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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทในภาพรวม  
• วสัิยทศัน์ 

เป็นบริษัทประมูลทีลู่กค้าเลือกเป็นอนัดบัแรก ให้บริการดเีลศิ ด้วย “เสน่ห์ ของการประมูล” 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัการประมูลท่ีลูกคา้เลือกเป็นอนัดบัแรกดว้ยการ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ให้เหนือความคาดหมายและสร้างความผูกพนัท่ีย ัง่ยืนระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ โดยการ
สร้างประสบการณ์การประมูลท่ีราบร่ืน และประทบัใจอยา่งมีเอกลกัษณ์ไดป้ระโยชน์ทั้งในดา้นตวัเงิน และรสสมัผสัอ่ืนแก่
ลูกคา้ทุกคนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยบริการท่ีดีเลิศและสม ่าเสมอ ในทุกจุดสมัผสัของการใหบ้ริการ 

• พนัธกจิ 
พนัธกิจหลกัของบริษทัประกอบดว้ย พนัธกิจต่อลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และสงัคม ดงัน้ี 
- ให้บริการรักษาทรัพยสิ์น ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผูส้ร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งครบ

วงจร โดยมุ่งเนน้ในความซ่ือสัตย ์การบริการท่ีมีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ์ เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า และความน่าเช่ือถือ
สูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทบัใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

- มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนให้แก่องค์กร และสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

- สร้างความแขง็แกร่งในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตระหนกัถึงการใหค้วามส าคญัแก่ลูกคา้ เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถ ทกัษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพ่ิมพูนความผูกพนัต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานท างานอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

- ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาให้บริษทัเติบโตแบบยัง่ยืน และเน้นการให้บริการดา้นคุณภาพ โดย
ยกระดบัการด าเนินงานและบริหารองค์กรเป็นมืออาชีพและเขา้สู่ระดบัสากล ซ่ึงรวมถึงการประมูลสินคา้ทุกชนิดท่ีมิใช่
เพียงสินคา้ประเภทรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่านั้น ทั้ งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ครอบคลุมทุก
ประเภททรัพยสิ์นในดา้นการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ เนน้ถึงการบริหารงานและการจดัประมูลท่ี
โปร่งใส ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและซ่ือตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูซ้ื้อและผูข้ายในดา้นความยติุธรรม โดยมี
การพฒันาระบบการจดัการการประมูลแบบ  Web Base ที่มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาและส านกังานและคลงัสินคา้ 
สามารถดูแลตรวจสอบในเร่ืองสภาพสินทรัพยอ์ยา่งมีระบบและไดม้าตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง 
หรือราคาเปิดอยา่งเหมาะสม และไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของสินทรัพย ์ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมประมูลจะไดซ้ื้อสินทรัพยใ์นราคา
ท่ีเหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการใชง้าน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและความส าเร็จต่อทั้ งคู่คา้และลูกคา้ สอดคลอ้งกับค าขวญัของ 
บริษทัท่ีวา่ “Your Success  is  our Pride ” ความส า เ ร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา  
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ทั้งน้ี บริษทัวางแนวนโยบายในการเพ่ิมรายไดแ้ละผลก าไรในอนาคตโดย 
1. ขยายฐานเจา้ของทรัพยสิ์นในส่วนของรถยนต ์โดยเพ่ิมรถยนตส่์วนบุคคลจากผูใ้ชง้านโดยตรง  
2. ขยายฐานผูเ้ขา้ร่วมการประมูล 
3. เพ่ิมประเภททรัพยสิ์นและบริการในการประมูลใหมี้ความหลากหลาย 
4. ปรับปรุงช่องทางการประมูลออนไลน์ ใหส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญั 
ความเป็นมา 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท 

สหการประมูล จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจดา้นการประมูลสินคา้
ประเภทรถยนต ์ภายใตก้ารบริหารงานเร่ิมแรกของ นายเทพทยั ศิลา ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่เร่ิมตน้ 

เดิมผูก่้อตั้งประกอบธุรกิจคา้รถยนตมื์อสองต่อมาในปี 2534 ผูก่้อตั้งไดจ้ดัตั้งบริษทัข้ึน เน่ืองจากไดเ้ลง็เห็นโอกาส
ในการประกอบธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต ์ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวอยา่งจริงจงั จึง
ไดเ้ร่ิมท าการศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินคา้ประเภทรถยนต์จาก
หลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อ
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคคนไทยในการซ้ือ/ขายรถยนต ์ดว้ยราคายติุธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้ง 
ผูซ้ื้อและผูข้าย โดยบริษทัถือเป็นบริษทัแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจดา้นการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด 
(Open Auction) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการประมูลซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใด ๆ จะตอ้งแสดงเจตจ านง ดว้ยการ
เสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยผูท่ี้เสนอราคาสุดทา้ยสูงท่ีสุดจะเป็นผูท่ี้ชนะการประมูล  

นอกจากบริษัทให้บริการประมูลรถยนต์เป็นหลักแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีการบริการประมูลรถจักรยานยนต์
ตลอดจนสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น บา้นและท่ีดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้
เบ็ดเตลด็มียีห่อ้ เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินคา้แบรนด์เนม”) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย ซ่ึงไม่จ ากดัแต่เพียงรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น 

บริษทัมีส านกังานใหญ่ซ่ึงมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีประมูลแห่งแรกตั้งอยูริ่มถนนลาดพร้าวระหวา่ง
ซอย 85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษทัไดย้า้ยส านักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีศกัยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพ้ืนท่ี
เพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมูลในอนาคต ทั้งน้ี สถานท่ีตั้งดงักล่าวถูกใชเ้ป็นส านกังานใหญ่
ของบริษทัมาจนถึงปัจจุบนั  

ดว้ยระบบการประมูลท่ีโปร่งใสไดม้าตรฐานประกอบกบัประสบการณ์อนัยาวนาน ท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับ
และไวว้างใจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ บริษทัเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน (ปรส.) ให้เป็นผูด้  าเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย ์
ทรัพยสิ์นทัว่ไปมาโดยตลอด  
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พฒันาการทีส่ าคญัของบริษัท สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ปี 2534 - 2540 - บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนั้นจึงเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้เป็น 13 ลา้นบาท และ 25 ลา้นบาท ตามล าดับ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการ
ขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งไดเ้ร่ิมจดัการประมูลรถจกัรยานยนตเ์พ่ือ
ขยายฐานลูกคา้ 

ปี 2541 - 2545 - ไดรั้บการแต่งตั้งจากองคก์ารเพ่ือการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อท าการประมูล
รถยนตแ์ละทรัพยสิ์นของสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการ 

- บริษทัเป็นบริษทัแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งท่ี 2 ของเอเชียถดัจาก
ประเทศญ่ี ปุ่นท่ีได้รับคัดเลือกให้ เป็นสมาชิก National Auto Auction Association 
(NAAA) ซ่ึงเป็นองคก์รผูป้ระกอบธุรกิจการประมูลระดบัสากลท่ีไม่หวงัผลก าไร ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่าง ๆ  270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดบั
มาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู ้ซ้ือและผู ้ขาย และ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 110 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยาย
กิจการและไดเ้ร่ิมรับจดัประมูลสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ เช่น บา้นและท่ีดิน หุน้ เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงไม่จ ากดัแต่
เพียงรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น 

ปี 2546 - 2550 - เร่ิมจดัการประมูลสัญจรในต่างจงัหวดัเป็นคร้ังแรก และเปิดพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นใน
ส่วนของรถยนต์ทั้ งส้ิน 17 จงัหวดั ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร 
ร้อยเอ็ด อยธุยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น 
สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และภูเก็ต เพ่ือให้ครอบคลุมการประมูลทัว่ภูมิภาค ตลอดจน
อ านวยความสะดวกให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์น และจดัตั้งสาขาท่ีรังสิต – คลอง 8 เพื่อเป็น
การขยายฐานลูกคา้ในเขตปริมณฑล 

ปี 2551 - 2552 - เพ่ิมพ้ืนท่ีจัดเก็บทรัพยสิ์นในส่วนรถยนต์จ านวน 3 จังหวดั ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์
นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้ครอบคลุมภาคใต ้และภาค
ตะวนัออก 

ปี 2555 - บริษทัร่วมมือกบัไปรษณียไ์ทยสาขาแจง้วฒันะเพ่ือใชส้ถานท่ีในการประมูล โดยพ้ืนท่ี
ดงักล่าวผูเ้ขา้ร่วมประมูลสามารถทดลองขบัรถยนตก่์อนเขา้ร่วมการประมูล ซ่ึงเป็นกล
ยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ และร่วมมือกบับริษทั โตชิบา้ ไทย
แลนด์ จ ากดั จดัการประมูลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขต
ธุรกิจการประมูล  

- บริษทัแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 110 ลา้นบาท เป็น 145 ลา้นบาท 
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ปี 2556 
 

- ในเดือนมีนาคมบริษทัมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิม  
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท พร้อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ลา้นบาท 
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนทั้งส้ิน 27.50 ลา้นบาท   

- ขยายพ้ืนท่ีส านักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้เป็น 
Safety zone ป้องกนัน ้ าท่วม และยกเลิกการประมูลท่ีแจง้วฒันะ 

- หุน้ของบริษทัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เป็นวนัแรกเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2556 

ปี 2557 - เปิดสถานท่ีประมูลแห่งใหม่ท่ีพทุธมณฑลสาย 2 
- เพ่ิมพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นจ านวน 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และสุรินทร์ 
- เพ่ิมวนัประมูลเป็น ประมูลทุกวนั โดยสลบักนัไปในแต่ละสาขา 

ปี 2558 
 
 

- เพ่ิมสถานท่ีและสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา  

- บริษทัเพ่ิมทรัพยสิ์นในการประมูล เช่น สินคา้แบรนดเ์นม อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
- รับด าเนินการจดัการประมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.)  

- บริษทัไดรั้บความไวว้างใจให้ด าเนินการจดัการประมูล  ใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 1800 
Mhz. และ 900 Mhz. รองรับ  4G ของ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ปี 2559 - เพ่ิมสาขาการประมูลท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 
- บริษทัไดรั้บวางใจจากกรมศุลกากรให้จดัการประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ และ

ส านกังาน กสทช. ใหด้ าเนินการประมูลหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นหมายเลขสวย 
จ านวน 16 หมายเลข  

- เพ่ิมสินทรัพยใ์นการประมูล ไดแ้ก่ ท่ีดิน 4G อสงัหาริมทรัพย ์เฟอร์นิเจอร์หรู เป็นตน้ 
ปี 2560 - บริษทัร่วมทุนกบับริษทั ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั  

ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จ ากัด) จัดตั้ งบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จ ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 และบริษทั ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี 
จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประมูล
ทรัพยสิ์น รถยนต ์และรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกั ไดแ้ก่ โครงการเพื่อนประมูล ใหบ้ริการ
ครบวงจร เช่น บริการให้ค  าแนะน าการซ้ือขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการ
ประเมินราคา บริการท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพ บริการขนยา้ย บริการแนะน า
สินเช่ือเช่าซ้ือ พ.ร.บ.ประกนัภยั และธุรกรรมดา้นทะเบียนรถ 

- จดัการประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์หก้รมศุลกากร 
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- จดัการประมูลทรัพยข์องกลางท่ียดึไดใ้หก้บัส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) 

- ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2 และเพ่ิมสถานท่ีจดัเก็บท่ีสมุทรสาครเพ่ือรองรับปริมาณ
สินคา้บริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตกและจงัหวดัใกลเ้คียง 

- E-Onsite มีการพฒันาระบบการประมูลในรูปแบบของ E-Auction ท่ีลานประมูล เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะแสดงสถานะ ณ จุดการประมูล 

