของผู้บริหาร 

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์
สจุริตและระมดัระวงัเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตัง้ใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนและเป็นบคุคลที่ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 
8/2553  เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวนัท่ี 23 เม.ย.53 

 
8.1 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้อนุมตัิแต่งตัง้น.ส.อมัพาพร หลกัเรือง
ทรัพย์ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 
8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
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กรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) 
ประธานกรรมการ  40,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  35,000 
รองประธานกรรมการ  35,000 
กรรมการตรวจสอบ  30,000 
กรรมการ  30,000 

รวมทัง้อนมุตัิค่าบ าเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2559 ในจ านวนเงิน
รวมไมเ่กิน 2.60 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ในปี 2560 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายคา่ตอบแทน ดงันี ้ 
รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ 1,080,000 - 
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - 920,000 
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ - 760,000 
4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ - 760,000 
5. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร - - 
6. นายเทพทยั ศิลา   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ - - 
7. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ  - 
หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนกรรมการได้รวมทัง้ค่าตอบแทนรายเดือนและคา่บ าเหน็จรายปี 

ผู้บริหาร  

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 10 ท่าน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร สว่นใหญ่ในรูป
ของเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน เป็นจ านวนเงินรวม 24,888,222 บาท ในปี 2560  

 (ข)   คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน  

 - ไมม่ี –  
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8.3  บุคลากร 

 ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 337  คน ประกอบด้วยพนกังานตาม
สายงานดงันี ้

ฝ่าย 
 

จ านวนพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

ฝ่ายส านกักรรมการ 50 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 22 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 218 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 27 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 8 

ส านกัตรวจสอบภายใน 3 
รวม              337 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2560 จ านวน 109,944,980 บาท โดยเป็น

คา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินประกนัสงัคม เงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่ประกนัชีวิต โบนสั และสวสัดิการอื่นๆ 

ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 - ไมม่ี- 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)  มีนโยบายพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความส าคญัของ
บคุลากร ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาด
ความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพของตนเอง หรือขาดการพฒันา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 
ดงันัน้บริษัทฯ  จึงได้จดัท านโยบายเพื่อบริหารบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีศกัยภาพ
เพียงพอเพื่อขบัเคลือ่นบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าตอ่ไป 
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การฝึกอบรมพนักงาน ในปี 2560  

หลักสูตร แผนก/ฝ่าย 

การบริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื่อความส าเร็จขององค์การ  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

การขอ Visa และ Workpermit แผนกกฎหมาย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS ทกุฉบบั ปี 2560 (หลกัสตูร
ยอ่ย 501 เร่ือง สญัญาเชา่ ฉบบัท่ี 17) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

สรุปการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของ TFRS ฉบบัปรับปรุง 2559 และ
ฉบบัปรับปรุง 2560  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี : หลกับญัชีและภาษีอากรความเหมือนที่
แตกตา่ง  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

การก าหนดคณุสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน
(CFO) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

Update COSO Enterprise Risk Management :  
Integrating  with Strategy and Perform;ance 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลกระทบตอ่การด าเนินของธุรกิจ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

การตลาดดิจิตอล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิบตัิงานและบทบาทหน้าทีพ่นกังานคลงัสนิค้า แผนกคลงัสนิค้า 

ต้อนรับและบริการอยา่งไรให้ลกูค้าประทบัใจ Sevice Mind 
ฝายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
แผนกการเงินประมลู แผนก
ทะเบียน 

Re-Attitude to Support Rebranding  ทกุฝ่าย 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบบริหารจดัการที่

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจดัการที่ดีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ

ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยยึดหลกัการตามนโยบายการปฏิบตัิที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียนและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึง่ครอบคลมุหลกัการทัง้ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้

ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยให้มีผลนบัจากวนัอนมุตัิเป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตัิและการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะ

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูและสารสนเทศของ

บริษัทอยา่งเพียงพอ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล  การแต่งตัง้หรือถอดถอน

กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัโดยให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพืน้ฐานของผู้

ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิตามพืน้ฐานกฎหมายที่ก าหนดโดยมีการให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนเทา่เทียมกนั เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นวางใจ และมีความมัน่ใจในการลงทนุ 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ  ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวก

ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น   

การจดัประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้ด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 

2560 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 

1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะทัง้สิน้ 568 คน นับ

จ านวนหุ้นได้ 379,577,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 7 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้
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ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ป ระชุม ซึ่ง

ประธานกรรมการได้ด าเนินการประชมุอยา่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการประชมุดงันี ้ 

ณ ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

มีโอกาสเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่หนงัสือเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณ์

อกัษรตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ีบริษัทก าหนด พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอมของบคุคล

ที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิ ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทัง้เหตุผลสนบัสนุนการ

เสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกวาระการประชมุ และบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชุมวา่เป็นวาระที่ก าหนดโดย

ผู้ ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตุผลให้ที่

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทราบ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามผา่นทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณา

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแตอ่ยา่งใด  

เผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาด

หลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั  

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม

ด้วยรายละเอียด และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนงัสือมอบฉนัทะ รายงาน

ประจ าปี รวมทัง้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมีรายช่ือ ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดส่งลว่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั และประกาศลงโฆษณา

หนงัสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการต่อเนื่อง 3 วนัติดต่อกันก่อนวนั

ประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทซึง่บริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระทกุคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้ รับมอบอ านาจเข้าร่วมประชุมแทน

ได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งทางบริษัทจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และ

สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ และค าแนะน าขั น้ตอนการมอบ

ฉนัทะ ทัง้นีห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นก าหนดการใช้สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระได้ 
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ณ วันประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัทกุราย และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะนกัลงทนุ

สถาบนัเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีเจ้าหน้าที่ดแูลต้อนรับ ให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 2 ชัว่โมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทกุ

ทา่นรวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและนบัคะแนนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทเชิญ

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุ เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง 

จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ก่อนการประชุมประธานในท่ีประชุมได้แจ้งจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้ผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่

ประชมุรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบตัรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชมุ 

ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยไม่มีการเปลี่ยน

ล าดบัระเบียบวาระ และไมม่ีการขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ในท่ีประชมุแตอ่ยา่งใด 

ประธานเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนัใน

การตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็น

ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

การใช้สทิธิออกเสียงเพื่ออนมุตัิในแตล่ะวาระการประชุมยึดเสยีงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share :  1 

Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสยีง  

ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในระหวา่งการประชมุหากมผีู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ่ม บริษัทจะนบัจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นใหมท่กุครัง้ 

ที่มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ่ม โดยผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีเข้ามาใหมใ่นระหวา่งการประชมุสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้เฉพาะ

วาระท่ียงัไมล่งมติในท่ีประชมุเทา่นัน้ ทัง้นีป้ระธานจะสรุปผลการลงมติในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบ 

ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบจุ านวนหุ้นท่ีลงมติ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลังจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง

รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

บริษัทจดัให้มีการบนัทกึเทปการประชมุตัง้แตต้่นจนจบ และจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั ง้เห็นด้วย ไม่
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เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบน

เว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น 

ผู้ เก่ียวข้อง และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมี

ประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดตอ่ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” โทรศพัท์ 02-9347344 ตอ่ 148 หรือผา่น

ทางอีเมล ir@auct.co.th และในทกุ ๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทจะได้น ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพฒันาการ

ท างานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นบคุคล หรือ สถาบนั ควรได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก าหนดการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมี

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับสทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นไมแ่ตกตา่งกนั 

การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น  

ในปี 2560 บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียม

กนั รายละเอียดดงันี ้ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 3 เดือน ตามหลกัเกณฑ์ที่

บริษัทก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รายย่อยและนกัลงทุนสถาบนัร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การ

คมนาคมสะดวก เพื่อสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชมุได้หลายช่องทาง  

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพย์และ

เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 1 เดือน ก่อนวนัประชมุ 

บริษัทได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนวัน

ประชมุ 
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การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งลว่งหน้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทไม่มีการเพิ่ม

วาระการประชมุในวนัประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งไว้ลว่งหน้า 

การมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุเองไมไ่ด้ สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น

เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ท่ีบริษัทแนบไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางในการออกเสยีงได้ นอกเหนือจากนัน้บริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งช่ือ

กรรมอิสระจ านวน 1 ทา่น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุไมไ่ด้มอบอ านาจให้บคุคลดงักลา่วเข้าร่วมประชมุและลงคะแนน

เสยีงแทน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย   

การใช้บตัรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชมุในแตล่ะวาระ บริษัทจะเลอืกใช้วิธีลงคะแนน

แบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้ น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้  

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560 โดยบริษัทได้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 ภายใน 

3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน 

ก.ล.ต. 

 บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็น

สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอยา่ง

น้อย 30 วนัก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั

การเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตาม

ลกัษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้  ๆ  ซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตักเตือนเป็น

หนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงานอยา่งไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสงูสดุหาก
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พบว่าผู้บริหารหรือบคุคลที่เก่ียวข้องใด ๆ ได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือ

หุ้นได้รับความเสือ่มเสยีและเสยีหาย โดยบทลงโทษสงูสดุ คือ การให้ลาออกจากบริษัท 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้

ภาครัฐ พนกังาน ไปจนถึงชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุม่ย่อมมีความแตกต่างกนั ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนด

นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีให้สอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น : สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือ

หุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สร้างมลูค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนิน

ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

บริหารจดัการและปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้และทกัษะการบริหารมาประยกุต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน 

สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่

เปิดเผยข้อมลูลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

พนกังาน : มุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค ก าหนดและตอ่ยอดการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร ด้วยตระหนกัวา่พนกังาน

ทกุคนเป็นหนึง่ปัจจยัส าคญั และมีคณุคา่ น ามาซึ่งความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยมีแนว

ปฏิบตัิดงันี ้

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับพนกังานและหลกัการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตาม

เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ

สถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความ

เป็นมนษุย์ 
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บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องและสนบัสนนุกลยุทธ์/เปา้หมายธุรกิจ และจดัวางระบบ กระบวนการ

บริหารทรัพยากรบคุคลให้เทียบเคียงได้กบัธุรกิจชัน้น า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยตุิธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้

บริษัท 

ผู้บงัคบับญัชาทกุคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการ

บริหารทรัพยากรบคุคล และบริหารงานโดยหลกีเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หน้าที่การงานของพนกังาน 

การพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นเร่ืองที่องค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคน ดงันี  ้

องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมการท างานอยา่งมืออาชีพ และพฒันาความรู้ความสามารถ

ให้มีประสทิธิภาพในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่อง 

ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และสนบัสนนุการพฒันาพนกังานอย่าง

เสมอภาค 

พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการพฒันาความสามารถของตนเอง 

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้อยู่กับ

คณุภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ และ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรือการปฏิบตัิของพนกังานนัน้ ๆ 

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนกังาน

สามารถแจ้งเร่ืองที่สอ่ไปในทางผิดข้อบงัคบัการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

คู่แข่ง  :  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการ

แขง่ขนัทางการค้า และยดึถือกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหา ให้ร้ายปา้ยส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากมลูความจริง 

คู่ ค้า   :   ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้า โดยการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีต่อคูค้่าอยา่งเคร่งครัดในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่

ค้าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 
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รักษาความลบัของคู่ค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่

เก่ียวข้อง 

ลูกค้า   :  มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า และประชาชน ท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์ และบริการ