- เพ่ิมการบริการและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการประมูลโดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมาประมูลกบัเรา
เป็นคร้ังแรกและลูกคา้ท่ีสนใจท่ีจะมาประมูลสินคา้กบัสหการประมูลในรูปแบบ One 
stop service 

- บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากผูน้ าตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยให้จดัการประมูล
รถบรรทุก เพ่ือการขยายโอกาสให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงตวัสินคา้ประเภทดงักล่าวได้
มากข้ึน 

- Rebranding: เป็นการพฒันาภาพลกัษณ์ และคุณภาพการบริการของบริษทัให้มีความ
ทนัสมยัและประทบัใจลูกคา้มากยิง่ข้ึน 

ปี 2561 - พฒันาคลงัสินคา้จังหวดัราชบุรี เป็นสาขาเพื่อการประมูล รองรับการขยายตวัในภาค
กลาง  

- เปิดคลงัสินคา้จงัหวดัสระแกว้ เพื่อรองรับปริมาณรถในฝ่ังภาคตะวนัออกท่ีเช่ือมต่อกบั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั จึงมีมติเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 
2561 ให้ยติุการด าเนินงานและปิดบริษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั เน่ืองจากผลการ
ด าเนินการท่ีผา่นมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปี 2562 - เปิดคลงัสินคา้จงัหวดัเชียงราย เพื่อรองรับการขยายตวัของปริมาณธุรกิจท่ีปริมาณรถจะมี
เพ่ิมมากข้ึนในภาคเหนือ 

ปี 2563  - เปิดคลงัสินค้าใหม่ 3 จังหวดั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจท่ีทุกภาคทั่วประเทศ 
ไดแ้ก่ ล าปาง ศรีสะเกษ และพงังา 

- พฒันาพ้ืนท่ีเช่าใหม่ในจงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่พ้ืนท่ี
เดิม และใชเ้ป็นสาขาแทนพ้ืนท่ีเดิม เพ่ือรองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ต่ออายสุัญญาเช่าพ้ืนท่ีส านกังานใหญ่เป็นสญัญาระยะยาวอีก 25 ปี เพ่ือสร้างความมัน่คง
ในการด าเนินธุรกิจในอนาคต   

- พฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ีส านักงานใหญ่โดยการยกระดับพ้ืนท่ีให้สูงข้ึน ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้ าใหม่ และเทพ้ืนคอนกรีตทัว่ทั้งพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกนัปัญหาเร่ืองน ้ าท่วม ซ่ึงเป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัคู่สัญญาทางธุรกิจในการให้บริษทัเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นรอการ
ขาย 

- ไดรั้บการจดัอนัดบั 200 Best Under a Billion ประจ าปี 2563 จาก Forbes 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
- ไม่มี - 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการในการด าเนินการจดัการประมูลทรัพยสิ์นทุกประเภท ครอบคลุมการบริการดา้นอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นและผูร่้วมประมูล เช่น การบริการเคล่ือนยา้ย
ทรัพยสิ์นเพื่อประมูล จดัหาแหล่งเงินทุนใหก้บัผูส้นใจและเขา้ร่วมประมูลโดยการประสานงานกบัสถาบนัการเงิน เป็นตน้  

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน 
รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัมาจากค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการด าเนินการประมูลทรัพยสิ์น โดยค่าธรรมเนียมบริการ

เก็บจากผูป้ระมูลซ้ือเป็นหลกั และเก็บค่าธรรมเนียมบริการหรือคอมมิชชัน่จากเจา้ของทรัพยสิ์นตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 
ทั้ งน้ี ปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูเ้ก่ียวข้องทั้ ง 2 กลุ่มได้สูงสุด โดยการด าเนินธุรกิจประมูลนั้ น ผูเ้ก่ียวข้องจะประกอบด้วยผูป้ระมูลซ้ือ และเจ้าของ
ทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูล ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ  

ผูป้ระมูลซ้ือ  : ตอ้งการความหลากหลายของทรัพยสิ์น และปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถเลือกและ 
   ไดท้รัพยสิ์นท่ีตรงตามความตอ้งการ ดว้ยราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน  
เจา้ของทรัพยสิ์น : ตอ้งการใหจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมสูงสุด โดยเจา้ของทรัพยสิ์นจะเลือก 
  บริษทัผูจ้ดัการประมูลท่ีมีผูส้นใจและเขา้ร่วมประมูลเป็นจ านวนมาก เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหสิ้นคา้

สามารถจ าหน่ายได ้รวมทั้งมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคาจ าหน่ายทรัพยสิ์น  

จากความต้องการท่ีแตกต่างดังกล่าวขา้งตน้ การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลนั้ น บริษัทให้
ความส าคญัในการจดัหาทรัพยสิ์นในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อกระตุน้ให้มีผูส้นใจเขา้
ร่วมการประมูลเพ่ิมข้ึน รวมถึงการให้ความส าคญัในการให้บริการทั้ งผูป้ระมูลซ้ือและเจา้ของทรัพยสิ์น ให้ไดรั้บความ
สะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงส่งผลต่อโอกาสท่ีการประมูลทรัพยสิ์นจะส าเร็จเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมีความเป็นธรรม
ของราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแข่งขนัท่ีสมบูรณ์  

ทรัพย์สินทีบ่ริษัทด าเนินการจดัการประมูล สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี ้ 
1)  รถยนต์ 

การให้บริการประมูลรถยนตถื์อเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัโดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายไดร้วม
ของบริษัทตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทั้ งรถยนต์ท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนได ้รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนไม่ได ้หรือซากรถจากอุบติัเหตุ โดยเจา้ของทรัพยสิ์นรถยนตท่ี์น ามาประมูล ประกอบดว้ย 
2 กลุ่มหลกั คือ  

• กลุ่มนิตบุิคคล  เช่น สถาบนัการเงิน บริษทัเช่าซ้ือรถ ท่ีมีการยดึรถจากการปล่อยสินเช่ือรถยนต ์บริษทัรถเช่า
ท่ีรถยนตค์รบก าหนดอายใุชง้าน บริษทัทัว่ไปท่ีมีรถยนตส์ าหรับผูบ้ริหาร หรือรถยนตส่์วนกลางของพนกังาน หรือรถท่ีใช้
งานขนส่งสินคา้ในกิจการของบริษทั เป็นตน้ 

• กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของรถยนต ์ผูค้า้รถยนตมื์อสอง (เตน็ท์รถ) ซ่ึงตอ้งการน ารถยนต์
ของตนเองมาจ าหน่ายเพ่ือการหมุนเวยีน เป็นตน้ 
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ส าหรับผูเ้ขา้ประมูลรถยนตน์ั้น มีหลากหลายทั้งผูค้า้รถยนตมื์อสองและลูกคา้บุคคลทัว่ไป โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ผูค้า้รถยนตมื์อสองซ่ึงจะท าการประมูลรถยนตเ์พ่ือน าไปจ าหน่ายต่อแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปอีกทอดหน่ึง 

ตวัอย่างรถยนต์ทีบ่ริษัทให้บริการประมูล 

  
  รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล   รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์

   
       รถยนตเ์อนกประสงค ์              ซากรถยนต ์

2)  รถจกัรยานยนต์ 
บริษทัมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการประมูลรถจกัรยานยนต์ ประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายไดร้วมของ

บริษัทตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของ
ทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงินท่ีท าการยึดรถจกัรยานยนตจ์ากการปล่อยสินเช่ือ และผูเ้ขา้ประมูล
ส่วนใหญ่จะเป็นผูค้า้รถจกัรยานยนตมื์อสอง ร้านคา้จกัรยานยนต์ท่ีจ าหน่ายทั้งรถใหม่และรถมือสอง รวมถึงลูกคา้บุคคล
ทัว่ไปท่ีซ้ือไปใชง้าน ซ่ึงแนวโนม้ลูกคา้กลุ่มน้ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีท่ีผา่นมาและเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีบริษทั ใหค้วามสนใจ
และมีทิศทางท่ีตอ้งการขยายกลุ่มลูกคา้บุคคลใหม้ากข้ึน 

 ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล 
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3)  ทรัพย์สินประเภทอ่ืน ๆ  
การใหบ้ริการประมูลทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้นั้น มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 1 - 15 ของ

รายไดร้วม โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการประมูลทรัพยสิ์นอ่ืนนั้น เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั
ให้สอดคลอ้งกบัค าว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูล ตลอดจนเป็นการขยายฐาน
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมูลใหมี้วงกวา้งเพ่ิมข้ึน รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

การประมูลทรัพยสิ์นอ่ืนของบริษทั เช่น 
1. จดัการประมูลคล่ืนความถ่ี 5G หรือจดัการประมูลเลขหมายโทรศพัทส์ าหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีเป็น

หมายเลขสวยใหก้บัส านกังาน กสทช. 
2. งานประมูลส่ิงของเลิกใชง้าน ช ารุดเสียหายท่ีอยูใ่นความครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย   
3. งานประมูลสินคา้แบรนดเ์นม 
4. งานประมูลทรัพยสิ์น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซิงเกอร์ 
5. งานประมูลของรักของนกักอลฟ์ในงานกอลฟ์ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019 
6. ประมูลอสงัหาริมทรัพย ์

การพฒันาระบบการจดัการประมูล 
บริษทัได้พฒันาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ ๆ และการพฒันาระบบงานของบริษัทด้วย

เทคโนโลยดีา้นสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือรองรับงานดา้นการบริการขอ้มูลส าหรับทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

• ระบบการประมูลด้วยแอปพลเิคชัน  
บริษทัไดพ้ฒันารูปแบบการประมูลใหม่ๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลและเพ่ิมความโปร่งใส

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดา้นซอฟต์แวร์เขา้มาเปล่ียนวิธีการประมูลจาก
รูปแบบการใชป้้ายเสนอราคาเพียงอยา่งเดียว เป็นการเสนอราคาผา่นระบบแอปพลิเคชนัมากข้ึน 

ระบบ E-Auction ในช่ือระบบ “AUCT Live” เป็นระบบท่ีบริษทัมีการพฒันา 
ปรับปรุง และใชง้านมาตลอด 6 ปีท่ีผ่านมาเพ่ือรองรับผูเ้ขา้ร่วมประมูลท่ีตอ้งการเขา้
ร่วมประมูลผ่านแอปพลิเคชนัพร้อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมูล ณ ลาน
ประมูลจริงจากท่ีใดก็ได้ท่ีมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับ จากการท่ีบริษทัเคยเช่าใช้
ซอฟตแ์วร์จากต่างประเทศซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูงมาตลอด กลางปี 2559 บริษทัไดเ้ร่ิมใชง้าน
ระบบ AUCT Live ท่ีบริษทัพฒันาข้ึนเอง เพื่อผลกัดนัใหรู้ปแบบการประมูลในอนาคต
เป็นระบบดิจิทลัทั้งระบบ โดยระบบจะมีการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเสนอราคาของ
ผูเ้ขา้ร่วมการประมูลทุกขั้นตอนท าให้เพ่ิมความโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
ซ่ึงประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี โดยมีการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  

ตั้งแต่ปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดตวั Mobile Application ภายใตค้อนเซ็ปต์ เพื่อน
ประมูล “AUCT Friend” บริษทัไดท้ าการพฒันาระบบเพื่อสนบัสนุน Thailand 4.0 ดว้ย 
Mobile Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลราคากลาง ทราบตารางการ
ประมูลทัว่ประเทศของบริษทั ตลอดจนคน้หารถประมูลและระบบแจง้เตือนเม่ือรถท่ี
ตรงตามความตอ้งการไดถู้กน าเขา้ประมูล ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกแก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
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• ระบบการประมูลคล่ืนความถี่แบบ Multi bands เพ่ือรองรับระบบการประมูล 5G  
บริษัทได้พัฒนาระบบการประมูลท่ีสามารถรองรับกับกฎการประมูลของส านักงาน กสทช. ตามประกาศ

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 
MHz และ 2.6 GHz ซ่ึงระบบการประมูลต้องรองรับวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีแบบ Simultaneous Ascending Clock 
Auction ประกอบดว้ยสองขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจดัสรรชุดคล่ืนความถ่ี (Allocation Stage) และขั้นตอนการก าหนด
ยา่นความถ่ี (Assignment Stage) กล่าวคือระบบการประมูลตอ้งสามารถด าเนินการประมูลหลายย่านคล่ืนความถ่ีในเวลา
เดียวกนัอย่างน้อย 4 ย่านคล่ืนความถ่ี รองรับหลกัเกณฑ์การเสนอราคาภายใตก้ฎการประมูลของส านักงาน กสทช. และ
สามารถรองรับการควบคุมการก าหนดช่วงคล่ืนความถ่ีท่ีตอ้งการส าหรับผูช้นะการประมูลภายใตร้ะเบียบการก าหนดเพดาน
การเลือกช่วงคล่ืนความถ่ีของแต่ละยา่นตามท่ีส านกังาน กสทช. ก าหนด 

• ระบบการประมูลด้วย Mobile Application ส าหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย  
บริษทัไดพ้ฒันาระบบการระบบการประมูลดว้ย Mobile Application ส าหรับงานประมูลส่ิงของเลิกใช ้ตดับญัชี 

ช ารุดเสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยระบบได้พฒันาระบบการประมูลด้วย Mobile 
Application ภายใต้ระเบียบการประมูลและการแข่งขนัเสนอราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยมีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนินการขายทอดตลาดส่ิงของท่ีช ารุดเสียหาย เลิกใชง้าน ท่ีเป็นภาระในการจดัเก็บ ให้
เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ จดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย การแข่งขนัเสนอราคาด้วย
อุปกรณ์มือถือผา่น Mobile Application ซ่ึงระบบจะแสดงผลหมายเลขผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอทุกคร้ังใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ประมูลทราบผลทั้งในระหวา่งการแข่งขนัเสนอราคาและเม่ือผูด้  าเนินการประมูลประกาศหมายเลขผูช้นะการประมูล โดยผู ้
เสนอราคาไม่ไดแ้สดงตวัตน ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประมูลสามารถแข่งขนัเสนอราคาไดต้ามตอ้งการไม่มีความกดดนั เพ่ิมความ
โปร่งใสในการประมูลและป้องกนัการสมยอมราคา 

• ระบบการประมูลบน Mobile Application พร้อมภาพเสียงจากสถานทีป่ระมูลจริง 
บริษทัไดด้ าเนินการพฒันาระบบการประมูลแบบ E-Auction ในช่ือระบบ “AUCT Live” ซ่ึงรองรับการประมูล

ผา่น Online โดยแสดงภาพและเสียงจากสถานท่ีประมูลจริงแบบเรียลไทม์ ซ่ึงระบบยงัมีขอ้จ ากดัในการแสดงผลภาพและ
เสียงไดเ้ฉพาะบนคอมพิวเตอร์และโนต้บุ๊ก บริษทัไดพ้ฒันาระบบเพ่ือเพ่ิมความสามารถให้รองรับการประมูลผ่านระบบ 
AUCT Live พร้อมภาพเสียงไดส้ าหรับทุกอุปกรณ์ ทุกแพลตฟอร์ม (Windows, IOS และ Android) โดยไดเ้ร่ิมใชง้านจริงใน
ปี 2563 ซ่ึงท าใหบ้ริษทัเป็นรายแรกของบริษทัประมูลในประเทศไทย ท่ีมีระบบประมูลผา่น Online บนมือถือและแท็บเล็ต
ท่ีมีภาพและสียงแบบเรียลไทม ์

การให้บริการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการประมูล 
1)  การให้บริการเคล่ือนย้ายรถ  

บริษทัมีการให้บริการเคลื่อนยา้ยรถ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยรถจากผูท่ี้ชนะการ
ประมูล ซ่ึงบริษทัจะแสดงอตัราค่าเคล่ือนยา้ยเพ่ือเปิดเผยใหผู้ป้ระมูลซ้ือทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละคร้ังก่อนเขา้
ร่วมประมูล   

ในการก าหนดค่าบริการขนยา้ยจะพิจารณาจากตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยท่ีบริษทัจ่าย และ/หรือ ค่าจา้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บ
จา้งเคล่ือนยา้ยตั้งแต่จุดท่ีบริษทัรับรถจากผูข้ายไปส้ินสุด ณ จุดท่ีท าการประมูล โดยบริษทัจะน าตน้ทุนดงักล่าวมาเฉล่ียเป็น
ตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยรถแต่ละคนั  
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2)  การให้บริการประเมนิราคา  
 บริษทัมีการใหบ้ริการประเมินราคาทรัพยสิ์นต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัจะคิดค่าบริการในกรณีท่ีการประเมินราคาทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไม่ไดมี้การประมูลราคาผา่นบริษทั 

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 สามารถแสดงได้ดงันี ้

รายได้ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากประมูลรถยนต ์ 531.82 76.14 636.72 78.36 656.42 75.53 
รายไดจ้ากประมูลรถจกัรยานยนต ์ 63.88 9.15 66.59 8.19 77.55 8.92 
รายไดค้่าขนยา้ย 76.25 10.92 86.24 10.61 99.58 11.46 
รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 21.22 3.04 13.87 1.71 30.79 3.54 
รายได้จากการให้บริการรวม 693.17 99.24 803.42 98.87 864.34 99.45 

รายไดอ่ื้น 5.32 0.76 9.16 1.13 4.75 0.55 
รายได้รวม 698.49 100.00 812.58 100.00 869.09 100.00 

สถานทีจ่ดัเกบ็ทรัพย์สินเพ่ือรอประมูลของบริษัทรวม 32 แห่ง ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที ่31 จงัหวดั มดีงันี ้

ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 

1. กรุงเทพฯ: ส านกังานใหญ่ 
2. ปทุมธานี: สาขารังสิต  
3. สระบุรี 
4. อยธุยา 
5. สมุทรสาคร 
6. ราชบุรี 

1. เชียงใหม่        
2. พิษณุโลก 
3. นครสวรรค ์
4. เพชรบูรณ์ 
5. เชียงราย  
6. ล าปาง 
 

1. นครราชสีมา   
2. อุบลราชธานี   
3. อุดรธานี 
4. ขอนแก่น 
5. สุรินทร์ 
6. ร้อยเอด็ 
7. สกลนคร 
8. ศรีสะเกษ 

1. สุราษฎร์ธานี 
2. สงขลา  
3. ประจวบคีรีขนัธ์ 
4. ชุมพร 
5. นครศรีธรรมราช 
6. ภูเก็ต 
7. ตรัง 
8. พงังา 

1. ระยอง 
2. ชลบุรี: พทัยา 
3. ชลบุรี: บา้นบึง 
4. สระแกว้ 

ทั้งน้ี บริษทัมีความสามารถในการจดัเก็บทรัพยสิ์นในพ้ืนท่ี 31 จงัหวดัขา้งตน้ รวมจ านวนกวา่ 40,000 คนั 

การขยายสาขาครอบคลุมพื้นทีส่ าคญัทัว่ประเทศ   
บริษทัมีสถานท่ีประมูลจ านวน 13 แห่ง ใน 13 จงัหวดั ดงัน้ี 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 

กรุงเทพมหานคร (1)            
ปทุมธานี (1) 
ราชบุรี (1) 

เชียงใหม่ (1)           
พิษณุโลก (1) 
 
 

นครราชสีมา (1)  
อุบลราชธานี (1) 
อุดรธานี (1) 
ขอนแก่น (1) 

สุราษฎร์ธานี (1)     
สงขลา (1) 

ระยอง (1)            
ชลบุรี (1)        
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กระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการประมูล 
• สถานทีป่ระมูล 

  บริษทัมีจุดประมูลรถทั่วประเทศไทยทั้ งส้ิน 13 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ลูกคา้ในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถซ้ือขายไดส้ะดวก โดยสถานท่ีในการประมูลของบริษทัสามารถจ าแนกใน 2 
ลกัษณะ คือ สถานท่ีจดัประมูลประจ า และศูนยป์ระมูลสญัจร 
  ตารางการประมูลทีส่ านักงานใหญ่และสาขา  

สถานทีป่ระมูล อาทติย์ จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
ส านกังานใหญ่        

สาขารังสิตคลอง 8        
จ.เชียงใหม่        

จ.นครราชสีมา        
จ.อุบลราชธานี        
จ.อุดรธานี        

จ.สุราษฎร์ธานี        
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)        

จ.พิษณุโลก        
จ.ราชบุรี        
จ.ขอนแก่น        

ศูนย์ประมูลสัญจร  
บริษทัมีการจดัประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเน้นพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นจงัหวดัหลกัของแต่ละภูมิภาค ซ่ึงบริษทัมี

พ้ืนท่ีจดัเก็บรถอยู ่เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเคล่ือนยา้ยรถ โดยจะมีการก าหนดแผนการประมูลล่วงหนา้ประมาณ 1-
2 สัปดาห์ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ให้ผูต้อ้งการเขา้ประมูลรับทราบ ปัจจุบันบริษทัมีศูนยป์ระมูลสัญจรในภาค
ตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 

นอกจากน้ี ในบางกรณีบริษทัมีการจดัประมูลสินคา้พิเศษตามความตอ้งการของเจา้ของทรัพยสิ์นในสถานท่ีต่าง ๆ 
เช่น สินคา้แบรนดเ์นม รถบรรทุก HINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็นตน้  

กระบวนการจดัการประมูล 
บริษทัไดมี้การจดัระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถ ดงัน้ี  

 
1. รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอก/ภายใน และบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ 
2. ท าความสะอาดภายนอกและหอ้งเคร่ือง  
3. ดูดฝุ่ นท าความสะอาดภายใน  
4. ลา้งภายนอกและหอ้งเคร่ือง 
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5. ถ่ายรูปข้ึนเวบ็ไซต ์รอการขาย พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรถผา่นคลงัสินคา้แบบออนไลน ์
6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเขา้ประมูล  

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัตกิาร  
1. ระบบงานพฒันาเป็นระบบ Web Base มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาส านกังานและคลงัสินคา้แบบออนไลน์ 
2. ขอ้มูลการรับรถ รูปรถ และคลงัสินคา้รถ สามารถตรวจสอบไดท้นัทีแบบ Real Time  
3. ขอ้มูลการขายสามารถตรวจสอบไดท้นัทีและติดตามผลไดใ้นขณะก าลงัประมูล และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และตรวจสอบได ้
4. ระบบการจดัการสาขามีการพฒันาเป็นระบบบริหารแบบกระจายดว้ยมาตรฐานท่ีไม่ข้ึนกบัส านกังานใหญ่ 
5. ระบบออนไลน์ท าใหล้ดภาระงานในการส่งขอ้มูลระหวา่งสาขาและเจา้ของรถ ท าใหก้ารท างานรวดเร็ว 
6. ระบบสารสนเทศมีการพฒันาและรองรับการพฒันาระบบงานสนบัสนุนการท างานของเจา้ของรถเพ่ิมเติมได้

ในอนาคต  

• วธีิการประมูล 
ผูป้ระมูลสามารถท าการประมูลได้ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายประมูลในสถานท่ีประมูล และการประมูล

ออนไลน์  
1. การยกป้ายประมูลในสถานทีป่ระมูล 

เป็นรูปแบบการประมูลพ้ืนฐาน โดยผูเ้ขา้ร่วมประมูลจะยกป้ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อสาธารณะใน
การสูร้าคาท่ีผูด้  าเนินการประมูลแจง้การปรับราคาแต่ละคร้ัง ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดเป็นผูช้นะการประมูล 

2. การประมูลออนไลน์ด้วยระบบ AUCT Live 
บริษทัไดมี้การพฒันาโปรแกรมการประมูล เพ่ือใชป้ระมูลผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.auct.co.th ใน