ที่ดีมีคณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

มุง่มัน่พฒันาคณุภาพของสนิค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

เปิดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งจริงจงัสม ่าเสมอ รวมถึงไมใ่ช้ข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้

ที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหนี  ้: ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเง่ือนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหนีร้วมถึงการช าระคืนตาม

ก าหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

รักษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้ในแง่การช าระคืน และเง่ือนไขอื่น ๆ 

รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนีต้ามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :   ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน

ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม ทัง้พืน้ที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลก าไรสว่นหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์

ชมุชนและสงัคม ค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ

สงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สดุ 

คืนผลก าไรสว่นหนึง่เพื่อสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ 

ปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง

และจริงจงั 

ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าที่มีเจตจ านงเดียวกนักบับริษัทในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อม 

อ านวยประโยชน์ตอ่สงัคมทกุระดบั ทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล 

เข้าร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาสงัคมและประเทศ ทัง้นโยบายรณรงค์ปอ้งกนัและ

นโยบายสร้างเสริม 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอนัเกิดขึน้กับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการ

แก้ไขได้อย่างทันท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขดัแย้งและเอือ้

ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคญักบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็นเร่ืองที่ทกุภาคสว่นคาดหวงัและมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตาม

ให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อกัษร และประกาศใช้ในวนัที่ 1 

ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการแตง่ตัง้ “คณะท างาน Anti-corruption” เพื่อดแูลในเร่ืองนี ้

นโยบาย  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับ

สนิบน (Bribery) กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานภาคเอกชน โดยถือว่า

การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่วเป็นสิ่งที่ไม่ถกูต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บคุลากรทกุระดบัจะต้องตอ่ต้านและละเว้นการกระท าเช่นวา่นี ้

แนวทางปฏิบัติ 

พนกังานบริษัททกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้อง

ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่

เก่ียวข้องกบับริษัทต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการ

กระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม

ระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุลที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี  ้

การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/

หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการที่พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล แต่จะต้องไม่

แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ 

ในทางการเมือง 
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บริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สงักัดพรรค

การเมืองพรรคใดพรรคหน่ีง บริษัทจะไมส่นบัสนนุทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับ

เลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเ อือ้

ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

บริษัท เนื่องจากกิจกรรมดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงิน โดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือ

เส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกศุลมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง บริษัทจึงก าหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกศุล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี  ้

การบริจาคนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดงักลา่วไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั

บคุคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ์ (Logo) 

การประกาศรายช่ือบริษัท ณ สถานท่ีจดังาน หรือในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

เงนิสนับสนุน 

เงินสนับสนุน (Sponsorships)  เป็นวิธีการประชาสมัพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ

บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจท าได้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่

เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม  เงินสนบัสนุนยังอาจถูก

เช่ือมโยงไปเก่ียวกบัการติดสินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนบัสนนุ กระบวนการสอบทาน 

และรายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้

เงินสนับสนุนนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ ขอเงินสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการ

ด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง หรือ

เพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วา่การให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินได้ เช่น การ

ให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 

ประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

ในการเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนุน จะต้องจัดท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผู้ รับเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงค์ของการ

สนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิ

ของบริษัท 
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ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทตระหนกัดีวา่การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่ส าคญัที่จะน ามาซึง่ความส าเร็จอยา่ง

ตอ่เนื่องของบริษัท พนกังานสามารถให้ หรือรับของขวญั (Gifts) และ/หรือ คา่บริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป

คา่ใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบคุคลใด ๆ ได้ หากเข้าเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ 

ผ่านการกระท าไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือ หรือ

ผลประโยชน์ 

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 

ไมเ่ป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิง่เทียบเทา่เงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก านลั) 

เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือ

เป็นธรรมเนียมปกติ 

ประเภทและมลูค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจดัให้มี

การประกวดราคา พนกังานต้องไมรั่บของขวญั หรือคา่บริการต้อนรับจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการประกวดราคานัน้ ๆ 

เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ

ของขวญัซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวญั และน าส่งของขวญั

ดงักลา่วแก่เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการ เพื่อน าไปเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน หรือบริจาคเพื่อการกศุลตามความเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ง

ครอบคลมุความเสีย่งอาจเกิดจากการทจุริตหรือการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่งที่ใช้

อยูใ่ห้มีความเหมาะสมที่จะปอ้งกนัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

ทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การ

ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้คา่ตอบแทนและการเลือ่นต าแหนง่ 

การอบรมและการสื่อสาร 

พนกังานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้มีการ

อบรมให้กับผู้ บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายฉบับนี ้นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่รวมถึงการเปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ตวักลาง ตวักลางแทนธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ผู้ให้บริการ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
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บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/ผู้ ให้บริการ 

ตลอดจนบคุคลอื่นที่เก่ียวข้อง ตัง้แต่เร่ิมต้นสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนนุให้

ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสินค้า/ผู้ ให้บริการ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อ

สงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 

การก ากับติดตามและสอบทาน 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะทบทวนนโยบายฉบบันี ้และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิ หากมีการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ากบั และติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค าแนะน าตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องด าเนินการโดยเร็วที่สดุ 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยวินยัพนกังานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัทตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

จดหมาย  

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 

โทรศพัท์     : (662)-934-7339 - 49 

โทรสาร    : (662)-935-6202 

ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง 

E-mail ในระบบของบริษัทฯ 

3.3   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผย

ข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา แก่นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่อื่น  ๆ โดยใช้สือ่หลากหลาย เช่น 

เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และ

อีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลเร่ือง

ดงักลา่วด้วย 
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งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเพื่อดแูลในสว่นของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้

ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ไป   

ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ที่อยู ่   บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Email   investor@auct.co.th 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 

โทรสาร  (662)-935-6202 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (662)-934-7339 - 49 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใสทัง้รายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่ล้วนมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศของ

บริษัทให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ  และสาธารณชนได้รับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อท าให้ผู้ได้รับขา่วสารมีความเช้าใจในบริษัท

อย่างถกูต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่าง  ๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.auct.co.th 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี  งบการเงินดังกล่าวจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี  ้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในรวมถึงการ

เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

4.2 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัทให้ทราบทกุครัง้ 
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2)    บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายวา่การท ารายงานระหว่างกนัท่ีส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อก าหนดทางการ บริษัทจึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการและผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบั

เนือ้หาของข้อมลูที่ส าคญั เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมลูด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็น

ผู้ ชีแ้จงก็ได้ 

การเผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมลูของบริษัทต้องมีความถกูต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมลูที่น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง

ข้อมลูตา่ง ๆ ได้ชดัเจน เข้าใจง่าย และทนัเวลา 

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยภายในก าหนดเวลา และความถ่ี ตามที่กฎหมายหรือ

หนว่ยงานทางการก าหนด ตามประเภทของข้อมลู 

ข้อมลูส าคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุหรือกระทบต่อ

สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ งประเทศไทย

แล้ว 

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์และ

ความสามารถในการแขง่ขนั หรือข้อมลูที่ยงัไมม่ีผลสรุป หรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่มีความไมแ่นน่อน และต้องไมเ่ปิดเผย

ข้อมูลที่มีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงสง่เสริมเกินความจ าเป็นโดยไม่มีเหตผุลสนบัสนนุ โดยควรละเว้น

ถ้อยค า หรือรูปแบบท่ีไมเ่หมาะสม หรือที่อาจท าให้เข้าใจผิดตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปล

ความหมายไมถ่กูต้องอยา่งมีนยัส าคญั ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจ

ชีแ้จงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 
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การด าเนินการกรณีข้อมลูร่ัวไหล หรือขา่วลอื 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเก่ียวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูล

ส าคญัร่ัวไหลไปสู่บคุคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ การด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรอง

กรรมการผู้จดัการ รับผิดชอบในการชีแ้จงข้อมลูส าคญั และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

มาตรการปอ้งกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  

การเข้าถึงข้อมลูของบริษัท  

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทใน

ระดบัที่เท่าเทียมกนั ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นสถาบนั ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

และได้รับข้อมลูเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางตา่ง ๆ มีดงันี ้ 

โทรศพัท์ : 02-9347344 ตอ่ 148  

เว็บไซต์ :  www.auct.co.th 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@auct.co.th 

ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top 

Management) จะเป็นผู้ ล่วงรู้หลกัการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลบัในส่วนที่ตัวเอง

รับผิดชอบไมใ่ห้ความลบัตกไปยงับคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูที่มีนยัส าคญัที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนให้แก่พนกังานที่ไม่ได้รับอนญุาต กลุม่บคุคลหรือบคุคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นกัวิเคราะห์) จนกว่าข้อมลู

จะได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว โดยยดึหลกัปฏิบตัิดงันี ้ 

ห้ามผู้ บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่ อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู

ภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบคุลากรท่ีลว่งรู้ข้อมลูภายในรวมถึงทีมงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ซือ้ขายหุ้นใน

ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยส าคัญ จนกว่าบริษัทจะได้

ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผู้ เก่ียวข้องในการลงทุน และผู้ ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ท าหน้าที่หลกัในการติดต่อประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และ

บุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทและการด าเนินการใด  ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

บริษัท  

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ ใด

โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดสง่งบการเงินให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน 
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(Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจดัสง่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตกุารณ์ที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทถกูคาดการณ์คลาดเคลือ่น

อย่างมีนยัส าคญั จนส่งผลให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานให้เกิดประสทิธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยัง่ยืนโดยมุง่เน้นการ

บริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนด

นโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์  โปร่งใส ตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี  

ปัจจบุนั คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่จะท าการให้

เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับดูแลหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง

หนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม

วาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอ

เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะ

ที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบริษัท 

และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหนง่ต้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 
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ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่คณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ  รวมทัง้จัดท าการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้ น จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลาย  และมีภาวะผู้น า 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ และมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1    นโยบายการก ากับดูแล  

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการจะจดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าตามความเหมาะสม นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่หุ้นสามญั

ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง  ๆ ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ก าหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้นโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมใน

หลกัสตูรต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงสถาบนัอื่นเพื่อน าความรู้ความสามารถมาพฒันาทางบริหารตอ่ไป 

2.2    จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อ

บริษัทผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว

เป็นประจ า 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ

ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนักบับคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความ

รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทัง้ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับ
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คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ

ผู้บริหารหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มี

อ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะได้มีการ

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีรายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นรายการได้มา

ซึง่สนิทรัพย์ สรุปได้ดงันี ้

ผู้ซือ้ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย บริษัท สหการโฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธุรกิจซือ้ขายที่ดิน  

ความสมัพนัธ์บคุคลที่เก่ียว

โยง  ผู้มีสว่นได้เสยี 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ 

1. นายเทพทยั ศิลา  

2. นายวรัญญ ูศิลา  

เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ บริษัทสหการโฮลดิง้ จ ากดั ด้วย 

รายการท่ีได้มาของ

ทรัพย์สนิ (รถยนต์) 

1. รถยนต์ตู้  Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

    เพื่อให้คณะผู้บริหารใช้ในการเดินทางไปประชมุหรือติดตอ่งานนอกสถานท่ี 

2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

    เพื่อใช้เป็นรถประจ าต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่น ได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่การท ารายการดงักลา่วมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และราคารถที่ซือ้เป็นราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเทียบกบัราคาตลาด 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อรักษาเงินทุน

ของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ด าเนินการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอ

ของระบบควบคมุภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบตัิงานของบริษัทและได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการ

ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ติดตามควบคมุ และผู้ประเมินผลออกจากกนั พร้อมทัง้มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 
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ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสทิธิผลเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจตลอดจนการดแูล

ทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ โดย

บริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)  เพื่อท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลระบบการควบคมุภายใน

และตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ท าหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่ง

ครอบคลุมทัง้การด าเนินงานและการก ากับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้

ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในเพื่อให้มีความมัน่ใจ

วา่บริษัทมีระบบท่ีมีประสทิธิผล ซึง่จะสง่เสริมความนา่เช่ือถือให้กบังบการเงินของบริษัท 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ท าหน้าที่พิจารณาและแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งทัง้ที่เกิดขึน้จากปัจจยั

ภายใน และปัจจยัภายนอก เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชี

มาประชุมร่วมกันและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน  (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญทัง้ข้อมูลทางการเงิน และไม่ ใช่การเงิน 

ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสม ่าเสมอด้วย 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้จดัประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ าทกุ 3 เดือน และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระที่ชัดเจน และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่นในการประชมุประธาน

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ

ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด

ข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
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เสยีงหนึ่งเสยีง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า

คะแนนเสยีงเทา่นัน้ ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการทัง้สิน้ 5 ครัง้ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะมอบหมายให้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทึก

รายงานการประชมุและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม

รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวก

ในการสบืค้นอ้างอิงในภายหลงั 

4. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

สว่นกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่ กรรมการดงักลา่วได้กระท าคณุประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการ

ด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดบัที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความ

ระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกนั เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคณุภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะ

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ทัง้นี  ้บริษัทจัดให้มี

คา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และได้ผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยคา่ตอบแทน

ที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เก่ียวกบัการก ากบั

ดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

แตง่ตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึง

การจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่ 

โดยสรุปในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้ 
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รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

23, 30 กรกฏาคม 2560 : Advance Audit Committee Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นางอญัชล ี พรรคกลนิ 

13 มีนาคม 2560 : เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแบบใหม่ โดย กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 

15 มีนาคม 2560 : Update ภาษีและแนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปี 2560 โดย บริษัท 

ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั  

16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 โดย 

บริษัท แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั  

10 พฤศจิกายน 2560 : ภาษียคุดิจิตอล สิ่งที่นกับญัชีต้องเตรียมตวั   โดย บริษัท ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

จ ากดั  

19 พฤศจิกายน 2560 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS (Understand Each Thai Financial Reporting 

Standards) ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 ( หลกัสูตรย่อย 501 เร่ือง สญัญาเช่า ฉบับที่ 17 ) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชปูถมัภ์  

20 ธันวาคม 2560 : สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของ TFRS ฉบบัปรับปรุง 2559 และฉบับปรับปรุง 2560 รุ่นที่ 

3/60 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย 

29 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2560 : การบริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื่อความส าเร็จขององค์กร รุ่นท่ี 2 คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

16 ตลุาคม 2560 : แนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 โดย 

บริษัท แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั 

25 – 26 ธนัวาคม 2560 : ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

บมจ.สหการประมลู 

นายนิธิศ โสภณ 

16 ตลุาคม 2560 : แนวปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 โดย 

บริษัท แอคชวัเรียล บิสซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั 

นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา 

23 มีนาคม 2560 : การตลาดดจิิตลั โดย  บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากดั 
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7.  การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้

ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอยา่งมีเหตผุลพร้อมตวัเลข
สนบัสนนุ ทัง้ในด้านนโยบายผลการด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรค
ของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบญัชี 

3) คณะกรรมการได้จดัท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่การจดัท าและเปิดเผย

รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ควบคูก่บังบการเงิน และรายงานของผู้สอบ

บญัชี โดยครอบคลมุถึง 

3.1) การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจดัท าให้มี

การจดัท างบการเงิน เพื่อแสดงถงึฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมาทีเ่ป็นจริง 

และสมเหตสุมผล 

3.2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัการให้มข้ีอมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง 

ครบถ้วน และเพยีงพอเพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทและเพื่อให้ทราบถงึจดุออ่น เพื่อ

ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือมกีารด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3)   ค ายืนยนัวา่บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป ใช้นโยบายบญัชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม า่เสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอยา่ง

รอบคอบในการจดัท างบการเงินของบริษัท 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรใน

องค์กรเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้

ได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครัง้ โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผล

สามารถสะท้อนถึงประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะได้น าผล

การประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และน าข้อมลูเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป  
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการ

ใหม่รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ

ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทไมม่ีกรรมการท่ีเข้ารับต าแหนง่ใหม่ 

11. การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด ารงต าแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท

หรือธุรกิจอื่นท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งผลประโยชน์กบับริษัท 

12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้

น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท าความเข้าใจ

มมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะ

ประชมุติดตามงาน และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุสปัดาห์ 

13. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทก าหนดให้มีการจดัท าแบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

เพื่อให้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก ากับดแูลด้านการมีสว่นได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู โดยก าหนดให้

กรรมการและผู้บริหารต้องจดัท าแบบรายงานดงักลา่ว และก าหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดัเก็บ รวบรวมใช้ในการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการ

เปลีย่นแปลงให้เลขานกุารบริษัทรับทราบการเปลีย่นแปลงนัน้ 

14. การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์  

เพื่อก ากบัดแูลด้านการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบั

จากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซือ้ -ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของ

กรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถัดไป โดยทุกสิน้ไตรมาสและสิน้ปีส านกัเลขานุการบริษัทจะท า
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หนงัสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตัง้แต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปีที่ผา่นมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

15. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ

ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 

เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
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ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี

คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดย

บคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และ

บริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่จะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่

กรรมการ โดยจะพิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่น ๆ มาประกอบกนั เชน่ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ (กรณีมีต าแหน่ง
กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นท่ีไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาส
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ให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
อีกด้วย อ านาจในการอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบริษัทของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมด เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่ คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึ เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด  

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในการเข้ารับต าแหนง่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแตล่ะคนจะได้รับข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั
บริษัท ข้อบงัคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับค าแนะน าด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเพื่อท า
ความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทหรือ

บริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถ

ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ

บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารจาก

บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 

16. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบญัชีให้แก่ บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จ านวนรวม 1.87 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไมเ่ป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

กบับริษัท  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้มีสว่นได้เสีย
ของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโต
อยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกบับริษัท  ซึง่รวมถึงการเสริมสร้างชมุชนและสงัคมให้ดีและยัง่ยืนด้วยเช่นกนั 

บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนัน้  บริษัทจะต้องส่งเสริม
แนวคิดการสร้างคณุคา่ร่วมและสร้างความรับผิดชอบสูส่งัคมให้แก่บคุลากรของบริษัท  พร้อมปลกูฝังการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ในการปฏิบตัิงานประจ าวนัให้เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการท างานและวฒันธรรมองค์กรพร้อมกบัก าหนดทิศทางกลยทุธ์ที่
ชดัเจน  อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ให้ความส าคญักบัผลงาน  การปฏิบตัิการ  การเข้าถึงและเอาใจใสล่กูค้า การพฒันาบคุลากร 
การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตร โดยค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษัทที่มีตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการ
สร้างศนูย์กลางแหง่ความเป็นองค์กรที่ยัง่ยืน ดงันี ้

10.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
        การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน ไม่มีนโยบายกระท าการใดที่
จะได้มาซึง่การเอาเปรียบคูแ่ขง่ในการท าธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมลูทางธุรกิจท าให้ลกูค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็น
อยา่งอื่นหรืออย่างหนึง่อย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แขง่ที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษัทและท าให้
ได้มาซึง่ลกูค้ารายนัน้โดยการด าเนินการทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ 

ความเป็นธรรมต่อคู่ ค้า 
บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบตอ่คู่ค้าทกุรายที่ท าธุรกิจกบับริษัทโดยไม่

มีการเลือกปฏิบตัิต่อรายหนึ่งรายได้เป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทกุคนัที่ท าการประมลูผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบ
สภาพเคร่ืองยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กบัผู้ที่น ารถยนต์มาขายกบับริษัทโดยผ่านการประมลู และรับผิดชอบต่อผู้ที่
ประมลูรถยนต์ได้จากบริษัทฯ 

10.2 การเคารพสทิธิมนุษยชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร 
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล า้ในการ

ปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัททุกคนตามสญัญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึ่ง
ความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนีบ้ริษัทฯได้สง่เสริมพนกังานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่
ละคนโดยไมกี่ดกนัจากปัจจยัอื่น ๆ อนันอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทด ารงในการให้ความเคารพสิทธิมนษุยชนกบัผู้อื่นที่เก่ียวข้องกบัองค์กร

เสมอมา โดยปฏิบตัิตอ่คู่ค้าและผู้ที่ต้องท าการติดต่อเก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ านึงถึงเชือ้ชาติ ศาสนาหรือปัจจยั
อื่นใดที่จะน ามาซึง่การไมเ่คารพสทิธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 
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10.3 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
การจ้างงานอย่างเท่าเทียม 
ในด้านการจ้างงานของบริษัทบริษัทมีระเบียบปฏิบตัิในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสญัญา

ว่าจ้างแรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ สถาบนัการศึกษาเป็นต้น ทัง้นี ้
บริษัทจะท าการจ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอตัราและ
สญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทัว่ไป 

ความสะดวกและปลอดภยัในสถานที่ท างาน 
 บริษัทได้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานเป็นไปตามมาตราฐานสากลและได้จดั

ให้มีสวสัดิการขัน้พืน้ฐานส าหรับพนกังานภายในบริษัทเช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อนเพื่อ
ลดความเหน่ือยล้าจากการปฏิบตัิงาน ฯลฯ 

 ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกบัโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังาน 
โดยจดัสรรโปรแกรมการตรวจสขุภาพท่ีเหมาะสมกบัพนกังานตามช่วงอาย ุเพื่อป้องกนัการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จดั
ให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งต่อมลกูหมากส าหรับพนกังานหญิงและพนกังานชายที่มีอาย ุตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป 
เป็นต้น พร้อมทัง้จดัหาข้อมลูโปรแกรมเสริมที่ได้รับสิทธิในการใช้บริการตรวจสขุภาพเพิ่มเติมในอตัราที่ได้รับส่วนลดพิเศษ 
ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เก่ียวข้องต่างๆ อาทิ ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กับ
พนกังานได้รับทราบอยา่งทัว่ถึง โดยมุง่เน้นข้อมลูด้านการป้องกนัโรคภยัไข้เจ็บตามฤดกูาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจาก
การท างานในส านกังาน อาทิ  โรคที่มาจากเคร่ืองใช้ส านกังาน   โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู เป็นต้น  

โอกาสในความก้าวหน้า 
 บริษัทค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ท างานให้กับบริษัททัง้นี เ้ป็นไปตามความรู้

ความสามารถของพนักงานแต่ละคนโดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้
ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาสง่เสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดยไม่
กีดขวางหรือเลอืกปฏิบตัิอยา่งหนึง่อยา่งใดกบัพนกังานแตล่ะคน 

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ความปลอดภยัของคู่ ค้า 
บริษัทจดัให้มีสถานที่ส าหรับการประมลูที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภยัเพื่อรองรับผู้ที่น ารถเข้ามาประมลู