แบบ Real Time พร้อมการประมูลในสถานท่ีจริง ซ่ึงเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประมูลสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานท่ีประมูล และสามารถแสดงความจ านงในการ
สูร้าคาท่ีผูด้  าเนินการประมูลแจง้การปรับราคาแต่ละคร้ังไดผ้า่นทางอินเตอร์เน็ต 

ผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลสามารถสมัครร่วมการประมูลออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารส าคัญเพ่ือให้บริษัท
ตรวจสอบขอ้มูล จากนั้นบริษทัจะส่งหมายเลขสมาชิก (Member Number) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผูส้มคัร ให้
ผูส้มคัรวางเงินหลกัประกนัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด เพ่ือใชบ้ริการประมูลผ่านทางหน้าเวบ็ไซต ์หรือผ่านทางแอปพลิเคชนั
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงปัจจุบนัการประมูลดว้ยระบบ AUCT Live ลูกคา้ท่ีตอ้งการประมูล จะไดว้งเงินและเง่ือนไขเดียวกนั
กบัการยกป้ายประมูลในสถานท่ีประมูล 

• การลงทะเบียน  
ผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลตอ้งลงทะเบียนกบับริษทัและช าระเงินคา่มดัจ าป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิประมูลทรัพยสิ์นได ้

และค่ามดัจ าดงักล่าว จะคืนใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประมูลภายหลงัจากผูเ้ขา้ร่วมประมูลคืนป้ายประมูล โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ซ่ึงอตัรา
ค่ามดัจ าป้ายประมูลส าหรับลูกคา้ทัว่ไปในการประมูลทรัพยสิ์นมีดงัน้ี 

1) ป้ายละ 20,000 บาท  ส าหรับการประมูลรถยนต ์รถการเกษตร และรถบรรทุก 
2) ป้ายละ 5,000 บาท  ส าหรับการประมูลรถจกัรยานยนต ์
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• ผู้เข้าร่วมประมูล 
ผูเ้ขา้ร่วมประมูล หรือผูซ้ื้อรถยนต ์และ/หรือ รถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผูค้า้รถซ่ึงมีทั้งในรูปนิติบุคคลและ

บุคคลซ่ึงตอ้งการน ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีประมูลได้ไปปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และท าการขายต่อ 
นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลทัว่ไปซ่ึงน ารถยนตห์รือรถจกัรยานยนตไ์ปใชเ้อง ทั้งน้ี ผูป้ระมูลซ้ือรถยนต ์และ/หรือ รถจกัรยานยนต์
จากบริษทัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อคา้รถยนตมื์อสอง และพ่อคา้คนกลางท่ีประมูลรถยนตเ์พ่ือขายต่อไปยงัลูกคา้ผูใ้ชร้ถยนต์
ทัว่ไปอีกทอดหน่ึง  

• การให้สิทธิพเิศษกบัลูกค้า  
เพ่ือเป็นการรักษาฐานผูเ้ขา้ร่วมประมูลเดิมและกระตุน้ให้มีการเขา้ร่วมประมูลกบับริษทัอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัมี

นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรับลูกคา้ท่ีประมูลทรัพยสิ์นกบับริษทัมาเป็นระยะเวลาหน่ึง  
โดยพิจารณาจากจ านวนทรัพยสิ์นและจ านวนยอดสะสมท่ีประมูลได ้รวมถึงพิจารณาประวติัการช าระค่าทรัพยสิ์นท่ีประมูล
ไดว้า่มิไดมี้การผิดนดัช าระค่าทรัพยสิ์นท่ีประมูลได ้สิทธิพิเศษท่ีลูกคา้ไดรั้บ มีดงัน้ี 

1. สิทธิพิเศษเร่ืองการวางเงินมดัจ าป้ายประมูล และการช าระเงินมดัจ าขั้นต ่าร้อยละ 10 จนถึงไม่ตอ้งวางเงินมดั
จ าป้ายประมูล และไม่ตอ้งช าระเงินขั้นต ่า 10% 

2. สิทธิพิเศษเร่ืองการช าระเงินเพ่ือน ารถออกก่อนครบก าหนดจ่าย หรือน ารถออกก่อนช าระเงิน หรือช าระเต็ม
เป็นเงินสดหรือเช็ค ก่อนน ารถออก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑด์งักล่าว 

• การด าเนินการประมูล 
ผูด้  าเนินรายการจะประกาศให้ประมูลทรัพย์สินทีละรายการ ผูท่ี้ตอ้งการประมูลซ้ือทรัพยสิ์นจะตอ้งแสดง

เจตจ านงดว้ยวิธี “ยกมือ” (ยกป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมูล ซ่ึงอยูใ่นสถานะสกัขีพยานการ
ประมูลโดยปริยาย โดยเร่ิมประมูลจากราคาเปิดขั้นต ่า ซ่ึงหากมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลเสนอซ้ือมากกวา่ 1 ราย ผูเ้สนอซ้ือในราคา
สูงสุดจะเป็นผูช้นะการประมูล โดยผูด้  าเนินรายการจะประกาศปรับข้ึนขั้นราคาของการประมูลดงัน้ี 

รถยนต:์  ราคาเปิดต ่ากวา่ 1 ลา้นบาท ปรับราคาข้ึนคร้ังละ 2,000 บาท 
  ราคาเปิดตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ปรับราคาข้ึนคร้ังละ 10,000 บาท 
รถจกัรยานยนต:์ ปรับราคาข้ึนคร้ังละ 1,000 บาท 

การสู้ราคาจะส้ินสุดลงเม่ือมีผูท่ี้ยกมือให้ราคาสูงสุดเป็นคนสุดทา้ยและมีการนบัขายถึงสาม พร้อมเสียงคอ้นเคาะ
ขายจากผูด้  าเนินรายการ ทั้งน้ี การประมูลทรัพยสิ์นแต่ละรายการจะใช้เวลาเฉล่ียประมาณ 45 วินาทีต่อรายการ โดยการ
ประมูลทุกคร้ังจะถูกบนัทึกเทป เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานและยนืยนัการขาย เพ่ือความโปร่งใส และสามารถสอบทานได ้ 

ทั้งน้ี การประมูลทรัพยสิ์นนั้น นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแลว้ ยงัมีการเปิดให้ผูเ้ขา้ประมูลร่วม
ประมูลพร้อมกนัแบบ Real time ผา่นอินเตอร์เน็ตไดใ้นระบบ AUCT Live ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมช่องทางการประมูล และท าใหก้าร
ประมูลของบริษทัมีการแข่งขนัและความโปร่งใสมากข้ึน โดยภายหลงัการประมูลบริษทัจะให้ผูช้นะการประมูลลงลายมือ
ช่ือในเอกสารหลกัฐานการประมูล โดยทัว่ไปบริษทัจะจดัเจา้หนา้ท่ีติดต่อผูป้ระมูลทรัพยสิ์นไดใ้ห้ช าระเงินมดัจ าในอตัรา
ร้อยละ 10 ของราคาประมูลได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป เวน้แต่ลูกคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษ) พร้อมช าระ
ค่าด าเนินการในการประมูลและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (ถา้มี) ใหค้รบถว้น 
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• กระบวนการภายหลงัการประมูล 
การรับช าระเงินค่าทรัพยสิ์นในการประมูล 
การช าระเงินค่าทรัพยส์ินในการประมูล  โดยทั ่วไปจะแบ่งการช าระเป็น 2 คร้ัง คือ การช าระเงินค่า

ทรัพยสิ์นในวนัประมูลในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท และการช าระเงินค่าทรัพยสิ์น
ภายหลงัจากการประมูลภายใน 4 วนั เวน้แต่เป็นลูกคา้ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษตามท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ี ส าหรับลูกคา้ท่ีประมูลผ่าน
ระบบ AUCT Live จะช าระมูลค่าทรัพยสิ์น ตามเง่ือนไขการวางหลกัประกันของแต่ละราย แต่จะตอ้งช าระให้ครบทั้ ง
จ านวนภายใน 4 วนัท าการนบัจากวนัประมูล 

การส่งมอบทรัพยสิ์นส าหรับลูกคา้ทัว่ไป จะท าการส่งมอบเม่ือไดรั้บช าระเงินค่าทรัพยสิ์นครบทั้งจ านวนแลว้
เท่านั้น ทั้ งน้ี บริษทัจะท าการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลงัจากท่ีท าการส่งมอบทรัพยสิ์น ประมาณ 7 – 30 วนั โดย   
ผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูลไม่มีผูซ้ื้อ ผูน้ าทรัพยสิ์น
มาประมูลสามารถรับทรัพยสิ์นคืนไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

การส่งมอบเงินค่าทรัพยสิ์น 
ภายหลงัจากการประมูล บริษทัจะจดัส่งรายงานการขายทรัพยสิ์นให้แก่เจา้ของทรัพยสิ์นทราบภายในวนัท าการ

ถดัไป และน าส่งมอบเงินค่าทรัพยสิ์นให้แก่ผูข้ายทรัพยสิ์นภายใตเ้ง่ือนไข และระยะเวลาท่ีได้ตกลงกันไวก้ับเจ้าของ
ทรัพยสิ์นแต่และราย โดยผูข้ายทรัพยสิ์นมีหนา้ท่ีน าหลกัฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาให้บริษทัเพื่อส่ง
มอบใหก้บัผูป้ระมูลไดต้่อไป  

จากกระบวนการให้บริการประมูลดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดด้งัน้ี 

กระบวนการประมูล 
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ระยะเวลาทีเ่กีย่วข้อง 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
 การด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีผ่านมา ไดส้ร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งทางดา้นคุณภาพการบริการ 
ความซ่ือสัตยแ์ละความเป็นธรรม จึงท าให้บริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เสมอมา โดยบริษทัมีกลยทุธ์ในการแข่งขนั
ดงัต่อไปน้ี  

1. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษทัก าหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ซ่ึงฝ่ายบริหาร จะมีการทบทวนกลยทุธ์

การก าหนดราคา โดยค านึงถึงการแข่งขนั การก าหนดค่าบริการของคู่แข่ง และสภาวะตลาด เป็นหลกั ในดา้นผูซ้ื้อบริษทัคง
อตัราค่าบริการมานานกวา่ 6 ปี จึงไดพิ้จารณาเร่ืองการปรับอตัราค่าบริการข้ึนเพ่ือความเหมาะสมกบัสภาวะตลาด อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยตดัราคาแข่งกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน หากแต่จะเน้นการพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพดา้นการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั   

2. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 
 บริษทัมีนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานการบริการเพ่ือใหก้ารบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ ทั้งในช่วง

ก่อนประมูล ระหวา่งประมูล และหลงัการประมูล โดยจุดเด่นทางดา้นบริการท่ีมีเหนือบริษทัคู่แข่ง มีดงัต่อไปน้ี 
- จดัเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ือเขา้รับการประมูลท่ีส านกังานใหญ่เพ่ิมข้ึน มากกวา่ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ 

เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ตลอดจนจดัการประมูลสัญจรในต่างจงัหวดัทัว่ภูมิภาคบนท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง
ของผูท่ี้เขา้ท าการประมูล ซ่ึงสามารถรองรับรถท่ีเข้าท าการประมูลไดค้ร้ังละกวา่ 2,000 คนั ทั้งน้ี เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

- มีเจา้หนา้ท่ีและทีมงานมืออาชีพท่ีช านาญงานกวา่ 29 ปี  คอยให้บริการประเมินราคารถยนตอ์ยา่งยติุธรรม 
พร้อมด าเนินการประมูลขายใหลู้กคา้อยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
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- มีจ านวนผูซ้ื้อรถทั้งกลุ่มผูซ้ื้อไปขายและกลุ่มผูซ้ื้อไปใช ้จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขนักนัในการเสนอ
ราคาประมูล เป็นผลท าใหไ้ดร้าคาขายท่ีพึงพอใจทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