กบับริษัททัง้ผู้ที่น ารถมาขายและผู้ที่เข้ามาท าการประมลูซือ้รถโดยบริษัทจดัสถานท่ีนัง่พกัรอห้องปรับอากาศและบริเวณลาน
ประมลูในตวัอาคารโดยค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัพร้อมทัง้จัดให้มีบริการเคร่ืองดื่มบริการแก่
ลกูค้าตลอดเวลาที่ท าการประมลู 

การแสดงเอกสารที่ผลิตภณัฑ์ 
 บริษัทจดัให้มีการท าเอกสารประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที่เข้าท าการประมลูเพื่อบอกสภาพของ

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะคนัให้กบัผู้ที่สนใจเข้าท าการประมลูซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียด
ตา่ง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละคนัและบริษัทยงัรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุคนัที่ลกูค้าได้ท า
การประมลูไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงัท าการรับประกนัการโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่
ละคนัซึง่หากผู้ประมลูไปแล้วไมส่ามารถท าการโอนกรรมสทิธ์ิได้ บริษัทจะรับคืนทนัที  
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10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่ งยนื 
บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิน้เปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดปริมาณการใช้

กระดาษในการปฏิบตัิงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การท าเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้
กระดาษภายในองค์กรรวมทัง้รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพภายในองค์กร 

การป้องกันมลพิษ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่แวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้การป้องกนัมลพิษโดยจดัให้มีการฉีด

น า้บริเวณสต๊อกเก็บรถยนต์และถนนทัง้ภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัท
และบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทัง้ลดระยะเวลาและความจ าเป็นในการติดเคร่ืองยนต์ของรถที่จะเข้าท าการประมูลลงเพื่อ
ควบคมุมลภาวะไอเสยีและมลภาวะทางเสยีงภายในบริษัทและชมุชนใกล้เคียง 

10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บทบาทในตลาดแรงงาน 
บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอยา่งตอ่เนื่องมาตลอดระยะเวลากวา่ยี่สบิปี

ที่บริษัทฯได้อยู่ในธุรกิจการประมลูพร้อมทัง้ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของกระทรวงแรงงานวา่ด้วยกฎหมายแรงงาน
อยา่งเคร่งครัดเพื่อสง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

การมีส่วนร่วมในชุมชน 
บริษัทจดัให้มีจดุตรวจของสถานีต ารวจในท้องที่ประจ าที่บริษัท(ตู้แดง) ทัง่นีเ้พื่อปอ้งกนัภยัอนัอาจเกิดขึน้ได้

กบับริษัทและเผ่ือแผ่ไปยงัชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนและค านึงถึงความปลอดภยัโดยรวมของ
ชมุชนเป็นหลกั 

บริษัทมีการดแูลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภยั โดยร่วมกบัหนว่ยงาน
ของ เขตวงัทองหลาง และบริษัทโทรคมนาคม ในการก าจดัเถาวลัย์ที่เกาะติดสายโทรศพัท์ และจดัเก็บสายไฟฟา้ที่ร่วงหยอ่น
ให้เรียบร้อยเพื่อปลอดภยักบัผู้ใช้รถและถนนในบริเวณดงักลา่ว 

การมีส่วนร่วมในสังคม 
ต้นปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าบริจาคเงินเพื่อจัดซือ้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใช้ ที่จ าเป็นไป

ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัที่ต าบลแหลม  อ าเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

10.7 การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่  
บริษัทได้พฒันาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ๆ และการพฒันาระบบงานของบริษัท

ด้วยเทคโนโลยีด้านสารสนเทศที่ทนัสมยัเพื่อรองรับงานด้านการบริการข้อมลูส าหรับทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 
ระบบการประมลูด้วยระบบแอพพลเิคชัน่  
บริษัทได้พัฒนารูปแบบการประมูลใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ เข้าร่วมประมูลและเพิ่มความ

โปร่งใสเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์เข้ามาเปลี่ยนวิธีการประมูล
จากรูปแบบการใช้ปา้ยเสนอราคาเป็นการเสนอราคาผา่นระบบแอพพลเิคชัน่มากขึน้ 

- ระบบ E-Auction เป็นระบบที่บริษัทมีการพฒันา ปรับปรุง และใช้งานมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับ
ผู้ เข้าร่วมประมลูที่ต้องการเข้าร่วมประมลูผ่านแอพพลเิคชัน่พร้อมแสดงภาพและเสยีงบรรยากาศการประมลู ณ ลานประมลู
จริงจากที่ใดก็ได้ที่มีสญัญาณอินเตอร์เน็ตรองรับ จากการที่บริษัทเคยเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึง่มีค่าใช้จ่ายสงูมา
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ตลอด กลางปี 2559 บริษัทได้เร่ิมใช้งานระบบ E-Auction ที่บริษัทพฒันาขึน้เองและประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีโดยมีการ
พฒันาระบบเพื่อความสะดวกของผู้ เข้าร่วมประมลูอยา่งตอ่เนื่องจนถึงปัจจบุนั  

ในปี 2560 บริษัทได้พฒันาระบบ E-Auction เพื่อรองรับการประมลูผา่นระบบมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวก
แก่ผู้ เข้าร่วมประมลูมากยิ่งขึน้   

- ระบบ E-Onsite เป็นระบบที่บริษัทได้พัฒนาขึน้ในปี 2560 เพื่อรองรับผู้ เข้าร่วมประมูลที่ต้องการเสนอ
ราคาผ่าน Application ณ ลานประมลูซึ่งบริษัทมีวตัถปุระสงค์เพื่อผลกัดนัให้รูปแบบการประมลูในอนาคตเป็นระบบดิจิตอล
ทัง้ระบบโดยผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งระบบจะมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้ เข้าร่วมการประมูลทุก
ขัน้ตอนท าให้เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

การบริหารจดัการการประมลูเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่เป็นเลขหมายสวยปี 2560 ส านกังาน กสทช. 
บริษัทได้ด าเนินการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบการประมลูและเสนอราคาผ่านแอพพลิเคชัน่ด้วยอปุกรณ์มือ

ถือ ซึ่งเป็นการด าเนินการจดัการประมูลและการเสนอราคาของผู้ เข้าร่วมประมลูผ่านระบบมือถือทัง้ระบบเป็นครัง้แรกของ
ประเทศไทย บริษัทได้ด าเนินการจัดการประมูลจนประความส าเร็จและได้รับความวางใจจากส านักงาน กสทช. ให้
ด าเนินการประมลูทัง้ 3 ครัง้ในปี 2560 ตามเจตนารมณ์ของส านกังาน กสทช. ที่ต้องการสนองตอบนโยบาย  Thailand 4.0 
ของรัฐบาล 

10.8 การใช้ความช านาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม 
บริษัทได้ใช้นวตักรรมและความช านาญพิเศษทางธุรกิจให้กบัหน่วยงานทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 

การประมลูรถยนต์ซึง่เป็นทรัพย์สนิของหนว่ยงานราชการตา่งๆ ทัง้นีบ้ริษัทได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของหนว่ยงานราชการและ
หนว่ยงานทางสงัคมเป็นหลกัตลอดมา 
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11.  การควบคุมภายใน 
 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายในอยา่งตอ่เนื่องด้วยตระหนกัวา่ ระบบควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่
จะท าให้บริษัทด าเนินธุรกิจบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล การใช้ทรัพยากรและการดแูลทรัพย์สิน 
การรายงานข้อมลูทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ตลอดจนปอ้งกนัหรือลดความเสีย่งจากการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่ง 
ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรและสาย
งานการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคมุภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดชันีชีว้ดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
และติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ 

รวมทัง้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้สง่เสริมรณรงค์ให้พนกังานทกุคนมีจิตส านึกและปฏิบตัิตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ และจดัให้
มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน ทบทวนและจดัให้มีคูม่ือการปฏิบตัิงานของทกุระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน และช่วยให้การด าเนินธุรกิจมคีวามคลอ่งตวั เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้ระบบควบคมุภายใน 
ระบบบริหารจดัการความเสี่ยง และระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง การดแูลมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดแูลรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้
จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก และส านกัตรวจสอบ
ภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารจดัการ
ความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยน ากรอบแนวทางของ
ระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑ์การก ากับ
ดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) มา
ประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากที่สดุ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่งที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอก

และภายในองค์กร จึงจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อก ากบัดูแลการบริหาร
ความเสีย่งขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ และก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
ทกุคนปฏิบตัิ โดยประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลมุความเสี่ยงทกุด้าน 
เช่นด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตกุารณ์ตา่ง ๆ รวมทัง้ความเสีย่งจากการทจุริต
คอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้ “คณะท างานบริหารความเสีย่ง” มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและรายงาน
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คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้มีการทบทวนปัจจยัเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้จากภายนอกและภายในที่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่องค์กรเป็นประจ าทกุปี 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มี การแบ่งแยกหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดท าและทบทวนคู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไก
สามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตัิงานในสว่นที่มีความเสี่ยงส าคัญ เพื่อป้องกันและลด
ข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้านการเงิน การประมูล การจัดซือ้จัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทัง้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คูม่ือการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อช่วยให้การปฏิบตัิงานมีความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทให้ถือปฏิบตัิ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต. 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)  
บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลู ประมวลผลข้อมลู จดัเก็บ 

และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน าข้อมูลที่ส าคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่ง ๆ มีความครบถ้วนถกูต้องอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้
ในการตดัสนิใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมลู 

บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื่อสารท่ีผู้ รับข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมลู นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั คูม่ือ/ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานและขา่วสารของบริษัทรวมทัง้การรับแจ้งข้อมลูที่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผา่นช่องทางตา่ง 
ๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว้ 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่

ครอบคลมุทุกด้าน เช่นด้านบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และ
เร่ืองทจุริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอย่างมีนยัส าคญั เพื่อรีบด าเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ ตรวจสอบภายในอิสระ และส านัก
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือ
สอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากนี ้ในสว่นของการประเมินควบคมุภายในด้านบญัชีและ
การเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทกุไตร
มาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 
(Outsource) และผู้ตรวจสอบส านกัตรวจสอบภายใน (In-house) ไมพ่บประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก ากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) 

และส านกัตรวจสอบภายใน (In-house) ท าหน้าที่ในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และให้ค าปรึกษา (Consulting) ได้
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อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในครอบคลมุกระบวนการท างาน
ของบริษัทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตัิงานให้เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่ส าคญัหรือมีความเสี่ยงสงู และรับทราบรายงานเหตกุารณ์
ผิดปกติ เช่น กรณีทจุริต การปฏิบตัิงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตแุละแนวทางป้องกนัความเสียหายหรืออาจเกิดขึน้ซ า้ เพื่อให้
มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ ควบคูก่บัการบริหาร
ความเสีย่ง ให้อยูใ่นระดบัที่บริษัทยอมรับได้ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การด าเนินงาน
ขององค์กร โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
อยา่งชดัเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 
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 12.  รายการระหว่างกนั 

 
12.1  ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1)    บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งที่ส าคญัได้แก่ คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึง่สว่น
ใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนสัที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

2)    บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 2 ทา่น 
เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของกิจการท่ีบริษัทเข้าท ารายการด้วย 

 

12.2  ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ในระหวา่งปี 2560 บริษัทมีรายการกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สรุปได้ดงันี ้
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนสัที่จ่ายให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ดงันี ้
 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บาท บาท 

   
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,472,440 22,690,369 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 415,782 1,143,126 

 24,888,222 23,833,495 

2) บริษัทมีรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  ดงันี ้
ผู้ซือ้ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย บริษัท สหการโฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธุรกิจซือ้ขายที่ดิน  

ความสมัพนัธ์บคุคลที่เก่ียว

โยง  ผู้มีสว่นได้เสยี 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ 

1. นายเทพทยั ศิลา  

2. นายวรัญญ ูศิลา  

เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ บริษัทสหการโฮลดิง้ จ ากดั ด้วย 

รายการท่ีได้มาของ

ทรัพย์สนิ (รถยนต์) 

1. รถยนต์ตู้  Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

    เพื่อให้คณะผู้บริหารใช้ในการเดินทางไปประชมุหรือติดตอ่งานนอกสถานท่ี 

2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

    เพื่อใช้เป็นรถประจ าต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่น ได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่การท ารายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และราคารถทีซ่ือ้เป็นราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเทียบกบัราคาตลาด 
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12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ โดยพิจารณาถึงความ

จ าเป็นของการเข้าท ารายการและความสมเหตุสมผลของอตัราที่คิดระหว่างกัน  พร้อมทัง้เปิดเผยประเภทและมูลค่าของ

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งภายใต้ประกาศและข้อบงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12.4  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการควบคมุการท ารายการระหวา่งกนัของรายการบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีอาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ 

กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ

และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติ

ในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบั

รายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการระหวา่งกนั

จะไมม่ีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่วนอกจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูในการ

ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปของสนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท และรายการระหว่างกนัของรายการ

บคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐาน

บญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

12.5  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกนัของรายการบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนั อาจมีการเข้าท า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการ
สนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุม่บริษัท
ในเครือ  บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขตา่งๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติ
ในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตัิไว้แล้วตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกัน
อยา่งเคร่งครัดพร้อมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่งๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้นี  ้ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะด าเนินการตาม
มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัที่ระบไุว้ข้างต้น ก่อนการท ารายการ ในสว่นของการให้กู้ยืมเงิน
กบับุคคลที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ ถือหุ้นใหญ่นัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ท ารายการในลกัษณะ
ดงักลา่วในอนาคต 
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12.6  แนวทางในการท าการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกนัและเกี่ยวโยงกัน 

ทัง้นีเ้พื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน 

บริษัทมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานดงันี ้

1)     บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุ้ น และการด ารงต าแหน่งทางการ

บริหารหรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบนัมีการจดัเก็บข้อมูลดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ได้แจ้งขอความร่วมมือให้

ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบว่า ในกรณีทีมีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้น หรือด ารงต าแหน่งใน

บริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นหรือด ารงต าแหนง่ 

2)     ฝ่ายบญัชีจะท าการตรวจสอบรายการทางบญัชีทกุสิน้เดือนว่าบริษัทมีการท ารายการบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเก่ียวข้องซึ่งอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมลูรายช่ือที่จดัเก็บไว้หรือไม ่และจดัท าข้อมลูสง่ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สอบทานความเป็นธรรมของราคาตอ่ไป 



     บริษทั สหการประมูล จ  ากดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อ 13 หน้าท่ี 93 
 

 
ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
13.1  งบการเงนิ 
13.1.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญช ี
 

งบการเงนิ ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต

เลขที่ 

บริษัทผู้สอบบัญช ี

    
ปี 2558 นายไพบลู ตนักลู 4298 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปี 2559 นายไพบลู ตนักลู 4298 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปี 2560 นางณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 
สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต–งบการเงนิปี 2557-2559 

ก) งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะ

การเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของ 
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข) งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะ

การเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของ 
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ค) งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2560 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะ

การเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของ 
และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ  
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

      
งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 

      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

      
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

      
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

    
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

           
สินทรัพย์ 

       

           
สินทรัพย์หมุนเวียน 

       

           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 

 
44,118,783 

 
44,118,783 

 
48,721,791 

เงินลงทุนระยะส้ัน  8 
 

187,016,150 
 

187,016,150 
 

163,131,336 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 
 

51,854,000 
 

51,854,000 
 

48,189,875 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - สุทธิ 
  

998,259 
 

998,259 
 

1,240,670 

           
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

  
283,987,192 

 
283,987,192 

 
261,283,672 

           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
       

           
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั 10 

 
34,130,900 

 
34,130,900 

 
32,860,899 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 11 
 

1,426,568 
 

5,099,800 
 

- 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 
 

248,189,347 
 

248,189,347 
 

249,016,207 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 
 

21,823,992 
 

21,823,992 
 

23,871,922 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 14 
 

9,246,942 
 

9,246,942 
 

6,968,222 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  

4,212,426 
 

4,212,426 
 

6,620,469 

           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  
319,030,175 

 
322,703,407 

 
319,337,719 

           
รวมสินทรัพย์ 

  
603,017,367 

 
606,690,599 

 
580,621,391 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ่)  

      
งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 

      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  

      
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

      
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

    
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
       

หนี้สินหมุนเวียน 
       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 
 

97,710,394 
 

97,710,394 
 

93,920,580 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
  

10,867,976 
 

10,867,976 
 

12,631,988 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
  

4,294,566 
 

4,294,566 
 

4,701,127 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
  

112,872,936 
 

112,872,936 
 

111,253,695 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 
 

7,342,696 
 

7,342,696 
 

10,805,657 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 
  

34,796,680 
 

34,796,680 
 

31,291,697 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
  

42,139,376 
 

42,139,376 
 

42,097,354 

รวมหนี้สิน 
  

155,012,312 
 

155,012,312 
 

153,351,049 

ส่วนของเจ้าของ 
       

ทุนเรือนหุน้ 17 
      

 
ทุนจดทะเบียน 

       

  
หุน้สามญัจ านวน 550,000,000 หุน้  

       

  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

  
137,500,000 

 
137,500,000 

 
137,500,000 

 
ทุนที่ออกและช าระแลว้ 

       

  
หุน้สามญัจ านวน 550,000,000 หุน้  

       

  
มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท 

  
137,500,000 

 
137,500,000 

 
137,500,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17 
 

183,998,784 
 

183,998,784 
 

183,998,784 

ก าไรสะสม 
       

 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 

 
13,750,000 

 
13,750,000 

 
13,750,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
  

112,756,271 
 

116,429,503 
 

92,021,558 

รวมส่วนของเจ้าของ 
  

448,005,055 
 

451,678,287 
 

427,270,342 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
  

603,017,367 
 

606,690,599 
 

580,621,391 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

      
งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 

      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

      
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

      
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

    
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

 
6  

 
559,495,931  

 
559,495,931  

 
601,829,182 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 
 

(307,419,773) 
 

(307,419,773) 
 

(320,602,852) 

ก าไรขั้นต้น 
  

252,076,158 
 

252,076,158 
 

281,226,330 

รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน 
  

3,807,175 
 

3,807,175 
 

4,962,641 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
  

997,473 
 

997,473 
 

698,997 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 
  

256,880,806 
 

256,880,806 
 

286,887,968 

           ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ 
  

(28,401,089) 
 

(28,401,089) 
 

(31,515,662) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
  

(93,618,150) 
 

(93,618,150) 
 

(95,811,791) 

รวมค่าใช้จ่าย 
  

(122,019,239) 
 

(122,019,239) 
 

(127,327,453) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
  

134,861,567 
 

134,861,567 
 

159,560,515 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 
 

(3,673,232) 
 

- 
 

- 

           ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 
  

131,188,335 
 

134,861,567 
 

159,560,515 

ตน้ทุนทางการเงิน 
  

- 
 

- 
 

- 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

131,188,335 
 

134,861,567 
 

159,560,515 

ภาษีเงินได ้ 21 
 

(27,253,433) 
 

(27,253,433) 
 

(33,952,354) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 6 
 

103,934,902 
 

107,608,134 
 

125,608,161 

           ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
       

 
ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ 

       

 
พนกังานตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16 

 
4,794,751 

 
4,794,751 

 
- 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

108,729,653 
 

112,402,885 
 

125,608,161 

           การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับปี 
       

 
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

  
103,934,902 

 
107,608,134 

 
125,608,161 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

  
- 

 
- 

 
- 

      
103,934,902 

 
107,608,134 

 
125,608,161 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ่)  
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งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 

      
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

      
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

      
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

    
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
       

 
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 

  
108,729,653 

 
112,402,885 

 
125,608,161 

 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

  
- 

 
- 

 
- 

      
108,729,653 

 
112,402,885 

 
125,608,161 

           ก าไรต่อหุ้น 22 
      

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
  

0.19 
 

0.20 
 

0.23 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
     งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสีย 

         ก าไรสะสม   

         จัดสรรแล้ว     

     ทุนท่ีออก  ส่วนเกนิ  - ทุนส ารอง    รวมส่วนของ 

     และช าระแล้ว  มูลค่าหุ้น  ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  เจ้าของ 

   หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   137,500,000  183,998,784  13,750,000  114,912,297  450,161,081 

เงินปันผลจ่าย 19  -  -  - 
 

(148,498,900)  (148,498,900) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  125,608,161  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 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560   137,500,000  183,998,784  13,750,000  92,021,558  427,270,342 

ก าไรสุทธิส าหรับปี   -  -  -  103,934,902  103,934,902 

เงินปันผลจ่าย 19  -  -  - 
 

(87,994,940)  (87,994,940) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน        
  

  

  ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
16 

  
- 

  
- 

  
-  

 
4,794,751 

  
4,794,751 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  4,794,751  4,794,751 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   137,500,000  183,998,784  13,750,000  112,756,271  448,005,055 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ่)  
     งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

         ก าไรสะสม   

         จัดสรรแล้ว     

     ทุนท่ีออก  ส่วนเกนิ  - ทุนส ารอง    รวมส่วนของ 

     และช าระแล้ว  มูลค่าหุ้น  ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  เจ้าของ 

   หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559   137,500,000  183,998,784  13,750,000  114,912,297  450,161,081 

เงินปันผลจ่าย 19  -  -  - 
 

(148,498,900)  (148,498,900) 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  125,608,161  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 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560   137,500,000  183,998,784  13,750,000  92,021,558  427,270,342 

ก าไรสุทธิส าหรับปี   -  -  -  107,608,134  107,608,134 

เงินปันผลจ่าย 19  -  -  - 
 

(87,994,940)  (87,994,940) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน        
  

  

  ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
16 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,794,751 

 
4,794,751 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  4,794,751  4,794,751 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   137,500,000  183,998,784  13,750,000  116,429,503  451,678,287 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 
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งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

       
งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 

       

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

       
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

       
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

     
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

       

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้
  

131,188,335 
 

134,861,567 
 

159,560,515 

รายการปรับปรุง 
       

 
ค่าเส่ือมราคา 12 

 
40,316,762 

 
40,316,762 

 
37,931,822 

 
ค่าตดัจ าหน่าย 13 

 
2,948,764 

 
2,948,764 

 
2,862,491 

 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนชัว่คราว 8 

 
- 

 
- 

 
2,700 

 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 

  
(997,473) 

 
(997,473) 

 
(698,997) 

 
สินทรัพยถ์าวรตดัจ าหน่าย 12 

 
447,635 

 
447,635 

 
- 

 
ค่าเผือ่ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16 

 
1,507,080 

 
1,507,080 

 
1,987,133 

 
ดอกเบ้ียรับ 

  
(2,827,401) 

 
(2,827,401) 

 
(3,037,962) 

 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมคา้ 11 

 
3,673,232 

 
- 

 
- 

            
การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 

      

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

  
(3,807,076) 

 
(3,807,076) 

 
37,711,869 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น   

  
242,411 

 
242,411 

 
416,200 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  
2,408,044 

 
2,408,044 

 
3,767,991 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  
3,789,814 

 
3,789,814 

 
(149,888,747) 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

  
(406,561) 