- จดัท าประกนัอคัคีภยัและวนิาศภยักบับริษทัประกนัภยั และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีตลอด 24 
ชัว่โมง พร้อมทั้งการบนัทึกดว้ยกลอ้งวงจรปิดตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการท างานโดยตลอด 

- มีเจ้าหน้าท่ีโดยเฉพาะให้บริการ แนะน าเร่ืองการสมัครออนไลน์ รวมถึงการปรับเปล่ียนวิธีการสมัคร
ออนไลน์ เพ่ือใหลู้กคา้สมคัรง่ายและสะดวกมากข้ึน เพ่ือรองรับการประมูลออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการเพ่ิมความสะดวก 
การช าระเงินโดยการโอนเงินแทนการใชเ้งินสดและรวมถึงสามารถคืนเงินมดัจ าป้ายประมูลภายในวนัท าการถดัไป เป็นผล
ท าใหจ้ านวนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการออนไลน์มีสดัส่วนกวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงจากเดิมร้อยละ 10 

3. กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษทัก าหนดสถานท่ีการประมูลให้ครอบคลุมทัว่ทั้ งภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบนับริษทัมีสถานท่ีท าการ

ประมูล 13 แห่ง ซ่ึงการกระจายสถานท่ีการประมูลไปยงัพ้ืนท่ีต่าง ๆ นั้น นอกจากจะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ และ
เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลในแต่ละภูมิภาครู้จกับริษทัเพ่ิมข้ึน ยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นอีก
ดว้ย โดยบริษทัจะจดัสถานท่ีการประมูลในสถานท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นเป็นจุดประมูลเป็นหลกั โดยท าการ
ประมูลใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายในสถานท่ีประมูล และการประมูลในระบบ AUCT Live ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจาก
ลูกคา้ท่ีสนใจและนิยมใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ช่วยในการซ้ือขายรถยนตม์ากข้ึน เป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูล ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และการปรับปรุงการด าเนินการของบริษทัใหร้องรับ
กบัการพฒันาประเทศตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  
บริษทัก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ในระยะยาวเป็นส าคญั เพ่ือรักษา

ฐานลูกคา้เดิมใหค้งอยูก่บับริษทัและพยายามเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่เพ่ือขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยใชก้ลยทุธ์ในการรักษา
ฐานลูกคา้เดิมดว้ยคุณภาพและการบริการท่ีประทบัใจ ในขณะท่ีการตลาดในเชิงรุกจะเนน้การแสวงหาลูกคา้นกัลงทุนราย
ใหม่ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ซ่ึงรายละเอียดในส่วนการตลาดและส่งเสริมการขายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนส าคญั คือ 

1) การรักษาฐานลูกค้าเดมิ  
จากการประกอบธุรกิจมากว่า 29 ปี ท าให้บริษทัมีฐานขอ้มูลลูกคา้อยู่จ  านวนมาก ซ่ึงเป็นฐานลูกคา้เฉพาะ

กลุ่มท่ีบริษทัสามารถน าเสนอรูปแบบบริการ เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการซ้ือขายหรือความตอ้งการในการใชบ้ริการดา้นอ่ืนได ้
บริษทัจึงเนน้การตลาดโดยจดัโปรแกรมการให้บริการ เช่น การให้ขอ้มูลผ่านส่ือโซเซียลมีเดีย เช่น Line, SMS, Facebook, 
Instagram, YouTube และ Website ของบริษทั และจัดส่งทางอีเมลการสะสมยอดซ้ือรถยนต์เพ่ือรับสิทธิพิเศษ เป็นต้น 
รวมถึงการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ลูกคา้ และสร้างความเช่ือมัน่ในบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

2) การเพิม่และแสวงหาลูกค้าใหม่ 
การตั้งเป้าหมายยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลให้ตอ้งการฐานลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึน ทั้ งในแง่คุณภาพและปริมาณให้

สอดคลอ้งตามเป้าหมายลูกคา้ท่ีก าหนดไว ้ลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้าจากการจดักิจกรรมทางการตลาด ทั้งจากการหาลูกคา้โดยตรง
ดว้ยเจา้หน้าท่ีการตลาดของบริษทั หรือทางออ้มโดยการให้ลูกคา้กลุ่มเดิมแนะน าสมาชิกเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น บริษทัได้
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาคมผูป้ระกอบการรถยนต์ใชแ้ลว้ และสมาชิกชมรมรถยนตใ์ชแ้ลว้ต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ 
และต่างจงัหวดัอีกจ านวนมาก เพ่ือขยายฐานลูกคา้ผูซ้ื้อรถท่ีมีศกัยภาพให้กวา้งมากยิ่งข้ึน รวมถึงบริษทัยงัมีลูกคา้ท่ีไดจ้าก
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การท่ีลูกคา้ติดต่อโดยตรงมายงับริษทั อนัเน่ืองมาจากการจดัท าส่ือการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงจะเนน้ในดา้น
การส่ือสารผา่นช่องทางโซเซียลมีเดีย เช่น Facebook, Line, Instagram, Website, YouTube เป็นตน้ 

5. กลยุทธ์การสร้างความน่าเช่ือถือ 
เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมประมูลเป็นสินคา้มือสอง จึงเป็นการยากท่ีผูบ้ริโภคจะแยกแยะความแตกต่าง

ของสินคา้ท่ีเขา้ร่วมประมูล เน่ืองจากอาจขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้และไม่สามารถทราบถึงลกัษณะท่ีแทจ้ริง
ของสินคา้ ดงันั้น ความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือของระบบการตรวจสอบสินคา้ท่ีเขา้ประมูลจะถูกน ามาเป็นปัจจยัใน
การเลือกพิจารณา เพ่ือลดความเส่ียงจากการเขา้ร่วมประมูล ดงันั้น บริษทัจึงพฒันาศกัยภาพของพนักงานเพื่อให้บริการ
ประเมินราคาและตรวจสอบสภาพรถยนตทุ์กคนัโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายแก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูลก่อนเขา้ร่วมประมูลท่ีส านักงาน
ใหญ่ และสาขารังสิต โดยจะมีการให้บริการตรวจสอบทั้ งสภาพภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพ
เคร่ืองยนต ์เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประมูลสินคา้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทั และก าลงัมีนโยบายท่ี
จะขายบริการดงักล่าวออกไปยงัทุกสาขาทัว่ประเทศ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การจดัอบรมพนักงานให้บริการผูซ้ื้อและ
ผูข้ายอยา่งเต็มท่ีและเตม็ใจ ตลอดจนให้ค  าแนะน าในการเลือกซ้ือและการพิจารณาอยา่งตรงไปตรงมา และมีการติดตามผล
และดูแลการใหบ้ริการ 

6. กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอพนัธมติรทางธุรกจิ   
  เน่ืองจากปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของบริษทัคือ การหาอุปทานรถยนตมื์อสองเขา้สู่ตลาดการ
ประมูล ดงันั้น บริษทัจึงด าเนินกลยทุธ์ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มผูค้า้รถยนต์  ซ่ึงถือ
เป็นพนัธมิตรหลกัทางธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั อาทิเช่น การแนะน าลูกคา้ การร่วมกนัจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย  เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดพ้ฒันาการจดัระบบงานภายในเพ่ือท าใหผู้ข้ายสามารถรับเงินค่า
ขายสินคา้ตามก าหนดเวลา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับสถาบันการเงิน และผูค้า้รถยนต์ ให้ไดรั้บเงินตรงตามกรอบ
ระยะเวลา ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจในการใหบ้ริการ 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ส าหรับปี 2563 ถือเป็นปีท่ีอุตสาหกรรมยานยนตมี์การเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีลดลง ผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้มีมาตรการล็อคดาวน์ประเทศ เศรษฐกิจหยดุชะงกั ส่งผลให้ภาพรวมในคร่ึงปีแรก ยอดขาย
รถยนต์ใหม่ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 37 ขณะท่ีเร่ิมมีมาตรการผ่อนคลายคร่ึงปีหลัง และมีมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 ประกอบกบัการปรับตวัของทุกภาคส่วน ท าใหย้อดขายรถยนตค์ร่ึงปีหลงั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41 จากคร่ึงปีแรก แต่ยงัคงลดลงร้อยละ 21.4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาในช่วงระยะเวลาเดียวกนั  

ในปี 2564 ถือเป็นปีท่ีท้าทายอีกปีหน่ึงส าหรับตลาดรถยนต์ เน่ืองจากหลายปัจจัย ทั้ งจากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซา 
สถาบนัการเงินยงัคงเขม้งวดจากการอนุมติัสินเช่ือ ภาวะความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอน 
รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของหน้ีครัวเรือน และความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ระลอกใหม่ อยา่งไรก็ตาม 
ยงัคงมีปัจจยับวกจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีทางภาครัฐออกมาตรการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความตอ้งการใชร้ถของผูบ้ริโภคยงัมีอยู ่รวมทั้งเพ่ือการ
พาณิชย ์ท าใหค้าดวา่ตลาดรถยนตปี์ 2564 มีแนวโนม้เติบโตจากปี 2563  

ดา้นการผลิตในปี 2564 คาดการณ์วา่ การผลิตรถยนตมี์แนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยแบ่งสัดส่วน
เป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศประมาณ 750,000 คนั และเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก 750,000 คนั  
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ดา้นตลาดการผลิตรถจกัรยานยนต์ คาดการณ์วา่จะเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.15 โดยคิดเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศประมาณร้อยละ 83.9 และการผลิตเพ่ือการส่งออกร้อยละ 16.1 

นอกจากน้ี คาดวา่รถยนตมื์อสองจะมีทิศทางท่ียงัมีการขยายตวัท่ีน่าจะดีกวา่ทิศทางของรถยนตใ์หม่  ดว้ยสภาวะทาง
เศรษฐกิจ มีการขยายตวัในอตัราท่ีไม่สูง เน่ืองจากความไม่ค่อยเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ การใชจ่้ายการอุปโภคบริโภค ของ
ประชาชนยงัคงค่อนขา้งระมดัระวงัในการใชจ่้าย ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถมือสองมากกวา่การเลือกซ้ือรถ
ใหม่ ประกอบกบัในปี 2564 คาดวา่อตัราหน้ีดอ้ยคุณภาพของสินเช่ือรถยนตจ์ะมีอตัราสูงข้ึน ส่งผลให้มีปริมาณรถยนตมื์อ
สองออกมาสู่ตลาดมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือรถไดห้ลากหลายข้ึนดว้ย รวมถึงการแขง่ขนัของสถาบนั
การเงินต่าง ๆ ยงัคงมีการแข่งขนัการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือกนัอยู่มาก อนัจะส่งผลให้การซ้ือขายรถยนต์มือสองมีทิศทางท่ี
ดีกวา่รถยนตใ์หม่ 

ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์ 
สถิติยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ ปี 2556 – 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
ปี 2556  ยอดรวม 1,330,668 คนั (ลดลง 105,667 คนั คิดเป็นร้อยละ 7.3) 
ปี 2557  ยอดรวม    881,832 คนั (ลดลง 448,836 คนั คิดเป็นร้อยละ 33.7) 
ปี 2558  ยอดรวม    799,594 คนั (ลดลง 82,238 คนั คิดเป็นร้อยละ 9.3) 
ปี 2559  ยอดรวม    768,788 คนั (ลดลง 30,806 คนั คิดเป็นร้อยละ 3.9) 
ปี 2560  ยอดรวม    871,647 คนั (เพ่ิมข้ึน 102,859 คนั คิดเป็นร้อยละ 13.4) 
ปี 2561  ยอดรวม 1,041,739 คนั (เพ่ิมข้ึน 170,092 คนั คิดเป็นร้อยละ 19.5) 
ปี 2562 ยอดรวม 1,007,552 คนั (ลดลง 34,187 คนั คิดเป็นร้อยละ 3.3) 
ปี 2563 ยอดรวม    792,110 คนั (ลดลง 215,442 คนั คิดเป็นร้อยละ 21.4) 

ยอดขายจ านวนรถยนตร์วมในประเทศไทยปี 2563 มีอตัราลดลงร้อยละ 21.4 จากปี 2562 โดยมียอดขายจ านวนรถยนต์
รวมอยูท่ี่ 792,110 คนั อย่างไรก็ตาม แมว้่าจ านวนรถยนต์ขายในปี 2563 จะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วงคร่ึงปีแรก แต่ยงั
สามารถปรับเพ่ิมข้ึนมาไดท่ี้ร้อยละ 41 ในคร่ึงปีหลงัเทียบกบัคร่ึงปีแรก 

ตลาดรถยนตใ์นปี 2564 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายอีกปีหน่ึงส าหรับตลาดรถยนต ์เน่ืองจากหลายปัจจยั ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวั มาตรการคุมเขม้การให้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ประกอบกบัปัจจยัเส่ียงจากสงครามการคา้ระหว่างประเทศ 
ความเส่ียงจากค่าเงินบาทแข็งค่า ปัจจัยเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีครัวเรือน ทั้ งน้ี ประเภทรถท่ีคาดว่าน่าจะเป็นตัว
ขบัเคล่ือนในปี 2564 คือ รถกะบะ ส่วนรถยนตน์ัง่ไม่น่าจะเติบโต 

ในส่วนของผูป้ระกอบการค่ายรถยนตแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ดีลเลอร์รถยนต ์มีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดและ
บริการหลงัการขายต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมต่อความตอ้งการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาค เพ่ือเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และความน่าเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มผูบ้ริโภค 

นอกจากน้ี จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นปัจจยัลบ แต่การคน้พบวคัซีนช่วงปลายปี 2563 เป็นความหวงัส าคญัส าหรับภาคท่องเท่ียวและเป็นปัจจยับวก
หรือตวัแปรส าคญัในการก าหนดทิศทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการ 
GDP จะขยายตวัร้อยละ 3.2 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง เป้าหมายหลกัของการ
บริหารความเส่ียงคือ การมุ่งมัน่จดัการความเส่ียงท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพ่ือลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดข้ึน
หรือลดความเสียหายกรณีความเส่ียงเกิดข้ึน และ/หรือ ใหไ้ดม้าซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ 

ทั้งน้ี โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองคก์ร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ และ
ระดบัปฏิบติัการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
บริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้มาท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
รวมทั้งติดตาม กลัน่กรอง ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ งานดา้นบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงข้ึนมา ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจากสายงานต่าง ๆ 
เพ่ือติดตามการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากอคัคภีัย 
บริษัทให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาจากอคัคีภัย จึงจัดท าแผนในการจัดการ ปัญหาดังกล่าว โดยมี

มาตรการในการรับมือและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ดว้ยการตรวจสอบอาคาร สถานท่ี และระบบไฟฟ้า อย่างสม ่าเสมอ 
โดยมีการอบรมการป้องกนั การระงบัอคัคีภยัและการซ้อมการหนีไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกลอ้งวงจรปิดให้ใชง้านได้
ตลอดเวลา ท าแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีส านกังานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภยัของการเก็บ
น ้ ามนัเช้ือเพลิง จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งจดัเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงให้เพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดอคัคีภยัให้ลดนอ้ยลงท่ีสุด ทั้งน้ี ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมแผนรับมือในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ดว้ย
การท าประกนัอคัคีภยัเพ่ือรองรับปัญหาความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุม้ครองครอบคลุมเร่ืองทรัพยสิ์นของ
ลูกคา้ และทุนประกนัอคัคีภยัมีมูลค่าไม่น้อยกวา่มูลค่าตวัทรัพยสิ์น เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัไดเ้ตรียมแผนรับมือกบั
ความเส่ียงจากอคัคีภยัอยา่งเตม็ก าลงั อยา่งไรก็ดี ในอดีตท่ีผา่นมาบริษทัไม่เคยมีประวติัเกิดอคัคีภยัท่ีร้ายแรงแต่อยา่งใด 

2. ความเส่ียงจากอุทกภัย 
บริษทัมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอุทกภยัอย่างรอบด้าน โดยมีการจดัเตรียมพ้ืนท่ีซ่ึงมีระดบัความสูงพน้

ระดบัน ้ าท่วมในหลายพ้ืนท่ี ตลอดจนจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ือจดัเก็บสต็อกรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์32 แห่งกระจายอยูท่ัว่ภูมิภาค 
ซ่ึงนอกจากเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของทรัพยแ์ลว้ บริษทัยงัสามารถใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นในกรณีท่ีบางพ้ืนท่ี
เกิดอุทกภยัในอนาคต ส าหรับพ้ืนท่ีในเขตส านักงานใหญ่ บริษทัมีมาตรการในการป้องกนัอุทกภยัโดยจดัเตรียมแผน Safety 
Zone เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉิน โดยการจดัท าแนวดินเพ่ือป้องกนัทรัพยสิ์นและรถยนตใ์นเขตพ้ืนท่ีของส านกังานใหญ่  ซ่ึงในปี 
2554 บริษทัไดส้ร้างแนวพ้ืนท่ีปลอดภยั (“ Safety Zone”) สูงระดบั 2 เมตร ในเน้ือท่ี 3 ไร่ และแนวสูงระดบั 0.5 เมตร ในเน้ือท่ี 
6 ไร่ ในเขตส านกังานใหญ่ ในปี 2556 บริษทัไดข้ยายพ้ืนท่ี Safety Zone สูงระดบั 3 เมตร ในเน้ือท่ีประมาณ 14 ไร่เพ่ิมเติม ใน
ปี 2560 บริษทัไดท้ าการยกระดบัพ้ืนโรงรับรถ โรงท าความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมูลจ านวน 6 โรง พร้อมแนว
ถนนดา้นในบริษทั ท าเป็นแนวป้องกนัน ้ าท่วม มีการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าขนาดใหญ่ และปรับปรุงทางระบายน ้ าให้ดีข้ึน ในปี 
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2562 - 2563 บริษทัไดท้ าการยกระดบัพ้ืนโรงรับรถเพ่ิมเติม พร้อมถมปรับพ้ืนท่ีบ่อน ้ าบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีรับรถดว้ยหินคลุก 
ท าทางระบายน ้ าและเทพ้ืนคอนกรีต เต็มพ้ืนท่ีรวม 12 ไร่ ตลอดจนท าประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง รถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพ้ืนท่ีส านักงานใหญ่และสถานท่ีในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัทัว่ประเทศ 32 แห่ง นอกจากน้ี 
บริษทัยงัมีการจดัท าแผนการป้องกนัน ้ าท่วมเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เจา้หนา้ท่ี และ
การรายงานเหตุการณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือสัง่การ บริษทัจึงประเมินวา่สามารถบริหารความเส่ียงน้ีไดใ้นเกณฑดี์ 

3. ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่อีทิธิพลต่อการบริหารงาน  
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 บริษทัมีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีถือหุ้นในบริษทัจ านวน 288.90 ลา้นหุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 52.53 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 550 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท) ซ่ึงมากกว่า
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ การถือหุ้นจ านวนดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นกลุ่มน้ีมีอ านาจในการ
ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่
สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กรณีส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจโดยไม่จ ากดั ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัให้มีกรรมการท่ีไม่ไดม้าจากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่หรือกลุ่มผูบ้ริหาร โดย
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการท างานตลอดจนถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง รวมทั้ง 
ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ ในการน าเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

4. ความเส่ียงจากการพึง่พงิเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 
ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทัให้บริการในการประมูล ไดแ้ก่ รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดป้ระมาณ

ร้อยละ 96 ของรายไดร้วม ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัมีการจดัหาจ านวนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ผ่านเจา้ของ
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่เจา้ของทรัพยสิ์นเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละน ารถ
ยึดจากลูกคา้มาท าการประมูล โดยจ านวนรถยนตข์องเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูล 3 รายแรก มีสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 64 ของทรัพยสิ์นท่ีประมูลจบของบริษทั โดยการพ่ึงพิงผูป้ระกอบการทั้ง 3 รายดงักล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง 3 ราย
ถือเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีเจา้ของทรัพยสิ์น
เขา้มาด าเนินธุรกิจจดัการประมูลดว้ยตนเอง หรือน าทรัพยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้ 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ าการประเมินความเส่ียงดงักล่าวแลว้เช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจมีไม่
สูงมากนกั เน่ืองจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นลูกคา้หลกัของบริษทันั้น มีนโยบายมุ่งเนน้ในการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง 
และตอ้งการความโปร่งใสในการท าการประมูล โดยหากสถาบนัการเงินดงักล่าวหันมาด าเนินธุรกิจประมูลรถภายหลงัจาก
ยดึรถแลว้ จะมีสถานะเป็นผูย้ดึรถและผูป้ระมูลขายพร้อมกนั ดงันั้น อาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทจากการฟ้องร้องของลูกคา้ท่ีถูก
ยดึรถ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีถูกยดึรถจ านวนหน่ึงตอ้งการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเส่ียงในการท่ีสถาบนั
การเงินดงักล่าวจะน าทรัพยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัเช่ือมัน่วา่ความไดเ้ปรียบจากประสบการณ์ดา้นการ
จดัการประมูลของบริษทัท่ีสั่งสมมากวา่ 29 ปี การให้บริการท่ีดี ท าให้บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีให้ความไวว้างใจและใชบ้ริการ
กบับริษทัมาอยา่งต่อเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเนน้คุณภาพและสร้างความน่าเช่ือถือ อาทิเช่น การมีพ้ืนท่ี
จดัเก็บทรัพยสิ์นกระจายกว่า 32 จุดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานท่ีมีความ
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ช านาญก่อนเขา้ท าการประมูลท่ีส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต พร้อมจดัเกรดรถใหเ้ป็นมาตรฐาน จึงก่อให้เกิดความเช่ือถือ
ในระบบการบริหารจดัการของบริษทัซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการพฒันา
เพ่ือใหเ้กิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษทัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายเดิม 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดี
ข้ึน สามารถทราบผลยอดรถท่ีประมูลไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทราบจ านวนรถท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ จ านวนรถคงคา้ง ระยะเวลาท่ีคา้ง 
เพ่ือสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เนน้เร่ืองการบริการท่ีดี ลูกคา้สามารถประมูลผา่นระบบ AUCT Live และ
บริษทัจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และเจา้ของทรัพยสิ์น เพ่ิมสัดส่วนการ
จดัหารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตจ์ากแหล่งอ่ืน ๆ  ทั้งจากบริษทัเอกชนอ่ืน รวมทั้งจากบุคคลรายยอ่ยผ่านช่องทางการตลาด 
การส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมในการน ารถเขา้ประมูล และการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูมี้ความช านาญ
ให้ค  าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเขา้ท าการประมูล เป็นตน้ และให้ความส าคญัในการดูแลทรัพยสิ์นของ
เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีท าการประมูลไม่ใหสู้ญหายหรือเกิดความเสียหาย 

5. ความเส่ียงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างทีอ่ยู่ในความครอบครองของบริษัท 
จากการท่ีทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีท าการประมูลนั้น เป็นรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงยึดจากผูค้รอบครองซ่ึงผิดนดั

ช าระหน้ี โดยตามสัญญาเช่าซ้ือนั้นผูค้รอบครองจะมีระยะเวลาหน่ึงในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพยสิ์นดังกล่าวไม่
สามารถน ามาท าการประมูลไดโ้ดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหวา่งบริษทักบัสถาบนัการเงินนั้น บริษทัจะตอ้งท าการรับ
ฝากรถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ถูกยึดเพ่ือรอการประมูล ท าให้รถยนต์ดงักล่าวจะถูกจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีและความดูแลของ
บริษทัโดยมีระยะเวลาจดัเก็บทรัพยสิ์นก่อนการประมูลเฉล่ีย 1 - 45 วนั ส าหรับรถยนต ์และ 1 - 15 วนั ส าหรับรถจกัรยานยนต ์
รวมทั้งบริษทัยงัเป็นผูรั้บผิดชอบในการขนยา้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวจากสถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นไปยงัสถานท่ีประมูล ท าให้
บริษทัอาจมีความเส่ียงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพยสิ์นอาจสูญหายหรือเสียหายในระหวา่งท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของบริษทัได ้

ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีรถเกิดอุบตัิเหตุหรือความเสียหายใน
ระหวา่งท่ีรถอยูใ่นความครอบครองของบริษทัโดยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น การควบคุมการเขา้
ออกในพ้ืนท่ี การวา่จา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชัว่โมง ในทุกพ้ืนท่ีซ่ึงมีการ
จดัเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุให้บริษทัรักษาความปลอดภยัชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์นแก่บริษทั ในกรณีท่ีความ
เสียหายเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัรักษาความปลอดภยั 
รวมทั้งมีการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นในวงเงินรวม 3,768 ลา้นบาท ส าหรับพ้ืนท่ีจดัเก็บ/ทรัพยสิ์นท่ีจดัเก็บทัว่ประเทศ และ
ในวงเงินรวม 313 ลา้นบาท ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีจดัเก็บของกลุ่มบริษทัในเครือของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง นอกจากน้ี ใน
ส่วนของการขนยา้ยทรัพยสิ์น บริษทัไดใ้ห้ผูว้า่จา้งท าการขนยา้ยทรัพยสิ์นท าประกนัภยัจากความเสียหายระหวา่งขนยา้ย
ทรัพยสิ์นซ่ึงครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผูรั้บจา้งรวมทั้งผูรั้บจา้งช่วง ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่การด าเนินการตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ สามารถลดทอนความเส่ียงในการท่ีทรัพยสิ์นจะเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหวา่งการดูแลของบริษทัได้
ในระดบัหน่ึง โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษทัไม่เคยมีกรณีรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตสู์ญหายจากพ้ืนที่จดัเก็บ
ทรัพยสิ์นของบริษทั 
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6. ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 
จากการท่ีบริษทัมีการส่งเสริมการประมูล โดยใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 บริษทั

มีการจดัการส่งเสริมการขายโดยใหสิ้ทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกคา้ผูเ้ขา้ประมูลท่ีมีการติดต่อกบับริษทัเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการ
ประมูลเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557, 30 เมษายน 2559 และ 18 พฤษภาคม 2563 บริษทัมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษ
ใหม่ เพ่ือลดความเส่ียงในการผิดนดัช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีสามารถน ารถยนตอ์อกจากพ้ืนท่ีไดก่้อนการช าระเงินค่าทรัพยสิ์น
ดงัน้ี 

หลกัเกณฑ์ วางมดัจ าป้าย 
เงนิมดัจ า
ขั้นต า่ 10% 

การช าระเงนิเพ่ือรับรถออก 

ป้ายกลุ่ม เลข 8   ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง 
ป้ายกลุ่ม เลข 7   ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ต้องช าระเต็มจ านวน เป็นเงินสด  เงินโอน 

บตัรเครดิต แคชเชียร์เช็ค หรือตัว๋แลกเงิน 
ป้ายกลุ่ม เลข 6 ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ตอ้งช าระเต็มจ านวน (โดยสั่งจ่ายเช็คภายใน 

3 วนั หลงัวนัประมูล หรือภายใน 2 วนั กรณี
ประมูลต่างจงัหวดั) 

ป้ายกลุ่ม เลข 3 และเง่ือนไขพิเศษอ่ืน ๆ ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง หรือ ช าระเต็มจ านวนตามระยะเวลา
ไม่เกิน 30 - 90 วนั ตามท่ีตกลง เป็นเงินสด 
เงินโอน บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
บริษทั 

ป้ายกลุ่ม เลข 1  
(ลูกคา้ท่ีเคยมาประมูลรถ) 

ตอ้งช าระ ตอ้งช าระ ต้องช าระเต็มจ านวนเป็น  เงินสด เงินโอน 
บตัรเครดิต แคชเชียร์เช็คตัว๋แลกเงิน  

ป้ายกลุ่ม เลข 9  
(ลูกคา้ท่ีเขา้ประมูลคร้ังแรก ประมูลได ้1 
คนัต่อป้าย) 

ตอ้งช าระ ตอ้งช าระ ต้องช าระเต็มจ านวนเป็นเงินสด  เงินโอน 
บตัรเครดิต แคชเชียร์เช็คตัว๋แลกเงิน  

หมายเหตุ: 
1. การประมูล ณ ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ตอ้งช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมูล 
2. การประมูลสญัจร และสาขาต่างจงัหวดั ตอ้งช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมูล 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงน้ีเป็นอยา่งดีและไดพ้ยายามป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยในการพิจารณาให้
สิทธิพิเศษแก่ผูป้ระมูล บริษทัไดเ้ก็บสถิติผูป้ระมูลซ้ือรถยอ้นหลงัของทุก ๆ ปี เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกคา้ เพื่อ       
ท าการวิเคราะห์ ทั้งในดา้นของปริมาณการซ้ือขาย ลกัษณะผูซ้ื้อ การติดต่ออยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นผูป้ระมูลท่ี
ไม่เคยมีประวตัิผิดนดัช าระเงินมาก่อน นอกจากน้ี ภายหลงัชนะประมูล บริษทัยงัเป็นผูเ้ก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคนั
และจะส่งมอบให้แก่ผูซ้ื้อภายหลงัจากท่ีผูซ้ื้อรถท าการช าระเงินครบทั้งจ านวน ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการน า
รถดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทั้งบางส่วนของผูซ้ื้อรถดงักล่าวเป็นลูกคา้ซ่ึงน ารถมาประมูลขายกบับริษทัจึง
เปรียบเสมือนบริษทัมีทรัพยสิ์นของลูกคา้เป็นหลกัประกนัเช่นกนั ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการในการทบทวนการจดัประเภท
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง หากลูกคา้ใดท่ีไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทัจะท า
การยติุสิทธิพิเศษในทนัที ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่วา่จะป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวได ้
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ปัจจุบนับริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนการให้เครดิตลูกคา้สิทธิพิเศษรายเดิมทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิต
ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

7. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ Covid-19 
ในปี 2563 เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19 ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจดา้นจ านวนรถเขา้ประมูล 

จ านวนลูกคา้เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือท าการประมูล เป็นความเส่ียงดา้นรายไดแ้ละช่ือเสียง บริษทัไดด้ าเนินการรับมือกบัเหตุการณ์
ดงักล่าว โดยปฏิบติัตามประกาศของทางราชการอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่ การตรวจคดักรองอุณหภูมิร่างกายของพนกังานและ 
ผูม้าติดต่อ การก าหนดให้ทุกคนสวมหนา้กากอนามยัก่อนเขา้พ้ืนท่ี จดับริการจุดลา้งมือไวต้ามจุดต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และ
ประชาสัมพนัธ์ให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม ทั้งน้ี บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ประมูลจากช่องทางการประมูลหน้า
ลานไปสู่ช่องทางการประมูล AUCT Live ได้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ลูกคา้สามารถลงทะเบียนและประมูลผ่านระบบ 
AUCT Live โดยไม่ตอ้งมาท่ีหนา้ลานประมูล 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

4.1 ทรัพย์สินหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี  

ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า อาคาร และอุปกรณ์ 
บริษทัมีส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า อาคารและอุปกรณ์จ านวน 279.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
 

รายการ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจา้ของ 173.77 -ไม่มี- 

2. อาคาร เจา้ของ 22.40 

3. ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค เจา้ของ 7.87 

4. เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ตกแต่ง เจา้ของ 25.80 

5. เคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของ 0.32 

6. ยานพาหนะ เจา้ของ 16.17 

7. งานระหวา่งก่อสร้าง เจา้ของ 33.45 

รวม 279.78 

ทั้งน้ี ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าเป็นการปรับปรุงท่ีดินเช่าซ่ึงใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารส านกังานและท่ีสถานท่ีจดัเก็บรถ
ของบริษทัทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจรวมถึงลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ส าหรับการประมูลแบบออนไลน์และงานระหวา่ง
ติดตั้ง มูลค่าตามบญัชี 5.11 ลา้นบาท 
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4.2 สัญญาส าคญัในการประกอบธุรกจิ  
ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสญัญาท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
4.2.1 สัญญาเช่าทีด่นิ 

บริษทัไดเ้ช่าพ้ืนท่ีทั้งในกรุงเทพมหานครและในหลายภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือใชเ้ป็นส านกังาน สถานท่ีจดัการประมูล และสถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นท่ีจะน าเขา้สู่การประมูล โดย
ทั้งหมดเป็นการเช่าจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
1 ส านกังานใหญ่ ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

ประมาณ 10 ไร่ ส านกังานใหญ่/ สถานท่ีจดัเก็บ
ทรัพยสิ์น/ สถานท่ีจดัประมูล 

200,000 
500,000 

22 ม.ค. 35 
22 ม.ค 65 

30 
25 

 14 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา 720,000 1 มี.ค. 56 10 
  856,000 1 มี.ค. 66 10 
  3 งาน 50 ตารางวา  50,000 1 ก.ย. 61 3 
 3 งาน 99 ตารางวา 50,000 1 ก.ย. 61 3 
 3 งาน 99 ตารางวา 50,000 

500,000 
1 ม.ค. 61 
1 ม.ค. 64 

3 
26 ปี 21 วนั 

 3 งาน 99 ตารางวา 50,000 1 ก.ค. 56 8.2 
 3 งาน 99 ตารางวา 50,000 

50,000 
1 มิ.ย. 55 
1 มิ.ย. 65 

10 
24 ปี 6 เดือน 21 วนั 

  3 งาน 65.4 ตารางวา  151,848 22 ม.ค. 55 10 
  3 ไร่ 65.4 ตารางวา  151,848 22 ม.ค. 55 10 
  1 ไร่ 2 งาน 

3 งาน 
 
 

75,000 
35,000 

1 ต.ค. 62 
1 เม.ย. 63 

3 
2 
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ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
2 งาน 19 ตารางวา 
6 ไร่ 2 งาน  
และ 1,608.4 ตารางเมตร 
 
3 งาน 70 ตารางวา 

 
 
 

ติดตั้งป้ายโฆษณา 
ทางเขา้-ออกบริษทั 

35,000 
490,000 

 
30,000 

3,000,000  
(ช าระคราวเดียว) 

1 เม.ย. 61 
1 ธ.ค. 61 

 
5 ส.ค. 62 
5 ก.พ. 65 

3 
3 
 
3 

24 ปี 10 เดือน 

ภาระผูกพนัค่าเช่าพื้นทีส่ านกังานใหญ่ 2,138,696  
2 สาขารังสิตคลอง 8 

ต.ล าผกักดู อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี  
49 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/  

สถานท่ีจดัประมูล 
2,500,000 (ต่อปี) 

 
4,372,600 (ต่อปี) 

  14 มี.ค. 59  
 

14 มี.ค. 79 

20 
 

30 
46 ไร่ 3 งาน 34.2 ตารางวา 2,000,000 (ต่อปี) 

3,498,100 (ต่อปี) 
14 มี.ค. 59 
14 มี.ค. 79  

20 
30 

4. 
 