 
(406,561) 

 
(513,271) 

 
ส ารองค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีเกิดข้ึนจริง 11 

 
(175,290) 

 
(175,290) 

 
- 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  
3,504,983 

 
3,504,983 

 
5,898,920 

            
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
181,813,259 

 
181,813,259 

 
96,000,664 

 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 

  
2,970,352 

 
2,970,352 

 
3,037,321 

 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้

  
(31,296,162) 

 
(31,296,162) 

 
(40,878,626) 

            
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 

  
153,487,449 

 
153,487,449 

 
58,159,359 

 
 
งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 (ตอ่) 

       
งบการเงินที่แสดง 

 
งบการเงินที่แสดง 
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เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

       
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

 
31 ธันวาคม 

       
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

     
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

            
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 

       

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัเพ่ิมข้ึน 
  

(1,270,001) 
 

(1,270,001) 
 

- 

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่คราว 8 
 

(146,658,459) 
 

(146,658,459) 
 

(80,139,061) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 8 
 

122,773,645 
 

122,773,645 
 

12,037,710 

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในการร่วมคา้ 
  

(5,099,800) 
 

(5,099,800) 
 

- 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
  

(40,264,505) 
 

(40,264,505) 
 

(42,508,661) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 
  

1,324,438 
 

1,324,438 
 

1,341,877 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 
 

(900,835) 
 

(900,835) 
 

(1,772,935) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 
  

(70,095,517) 
 

(70,095,517) 
 

(111,041,070) 

            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
       

เงินปันผลจ่าย 19 
 

(87,994,940) 
 

(87,994,940) 
 

(148,498,900) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

(87,994,940) 
 

(87,994,940) 
 

(148,498,900) 

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ 
  

(4,603,008) 
 

(4,603,008) 
 

(201,380,611) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 
  

48,721,791 
 

48,721,791 
 

250,102,402 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 
 

44,118,783 
 

44,118,783 
 

48,721,791 

 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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13.2  อตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนทางการเงิน 
 ตามวธีิราคาทุน  

 ตามวธีิ
ส่วนได้เสีย  

2558 2559 2560 2560 

Liquidity Ratio         
อตัราส่วนสภาพคล่อง            1.62             2.35             2.52             2.52  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด            0.89             0.35             1.40             0.81  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้            9.98             8.98           10.79           11.18  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย          36.57           40.66           33.83           32.63  
อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี            1.64             1.90             3.15             3.21  
ระยะเวลาช าระหน้ี        222.95         192.25         116.01         113.76  
Profitability Ratio         
อตัราก าไรขั้นตน้          50.32           46.73           45.05           45.05  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน          32.94           26.51           24.10           24.10  
อตัราก าไรสุทธิ          25.92           20.68           19.07           18.42  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้          41.26           28.63           23.92           23.75  
Efficiency Ratio         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์          32.35           23.96           22.30           22.79  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร        328.36         220.95         131.24         164.91  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์            0.99             0.91             0.93             0.95  
Financial Ratio         
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้            0.67             0.36             0.34             0.35  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั            0.80             0.30             1.23             1.20  
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)        105.52         118.22           81.77           84.66  
อตัราส่วนอ่ืนๆ         
มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)             0.82             0.78             0.82             0.81  
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)             0.34             0.23             0.20             0.19  
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)            0.36             0.27             0.16             0.16  
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท)            0.25             0.25             0.25             0.25  
จ านวนหุ้น (ลา้นหุน้)             550              550              550              550  
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการส าหรับปี 2560 มีจ านวน 559.50 ลา้นบาท (2559 : 601.83 ลา้นบาท) ลดลง 42.83 ลา้นบาท 
หรือลดลง 7.0 % เป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงของอุตสาหกรรมรถยนตโ์ดยรวมในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจประมูลรถยนตอ์นัเป็นธุรกิจปลายน ้ า อยา่งไรก็ดีบริษทัไดพ้ยายามลดผลกระทบดงักล่าวโดยการพยายามเพ่ิมจ านวน
ลูกคา้ทั้งในส่วนของลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของทรัพยแ์ละลูกคา้ผูป้ระมูลซ้ือ พร้อมทั้งไดข้ยายบริการประมูลไปในส่วนของสินทรัพย์
อ่ืน รวมทั้งการใหบ้ริการกบัหน่วยงานของรัฐอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับธุรกิจประมูลรถจกัรยานยนตน์ั้น บริษทัสามารถเพ่ิมรายได้
จากปี 2559 โดยเพ่ิมข้ึน 21.8% เป็นผลจากการหมุนเวยีนของปริมาณรถจกัรยานยนตใ์นตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมในส่วน
ของเจา้ของสินทรัพยแ์ละผูป้ระมูลซ้ือ เช่นกนั 

รายได้ 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ประมูล-รถยนต ์    563.75       78.44     487.00       80.92     434.16       77.60  

 ประมูล-จกัรยานยนต ์      47.82         6.65       46.93         7.80       57.19       10.22  

 รายไดค้่าขนยา้ย       80.83       11.25       59.69         9.92       60.21       10.76  

 รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน       26.32         3.66          8.21         1.36          7.93         1.42  

รวม    718.72     100.00     601.83     100.00     559.50     100.00  

จ านวนรถทีจ่บประมูลในปี 2558 - 2560  (คนั) 

 2558 2559 2560 

รถยนต ์จบประมูล  64,561 53,961 48,892 

รถจกัรยานยนต ์จบประมูล 36,337 38,267 47,392 

 
ทั้งน้ี บริษทัไดด้ าเนินการขยายเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ประมูลออนไลน์โดยการพฒันาระบบการประมูลผา่นช่องทาง

อินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction ใหส้ะดวกและง่ายยิง่ข้ึน บริษทัไดจ้ดัท าโปรแกรมการประมูล เพ่ือใชป้ระมูลผา่นทางเวบ็ไซด์

ของบริษทัท่ี www.auct.co.th ในลกัษณะ Real Time  สามารถท าการประมูลพร้อมกบัการประมูลในสถานท่ีจริง และเป็น

ระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีผูเ้ขา้ร่วมประมูลสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการ

ประมูลสดในสถานท่ีประมูล และสามารถแสดงความ จ านงในการสูร้าคาท่ีผูด้  าเนินการประมูลแจง้การปรับราคาแต่ละคร้ังได้

ผา่นทางการประมูลออนไลน์  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสดัส่วนรถยนตท่ี์จบการประมูลในระบบประมูลออนไลน์ในปี 2559 -2560 มี

สดัส่วนรถยนตจ์บออนไลน์เพ่ิมข้ึนเป็น 5.6% และ 8.6% ตามล าดบั ส าหรับรถจกัรยานยนต ์มีการประมูลออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

และมีสดัส่วนท่ีจบประมูลออนไลน์เพ่ิมข้ึนจาก 0.7% ในปี 2559 เป็น 5.3% ในปี 2560 

http://www.auct.co.th/
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ในปี2558 รายไดจ้ากการประมูลอ่ืนเกิดจากค่าจดังานประมูลใหก้บัหน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช ปปง และเอกชน

บางราย  เป็นตน้ ในปี 2559 – 2560 รายไดจ้ากการประมูลอ่ืนเกิดจากค่าจดังานประมูลใหก้บัหน่วยราชการต่างๆ เช่น กสทช 

และเอกชนบางราย เป็นตน้ 

ประเภท รายการ 2559 2560 

รถยนต์ 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 2,838 4,083 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 5.6% 8.6% 

รวมราคาจบประมูลออนไลน ์(ลา้นบาท) 664 978 
สดัส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์ 5.7% 8.9% 

จกัรยานยนต์ 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 192 1,705 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 0.7% 5.3% 
รวมราคาจบประมูลออนไลน ์(ลา้นบาท) 6 48 
สดัส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์ 0.8% 5.6% 

รวม 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 3,030 5,788 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 3.9% 7.3% 

รวมราคาจบประมูลออนไลน ์(ลา้นบาท) 670 1,026 
สดัส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์ 5.4% 8.7% 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร โดยมีจ านวนลดลงเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากใน
ตลาดการเงินมีอตัราลดลง โดยในปี 2559-2560 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีอตัราระหวา่งร้อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี และร้อยละ  
0.80 - 1.3 ต่อปี ตามล าดบั  

ต้นทุนการให้บริการ 
ตน้ทุนการใหบ้ริการรวมเท่ากบั 357.03 ลา้นบาท 320.60 ลา้นบาท และ 307.42 ลา้นบาท ในปี 2558 - 2560 

ตามล าดบั   ตน้ทุนการใหบ้ริการส่วนใหญ่คือ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เช่น ค่าเคล่ือนยา้ยรถเพือ่เขา้ประมูล  เงินเดือนและ
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูล ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการลงทุน
ขยายสาขา เป็นตน้ 
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ต้นทุนการให้บริการ 
2558 2559 2560 

 ล้านบาท   ร้อยละ 1/   ล้านบาท   ร้อยละ 1/  ล้านบาท   ร้อยละ 1/ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ  2/     100.23       13.95       80.94       13.45       82.15    14.68  
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน      52.24         7.27       67.09       11.15       69.32    12.39  
ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประมูล   3/      67.59         9.40       63.41       10.54       61.20    10.94  
ค่าเส่ือมราคา      22.99         3.20       30.81         5.12       34.10    6.10  
ค่าใชจ่้ายในการจดัประมูล    4/      70.71         9.84       42.60         7.08       21.69    3.88  
ค่ารักษาความปลอดภยั      19.74         2.75       21.01         3.49       20.88    3.73  
ระบบการประมูล E-auction      12.88         1.79         4.12         0.68         3.49    0.62  
อ่ืนๆ      10.64         1.48       10.63         1.77       14.57    2.60  
รวม   357.03    49.68    320.60    53.27    307.42     54.95  

 

1/    ร้อยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
2/    ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ คือ ค่าจา้งบริษทัขนยา้ยรถเพ่ือขนยา้ยรถท่ีจะเขา้ประมูลจากสถานท่ีเก็บรักษารถแห่งหน่ึง
ไปเก็บยงัอีกสถานท่ีหน่ึงเพ่ือรอประมูลหรือน าเขา้ประมูล รวมถึงคา่เช่ารถท่ีทีมงามประจ าสถานท่ีเก็บรักษารถใชส้ าหรับ
ตรวจดูแลความเรียบร้อย 
3/    ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูล คือ ค่าเช่าสถานท่ีเก็บรักษารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และสถานท่ี
ประมูลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเสียง เตน็ท ์เป็นตน้ 
4/    ค่าใชจ่้ายในการจดัประมูล คือ ค่าบริการท าความสะอาดรถท่ีเขา้ประมูล ค่าน ้ ามนัเติมรถหลงัจากรถถูกประมูลไดเ้พ่ือให้

รถท่ีประมูลไดด้งักล่าวมีน ้ ามนัเพียงพอท่ีจะขบัออกไปเติมท่ีสถานีบริการน ้ ามนัได ้ค่าจา้งพนกังานรายวนัในวนัประมูล ค่า

ตกแต่งสถานท่ีประมูล และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการประมูล เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
               ค่าใชจ่้ายในการขายและให้บริการ และค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัมีการปรับตวัลดลงจาก 130.25 ลา้นบาท 

127.33 ลา้นบาท และ 122.02 ลา้นบาท ในปี 2558 - 2560  ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายประเภทเงินเดือน ค่า

เส่ือมราคา วสัดุอุปกรณ์ส านกังาน ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2558 2559 2560 

 ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ   35.87    4.99    31.52    5.24     28.40    5.08  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    94.38    13.13    95.81    15.92    93.62    16.73  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร   130.25     18.12    127.33     21.16    122.02     21.81  
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ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2559 – 2560 บริษทัมีก าไรลดลงจากปี 2558  อนัเป็นผลกระทบมาจากการหดตวัของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะ
ปริมาณรถยดึมีการลดลงหลงัจากกฏหมายทวงหน้ีมีการประกาศใชใ้นปี 2558 โดยบริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2558 – 2560 เท่ากบั 
187.65 ลา้นบาท 125.61 ลา้นบาท และ 107.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 26.11 ร้อยละ 20.87 และร้อยละ 
19.23  ตามล าดบั  

 
 ตามวธีิราคาทุน   ตามวธีิส่วนได้เสีย  

 

2558 2559 2560 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขั้นตน้ 361.69    50.32  281.23   46.73    252.08    45.05    252.08    45.05  

ก าไรจากการด าเนินงาน 236.78   32.94  159.56   26.51    134.86    24.10    134.86    24.10  

ก าไรสุทธิ 187.65   26.11  125.61    20.87    107.61     19.23    103.93    18.58  

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี   188.79     26.27    125.61     20.87    108.73     19.43    112.40    20.09  
 
ในปี 2560 บริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 
3.68 ลา้นบาท ท าให้ก าไรสุทธิท่ีแสดงเงินลงทุนตามราคาทุนวธีิส่วนไดเ้สียมีมูลค่า 103.93 ลา้นบาท ลดลง 3.68 ลา้นบาทเม่ือ
เทียบกบัวิธีราคาทุนในการเขา้ร่วมทุนดงักล่าว บริษทัมีความมุ่งหวงัจะเป็นการเพ่ิมช่องทางในการขยายฐานลูกคา้ทัว่ไป (End 
Users) ให้น ารถมาประมูลท่ีบริษทั ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวน่าจะส่งผลบวกให้กบับริษทัในปีต่อๆมา  ขณะเดียวกนับริษทัมี
การทบทวนผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่หลงัจากมีการปรับโครงสร้างองคก์รในปี 2560 ท าใหมี้
ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 4.79 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในปี 
2560 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ตามวธีิราคาทุน   ตามวธีิส่วนได้เสีย  

2558 2559 2560 2560 

 สินทรัพยร์วม  751.11 580.62   606.69    603.02  

 เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - สุทธิ      -        -       5.10    1.43  

 หน้ีสินรวม  300.95 153.35   155.01      155.01  

 ส่วนของเจา้ของ  450.16 427.27    451.68     448.01  

 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร     114.91     92.02      116.43     112.76  
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สินทรัพย์รวม 

ปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 603.02 ลา้นบาท ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (ปี 2559 : 580.62 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 22.40 ลา้นบาท 

คิดเป็น 3% รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

- เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า เพ่ิมข้ึน 23.89 ลา้นบาทเม่ือเทียบจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 

   31.01   ของสินทรัพยร์วม 

- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ลดลง 0.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของ

สินทรัพยร์วม   ในปี 2560 มีการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นบางรายการจากการยกเลิกการใชง้านเน่ืองจากสญัญาเช่าส้ินสุด

ลงรวมทั้งการขายสินทรัพยบ์างรายการท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นจ านวน 1 ลา้นบาท  

 (ปี 2559 : 0.7 ลา้นบาท)  

- ปี 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัแอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดัเป็นจ านวนเงิน 5.10 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมคา้

โดยบริษทัถือสดัส่วนร้อยละ 50.988  เน่ืองจากบริษทัแอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั มีผลขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจ

ในปี 2560 ซ่ึงเป็นปีแรกของการด าเนินงาน จ านวนทั้งส้ิน 7.20 ลา้นบาท จึงท าใหย้อดเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิ

ส่วนไดเ้สียคงเหลือสุทธิ ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 1.43 ลา้นบาท และท าใหสิ้นทรัพยร์วมท่ีแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนได้

เสียเท่ากบั 603.02 ลา้นบาท เทียบกบัตามวธีิราคาทุนเท่ากบั 606.69 ลา้นบาท 

หนีสิ้นรวม  

ปี 2560 มีหน้ีสินรวมจ านวน 155.01 ลา้นบาท (ปี 2559 : 153.35 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 1.66 ลา้นบาท คิดเป็น 1%  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 3.79 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 16.20 ของหน้ีสินรวมส่วนใหญ่  

    เป็นเจา้หน้ีค่ารถท่ีรอช าระคืนใหก้บัเจา้ของทรัพยเ์ม่ือครบก าหนดช าระ ภายใน 4-7 วนั นบัจากวนัประมูล 
- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 3.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คิดเป็น 11 ของหน้ีสินรวม ส่วนใหญ่เป็นเงินมดัจ า 

    ป้ายประมูลทางอินเตอร์เนต เพ่ิมข้ึน 3.01 ลา้นบาท หลงัจากการพฒันาระบบการประมูลออนไลน์และมีลูกคา้ใหค้วาม 

    สนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใชบ้ริการประมูลออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน  

ส่วนของเจ้าของ 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทต่อหุน้) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระเตม็มูลค่าแลว้  
ส ารองตามกฎหมาย ตามบทบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองดงักล่าวน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบนับริษทัไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้เป็น
จ านวน 13.75 ลา้นบาทของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 
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ณ ส้ินปี 2558 – 2560 บริษทัมีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 450.16 ลา้นบาท  427.27 ลา้นบาท และ 448.00 ลา้นบาท (ตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย) ตามล าดบั โดยในช่วงปี 2559-2560 บริษทัมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 137.50 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรมาโดย
ตลอด แต่ส่วนของเจา้ของจ านวนลดลง สาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ระหวา่งปี 2558 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง จ านวน 104.50 ลา้นบาท และ 93.50 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 8 เมษายน  2558 และ 
8 กนัยายน 2558 ตามล าดบั 
ระหวา่งปี2559 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง จ านวน 93.50 ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 12 เมษายน  2559 และ 7 
กนัยายน 2559 ตามล าดบั 
ระหวา่งปี2560 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง จ านวน 66 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และ 7 
กนัยายน 2560 ตามล าดบั 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 
1. บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่างๆ และพ้ืนท่ีส าหรับ

โฆษณาเป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน  48.73 ลา้นบาท 

และเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นจ านวนเงิน 190.01 ลา้นบาท และเกินกวา่ 5 ปี 114.68  ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

เท่ากบั 353.42 ลา้นบาท 

2. บริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพ่ือค ้ าประกันไฟฟ้าจ านวน 0.33 ลา้นบาท และค ้ า

ประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้ าเนินการประมูลขายทอดตลาดจ านวน 7.80 ลา้นบาท รวมเท่ากบั 8.13 ลา้นบาท 

3. บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 35 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนใน

กิจการ วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคาร จ านวน 26 ลา้นบาท 

4. บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อใหเ้ป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดใหก้บับริษทัท่ี

ไม่เก่ียวขอ้ง 180 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์ 10 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือน

ธนัวาคม 2562 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญา เช่น ค่าด าเนินการ  เป็นตน้ 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
2558 2559 2560 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน   262.29    198.61     176.25  

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน    246.40     58.16     153.48  

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน   (179.69)   (111.04)    (70.08) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   (202.80)   (148.50)    (87.99) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ   (136.08)   (201.38)   (4.59) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 250.10 48.72 44.12 
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กระแสเงนิสด 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 246.40 ลา้นบาท 58.16 ลา้นบาท และ 153.48 ลา้น

บาท ในปี 2558 - 2560 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษทัข้ึนอยู่กบัการ

เปล่ียนแปลงของรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ี ณ วนัส้ินงวดเป็นหลกั ซ่ึงเกิดจากลูกหน้ีค่ารถและเจา้หน้ีค่ารถจากการประมูลท่ียงั

ไม่ครบก าหนดช าระ  ในปี 2558 บริษทัมีเงินสดไดม้าจากการด าเนินงานเป็นบวก สาเหตุหลกัเกิดจากก าไรเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัเจา้หน้ีค่ารถท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระเพ่ิมข้ึนมากจึงท าให้บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน

จ านวนมากเพ่ือรอจ่ายช าระคืนให้กับเจ้าหน้ีค่ารถเม่ือครบก าหนด  ในปี 2559 และ ปี 2560 มียอดเป็นบวกเกิดจากผล

ประกอบการท่ีมีก าไรสุทธิและบริษทัยงัไม่ไดน้ าเงินสดส่วนใหญ่ท่ีไดม้าจาก เงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ีค่ารถในช่วงส้ินปีไป

จ่ายช าระคืนใหก้บัเจา้หน้ีค่ารถเน่ืองจากยงัไม่ถึงก าหนดจ่ายช าระคืน เช่นเดียวกนั 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากบั (179.69)ลา้นบาท (111.04) ลา้นบาทและ (70.08) ลา้นบาท ใน

ปี 2558 - 2560 ตามล าดบั ส าหรับปี 2558 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (179.69) ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทัมีการ

น าเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้ นเพ่ิมข้ึน และมีการจ่ายลงทุนขยายสาขาไปยงัจงัหวดัต่างๆ ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี สงขลา 

อุบลราชธานีและอุดร เป็นตน้  ส าหรับ ปี 2559 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทัมี

การน าเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และมีการจ่ายค่าก่อสร้างสถานท่ีประมูลท่ีสาขาพิษณุโลก ส าหรับ ปี 2560 เงินสดใช้

ไปในกิจกรรมลงทุน (70.08) ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทัมีเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และลงทุนโครงการ

ป้องกนัน ้ าท่วมรวมถึงการปรับปรุงพ้ืนท่ีของส านกังานใหญ่ 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั  (202.80) ลา้นบาท (148.50) และลา้นบาท(87.99) 

ลา้นบาท ในปี 2558 – 2560 ตามล าดบั เป็นรายการจ่ายเงินปันผล 

ในภาพรวมแลว้ การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของบริษทัมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหลกั โดยในปี 2558 
- 2560 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากบั (136.08)  ลา้นบาท (201.38) และลา้นบาท (4.59)  ลา้นบาท ส่งผล
ท าให้บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวดเท่ากบั 250.10 ลา้นบาท 48.72 ลา้นบาทและ 44.12 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
 





บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  
 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และเลขานุการบริษัท 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  1 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 
อายุ (ปี) 63 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินยิม)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001  
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บมจ.สหการประมลู 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลคิ 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
2548 – ปัจจุบัน อนญุาโตตลุาการ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บล. เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 
2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์  
 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
  
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลคิ 

 ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
 กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

  
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  2 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             1.31/1 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
  หมายเหต ุ 

  /1 รวมสว่นของคูส่มรส 6,700,000 หุ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  3 

 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
อายุ (ปี) 59 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
  

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
Washington State University, USA 
ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บมจ.สหการประมลู 

2555 – ปัจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2555 – เมษายน 2557  กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอตุสาหกรรมน า้ตาล 
2555 – ตุลาคม 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  4 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
อายุ (ปี)  61 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหการประมลู 
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซเีอ็น 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์ 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซ ีพรีเชียสเมททอล 
 กรรมการ บจก. เลร์ินเทค 
2556 – 2560 ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ 
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทว ี
2554 – 2558 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้เท็ค คอร์ปอเรชัน่ 
2552 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ทีวีธนัเดอร์   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  5 

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ บจก. พีซเีอ็น 
 ประธานกรรมการ  บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์ 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซ ีพรีเชียสเมททอล 

 กรรมการ บจก. เลร์ินเทค 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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นายศราวุธ จารุจินดา 
กรรมการบริหาร  
อายุ (ปี) 60 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA 

ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 
2555 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบริหารความ

เสีย่ง  บมจ. สหการประมลู 
2559 – ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพบับลคิ 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
2555 – 2560 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิค รีพบับลคิ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท อันอาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / 
บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  30 ธันวาคม 2560)             ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561) ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

หมายเหต ุ:  นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
กรรมการอิสระของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2560 ได้มีมติอนมุตัแิตง่ตัง้นายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป  
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นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
อายุ (ปี) 58 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
  

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.สหการประมลู 

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินการบญัชี บริษัท ทีมพลาส เคมคีอล จ ากดั 
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอพแีอนด์เจ โปรดกัชนั จ ากดั 
2557 – 2559  CFO กลุม่ธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่ 
2554 – 2556  CFO กลุม่ธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ง. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

จ. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ฉ. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 

หมายเหต ุ: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล เป็น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการท่ี
ลาออก โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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นายสุวิทย์ ยอดจรัส 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร  
อายุ (ปี) 62 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการสือ่สารการตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 

RMP: Risk Management Program  รุ่นท่ี 3/2014 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน

กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 
2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลติี ้ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลติี ้ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มสีว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)             0.66 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 
 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 
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นายเทพทัย ศิลา 
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  

 

อายุ (ปี) 58 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013  

RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
บมจ. สหการประมลู 

2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ  บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 
กรรมการ  บจก. สหการโฮลดิง้ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

 กรรมการ  บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่
ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท บิดา นายวรัญญ ูศิลา 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)             4.53/1 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 3 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

หมายเหต ุ 

  /1 รวมสว่นของคูส่มรส 5,000,000 หุ้น 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  11 

 

นายวรัญญู ศิลา 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  
อายุ (ปี) 34 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012  

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเสีย่ง  
บมจ. สหการประมลู 
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 
กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การยืม 
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท บตุร นายเทพทยั ศิลา 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)              ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  12 

 

นางอัญชลี พรรคกลิน 
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงนิ 
อายุ (ปี) 61 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู วิชาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (3256) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บมจ. สหการประมลู 
2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บมจ. สหการประมลู 
2548 – 2558 
 
 
2532 – 2548 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   
บจก. ย.ูเอส. สมัมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุม่ 
กรรมการ / ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  
บจก. ดนัล้อปพิลโล ่ไทยแลนด์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การยืม 
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  13 

 

นายเผ่าพงษ์  เตม็สัมฤทธ์ิ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
อายุ (ปี) 62 
คุณวุฒทิางการศึกษา อตุสาหกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

พระนครเหนอื 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2560 – ธค. 2560  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ  

บมจ. สหการประมลู  
2558 – 2559  ผู้ช่วยผู้วา่การพฒันาและแผนงานโรงไฟฟา้  

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
2556 – 2558  ผู้ช่วยผู้วา่การชมุชนสมัพนัธ์และสิง่แวดล้อม 

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 

หมายเหต ุ: นายเผา่พงษ์ เต็มสมัฤทธ์ิ ได้ลาออกจากต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธ.ค. 2560 

 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  14 

 

นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิตศิาสตร์)  
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บมจ.สหการประมลู 
2557 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บมจ. สหการประมลู 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั 
2547 – 2556 
 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท แวนด้าโฟรเซน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ  บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การยืม 
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)              ไมม่ี 

 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  15 

 

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 
อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒทิางการศึกษา นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2559 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และกฎหมาย 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  ผู้จดัการแผนกกฎหมาย  

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2556  ทนายความ บริษัท อินทรรักษ์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)              ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  16 

นายนิธิศ โสภณ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทริน์เอเชีย  

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2558 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บมจ. สหการประมลู 

2537-2557 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิง้ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)              0.005 

 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  17 

 
นายสุธี สมาธิ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

อายุ (ปี) 56 
คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  
มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.สหการประมลู 
2540-2559 ผู้อ านวยการฝ่ายเอาวโุสฝ่ายสนิเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน 

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอื่น   
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญัอนัอาจมผีลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)             0.0014 

 
 
 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                           แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี  18 

 

นางสาวพูนศิลป์ แก้วจ านงค์ 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายส านักกรรมการ  
อายุ (ปี) 52 
คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2559 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายส านกักรรมการ  
บมจ. สหการประมลู  

2546 – ปัจจุบัน เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพนัธ์ 2561)              0.0018 
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นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์  
เลขานุการบริษัท 
อายุ (ปี) 57 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2561 – ปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท  บมจ.สหการประมลู  
2559 – 2560 ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ากดั 
2556 – 2558 เลขานกุารบริษัท  บมจ.สหการประมลู 
2552 – 2554  ที่ปรึกษาโครงการ  บริษัท เจตาแบค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ช. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ซ. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ฌ. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพนัธ์ 2561)             ไมม่ี 
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1.1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวอมัพาพร 
หลกัเรืองทรัพย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

- หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยี
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3.  ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส านกังาน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและ
รายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานที่ก ากบัดแูลและสาธารณะชน ให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

4.  ด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.  จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

 
 

1.2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นใน
บริษัทอื่น 

- ไมม่ี - 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บมจ. 

 สหการประมลู 
บริษัทที่เก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา C, i, iii     C C C i C             

2. นายเทพทยั      ศิลา MD, i, ii, iv i i i i                  

3. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ AC, i ,iii              M        

4. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ AC, i, iii          C i AC   C, AC AC C C I  AC  

5. นายศราวธุ จารุจินดา  Executive 
director 

     AC AC  AC            
 

6. นางวิไลวรรณ  ศรีส ารวล AC, I, iv                      

7. นายสวุิทย์   ยอดจรัส i, ii ,iv             MD         

8. นายวรัญญ ู ศิลา i, ii ,iv, M i i i i                  

9. นางอญัชลี พรรคกลิน M                      

10. นายเกรียงศกัดิ ์ ธรรมรักษา M                     I 

11. นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย                       

12. นายนิธิศ  โสภณ M                      

13. นายสธีุ  สมาธิ M                     M 

14. นางสาวพนูศลิป์  แก้วจ านงค์ M                      

หมายเหต:ุ   C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ MD = กรรมการผู้จดัการ   M = ผู้บริหาร   
i= กรรมการ  ii= กรรมการบริหาร  iii = กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  iv= กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทที่เก่ียวข้อง
1. บจ. สหการโฮลดิง้ 
2. บจ. เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท 
3. บจ. แอท 800 
4. บจ. บลิซซ์ เขาค้อ 
5. บมจ. ยเูอซี โกลบอล  
6. บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 

7. บมจ. ชิค รีพบับลิค  
8. บจ. บี อาร์ ซี เอส 
9. บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
10. บจ. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล 
11. บจ. เลิร์นเทค 
12. บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

13. บจ. ควอลิตี ้ซินดีเคท   
14. มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
15. บมจ. ทีวีทนัเดอร์ 
16. บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
17. บจก.พีซีเอ็น 
18. บมจ.ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก(1994)  

19. บจก.สตรอง-แม็กซ์-อินเตอร์  
20. บมจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
21. บจก.แอคชัน่-แอนด์-ออคชัน่ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

- ไมม่ี - 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ตรวจสอบภายใน  
(outsource) 

บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้  จ ากดั 
ที่อยู ่8/2 อาคารมลัติพลสั ถนนรามค าแหง แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ โทร. 02-540-0183 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน นายสรุพล ถวลัยวชิชจิต 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ  จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941 

ประสบการณ์การท างาน  ปี 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
ปี 2555 – 2556     กรรมการบริหาร บริษัท เค พีเอม็ จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ปี 2542 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท ส านกังานสอบบญัชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง ปี 2560 
 Internal Audit in Disruptive Technology 
 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบควบคมุภายใน รุ่นท่ี 3/60 
 รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหมต่าม TFRS15 ส าหรับธุรกิจทัว่ไป รุ่นท่ี 2/60 

ปี 2559 
 ความเสีย่งและการก ากบัดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT Governance) รุ่นท่ี 

2/59 
ปี  2556   

 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ COSO 2013, สภาวิชาชีพบญัชี 

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและน าเสนอแผนการตรวจสอบ 
2. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) 
3. สอบทานกระดาษท าการของผู้ชว่ย 
4. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ 
5. จดัท ารายงานการตรวจสอบและผลการตรวจสอบชดุสดุท้าย 

 



บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                      แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

เอกสารแนบ 4 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

- ไมม่ี - 
 



 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 
 
เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 

บริษัท  สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามข้อบงัคบัว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทาน งบการเงิน รายการระหว่างกนั การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน 
ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย การก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึง่สอดคล้องกบัข้อก าหนดและแนวทางปฏิบตัิ
ที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) สอบทานหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ ถือหุ้ น และผู้ เก่ียวข้อง โดยมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปี 2560 ได้ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส าคัญของงบการเงิน และงบ
การเงินรายไตรมาส ประจ าปี 2560 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ตรวจสอบภายใน ผลการสอบทาน
รายงานทางการเงินพบว่า บริษัท มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ การจดัท าเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ซึง่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วเป็นรายงานทางการเงินที่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชี 
ไมพ่บประเด็นที่เป็นสาระส าคญั 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหวา่งกนัที่เข้าขา่ยรายการเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ซึง่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานรายการระหวา่งกนัท่ีบริษัท
มีการด าเนินการกบัผู้ที่เก่ียวข้องพบวา่ บริษัท ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และไม่
ก่อให้เกิดการถา่ยเทผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งครบถ้วนและเพยีงพอ โดยยดึถือการปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากรอบการบริหารความ
เสีย่ง และแผนการจดัการความเสีย่งรวมทัง้ให้ความเห็นในการบริหารความเสีย่งกบัคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาปัจจยัเสีย่ง
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตือนภยัตามหลกัการท่ีก าหนดไว้ และการพฒันาระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส  (Whistle 
blower) โดยผา่นเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อสง่เสริมให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้
เร่ืองที่อาจจะท าให้บริษัท เสยีหายตามช่องทางทีก่ าหนดไว้ 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ
ควบคมุภายในตามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
– Enterprise Risk Management) แล้วพบว่า มีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ได้สอบทานการ
ปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และส านกัตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสตามแผนงานประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิแล้ว พบวา่ได้
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเห็นร่วมกันอย่าง
สม ่าเสมอ 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
อยา่งถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวข้อง



กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด โดยในปี 2560 ไมพ่บรายการท่ีบริษัทฯ กระท าการที่ขดัตอ่กฎหมายและกฎระเบยีบที่
เก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัท ได้เปิดช่องทางรายงานการทจุริต การคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตัิที่ขดัตอ่จรรยาบรรณ ผา่นช่องทางการ
สือ่สารตา่ง ๆ เช่นการสง่ E-mail และ hotline ของบริษัท ตาม “นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน”  

6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีแล้ว มีความเห็นวา่ผลการปฏิบตัิงาน

สอบบญัชีเป็นท่ีนา่พอใจ และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลงัจากได้ตกลงเง่ือนไขในการ
สอบบญัชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์
เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับ ปี 2561 

 
โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัท ได้จดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รองรับทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ มีระบบควบคมุภายใน และการบริหารความ
เสีย่งเพยีงพอเหมาะสม ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้อง ท าให้เช่ือมัน่วา่ข้อมลูทางการเงินมีความสมบรูณ์ถกูต้อง
เช่ือถือได้ 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ             
      