 
 
 
 

สาขาเชียงใหม่ 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 
 

 
2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 
 
5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 
 
1 ไร่ -งาน 46 ตารางวา 
 
 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
 สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
 

 
1,010,000 (ค่าหนา้ดิน) 

44,187.15 
2,144,000 (คา่หนา้ดิน) 

93,800.70 
446,000 (ค่าหนา้ดิน) 

19,512.15 
 

     
23 ม.ค. 57 

 
    23 ม.ค. 57 

 
     23 ม.ค. 57 

 
 

 
10 

 
10 

 
10 
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ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 
ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 

4 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา 
 
5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา 
 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 
สถานท่ีจดัประมูล 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 
สถานท่ีจดัประมูล 

2,686,070 (ค่าหนา้ดิน) 
78,757.35 

3,631,930 (ค่าหนา้ดิน) 
99,742 

1 มี.ค. 58 
 

1 มี.ค. 58 
 

9 
 
9 

5 ต.บา้นกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 5 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 60,000 1 ม.ค. 61 1 
6 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  33,000 1 พ.ย. 61 3 
7 สาขาพิษณุโลก 

ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก                     
23 ไร่ - งาน 55 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/  

สถานท่ีจดัประมูล 
211,000 

 
 28 เม.ย. 59 15.6 

8 ต.หว้ยขม้ิน อ.หนองแค จ.สระบุรี 5 ไร่ - งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 80,000 3 พ.ย. 60 3 
9 
 
 

สาขานครราชสีมา 
ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 
ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 
ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
 
ต.บา้นใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 
5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา 
 
2 ไร่ - งาน 96 ตารางวา 
 
7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 
 
6 ไร่ 0 งาน 0.30 ตารางา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 
 
 

 
115,000 

     
44,000 

 
151,400 

 
70,000 

 
1 ส.ค. 57 

 
1 ส.ค. 57 

 
1 ส.ค. 57 

 
1 ต.ค. 62 

 
10 

 
10 

 
10 

 
3 
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ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
10 สาขาอุดรธานี  

ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อุดรธานี 
 
ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อุดรธานี 
 
ต.หนองบวั อ. เมือง จ.อุดรธานี 
 
ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  

 
- ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา 
 
 -ไร่ 2 งาน 57.6 ตารางวา 
 
7 ไร่ - งาน 3.6 ตารางวา 
 
13 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/

สถานท่ีจดัประมูล 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/

สถานท่ีจดัประมูล 

 
13,400 

 
13,200 

 
143,400 

 
125,000 

 
23 เม.ย. 58 

 
23 เม.ย. 58 

 
23 เม.ย. 58 

 
1 ม.ค. 63 

 
6.3 

 
6.3 

 
6.3 

 
20.6 

11 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองเก่า จ.ขอนแก่น 
ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 7 ไร่ - งาน - ตารางวา 
19 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  
 

154,000 
154,000 

(ปลอดค่าเช่า 6 เดือน) 

18 มี.ค. 63 
18 มี.ค. 63 

6 เดือน 
15 ปี 6 เดือน  

12 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 12,000 2 ก.ย. 62 3 
13 ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ.สกลนคร 5 ไร่ - งาน 13 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 40,000 1 พ.ย. 58 3 
14 สาขาอุบลราชธานี 

ต.หนองกินเพล อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
 

 
12 ไร่ - งาน 2.10 ตารางวา 
 
5 ไร่ - งาน - ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล 

 
200,000 

 
50,000 

 
1 ส.ค. 60 

 
1 ม.ค. 63 

 
12 

 
3 

15 ต.คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 3 ไร่ - งาน - ตารางวา  สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 31,000 1 ส.ค. 60 3 
16 ต.หนองซ ้ าซาก อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี 10 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  55,000 1 เม.ย. 60 2 
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ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
17 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 5 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา 

1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  

52,500 
10,000 

1 ม.ค. 61 
1 ต.ค. 62 

3 
1.3 

18 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 
ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

5 ไร่ 3 งาน - ตารางวา 
15 ไร่ - งาน - ตารางวา 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  
 

70,000 
100,000 

(ปลอดค่าเช่า 3 เดือน) 

9 มิ.ย. 63 
1 เม.ย. 63 

3 เดือน 
15 ปี 3 เดือน 

19 ต.ปากน ้ าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 9 ไร่  สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 24,000 1 ม.ค. 63 2 
20 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 4 ไร่  สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 25,000 1 ม.ค. 61 3 
21 สาขาสุราษฎร์ธานี 

ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎร์ธานี 
 
30ไร่ 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/  

สถานท่ีจดัประมูล 

 
166,666.66 

 
1 ก.พ. 58 

 
12.6 

2 ต.ปากนคร  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 7 ไร่ - งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 73,500 1 ส.ค.63 10 
23 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง 4 ไร่ - งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  37,000 1 ส.ค. 60 3 
24 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 9 ไร่ - งาน 96 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น  120,000 1 พ.ค. 61 3  
25 
 

สาขาหาดใหญ่ 
ต.ท่าชา้ง อ.บางกล ่า จ.สงขลา 
 

 
9 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 

 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/  

สถานท่ีจดัประมูล  

 
120,000 

 
29 เม.ย. 58 

 
10.3 

26 ต.บา้นโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 3 ไร่ - งาน - ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 45,000 1 เม.ย. 62 3 

27 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมทุรสาคร 
 

6 ไร่ 2 งาน 57.8 ตารางวา 
1 ไร่ 2 งาน  

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 

 

65,300 
14,700 

10 ก.ย. 61 
10 ก.ย. 61 

9 
9 
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ล าดบั ทีต่ั้ง พื้นที ่ วตัถุประสงค์ 
ค่าเช่า 

(บาท/เดือน) 
ระยะเวลาเช่า 

วนัเร่ิมสัญญา จ านวน (ปี) 
28 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น/ 

สถานท่ีจดัประมูล  
80,000 1 มิ.ย. 60 10 

29 ต.สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ จ.สระแกว้ 2 งาน - ตารางวา 
13 ไร่ 3 งาน 3.9 ตารางวา 

สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 
สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 

6,000 
20,000 

1 พ.ค. 61 
1 พ.ค. 61 

10 
10 

30 ต.พระบาท อ.เมืองล าปาง .จ.ล าปาง 5 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 35,000 1 ม.ค. 63 10.6 

31 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 40,000 1 ม.ค. 63 10 

32 ต.ถ ้าน ้ าผดุ อ.เมืองพงังา จ.พงังา 5 ไร่ 10.2 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 55,000 1 พ.ค. 63 10 

33 ต.วศิิษฏ ์อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 2 งาน สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 10,000 15 มี.ค. 63 3 เดือน 

34 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 23.4 ตารางวา สถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น 5,000 15 มี.ค. 63 3 เดือน 

ภาระผูกพนัค่าเช่าพื้นทีต่่อเดือนทั้งหมด 5,627,914.01  

ทั้งน้ี บริษทัมีการท าประกันความสูญเสียอนัอาจจะเกิดข้ึนกบัทรัพยสิ์นส าหรับพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นท่ีจะเขา้ประมูลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส าหรับพ้ืนท่ีจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นท่ีจะเขา้ประมูลในต่างจงัหวดั เป็นวงเงินรวม 3,768,567,500.00 บาท  

 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 32 

สญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีการท าสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวดงัน้ี 

พ้ืนท่ีเช่าในซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  

1. คู่สญัญา นายเซ็ม เพง็สะและ 
ขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 10 ไร่ 
วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และสถานท่ีจดัประมลู 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (22 มกราคม 2535 - 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี 21 วนั 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 ไม่คิดค่าเช่า (จ่ายช าระล่วงหนา้แลว้ ณ วนัท าสญัญา 1,200,000 บาท) 

 ปีท่ี 2 – 10 เดือนละ 100,000 บาท 
 ปีท่ี 11 – 20 เดือนละ 150,000 บาท 
 ปีท่ี 21 – 30 เดือนละ 200,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเช่าระยะยาวเพ่ิมอีก 25 ปี  
คู่สญัญา นายมู่รอด เพง็สะและ และ นายสมนึก อามินเซ็น ในฐานะผูจ้ดัการมรดกของนายเซ็ม 

เพง็สะและ 
ขนาดพ้ืนท่ี ประมาณ 10 ไร่ 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่และสถานท่ีจดัประมลู 
ระยะเวลาเช่า 25 ปี (22 มกราคม 2565 - 21 มกราคม 2590) ระยะเวลาคงเหลือ 25 ปี   
อตัราค่าเช่า ในวนัจดทะเบียนการเช่าช าระค่าตอบแทนการเช่า (ค่าหนา้ดิน) จ านวน 25,000,000 บาท 

 ปีท่ี 1 - 5  เดือนละ 500,000 บาท  
 ปีท่ี 6 - 10 เดือนละ 600,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 เดือนละ 700,000 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 เดือนละ 800,000 บาท 
 ปีท่ี 21 - 25 เดือนละ 900,000 บาท  

2. คู่สญัญา นายอนนัต ์จัน่มณี 
ขนาดพ้ืนท่ี 3 ไร่ 65.40 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (22 มกราคม 2555 - 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี 21 วนั 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 เดือนละ 126,540 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 เดือนละ 145,521 บาท 
 ปีท่ี 7 - 10 เดือนละ 151,848 บาท 

3. คู่สญัญา นายวรัิตน์ เพง็สะและ 
ขนาดพ้ืนท่ี 3 งาน 99 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
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ระยะเวลาเช่า 8 ปี 2 เดือน (1 กรกฎาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ - ปี 8 เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 2 เดือนละ 40,000 บาท 

 ปีท่ี 3 - 5 เดือนละ 46,000 บาท 
 ปีท่ี 6 - 8 เดือนละ 50,000 บาท 

4. คู่สญัญา นายมู่รอด เพง็สะและ และ นายสมนึก อามินเซ็น 
ขนาดพ้ืนท่ี 3 งาน 99 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 1 ปี 5 เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 เดือนละ 40,000 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 เดือนละ 46,000 บาท 
 ปีท่ี 7 - 10 เดือนละ 50,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเช่าระยะยาวเพ่ิมอีก 24 ปี 7 เดือน 21 วนั  
คู่สญัญา นายสุเทพ เพง็สะและ 
ขนาดพ้ืนท่ี 3 งาน 99 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 24 ปี 7 เดือน 21 วนั (1 มิถุนายน 2565 - 21 มกราคม 2590) ระยะเวลาคงเหลือ 

 24 ปี 7 เดือน 21 วนั 
อตัราค่าเช่า ในวนัจดทะเบียนการเช่าช าระค่าตอบแทนการเช่า (ค่าหนา้ดิน) จ านวน 3,000,000 บาท 

 ปีท่ี 1 - 5 เดือนละ 50,000 บาท  
 ปีท่ี 6 - 10 เดือนละ 60,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 เดือนละ 70,000 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 เดือนละ 80,000 บาท 
 ปีท่ี 21 - 24 เดือนละ 90,000 บาท  

5. คู่สญัญา นายมฮูมัหมดั จัน่มณี 
ขนาดพ้ืนท่ี 3 ไร่ 65.40 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (22 มกราคม 2555 - 21 มกราคม 2565) ระยะเวลาคงเหลือ 1 ปี 21 วนั  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 เดือนละ 126,540 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 เดือนละ 145,521 บาท 
 ปีท่ี 7 - 10 เดือนละ 151,848 บาท 

6. คู่สญัญา นายอดุลย ์มีสุวรรณ (ผูจ้ดัการมรดกนายหะยเีลาะ หมดัโรจน์) 
ขนาดพ้ืนท่ี 14 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 
วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
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ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 มีนาคม 2556 - 28 กมุภาพนัธ ์2566) ระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน 
อตัราค่าเช่า ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ไม่คิดค่าเช่าใด ๆ 

 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 - 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เดือนละ 600,000 บาท 
 วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 - 28 กมุภาพนัธ์ 2566 เดือนละ 720,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเช่าระยะยาวเพ่ิมอีก 10 ปี   
คู่สญัญา นางอฏันา อาลีอุสมาน, นายสมศักด์ิ หมัดโรจน์, นายสมาน หมัดโรจน์, นายราชัน  

หมดัโรจน์, นายรังสรรค ์หมดัโรจน์, นางสาวจารุณี หมดัโรจน์, นายนิพนธ์ หมดัโรจน์, 
นางสาวอาริสรา หมัดโรจน์ , นายกิตติพัฒน์  มี สุวรรณ, นางสลิตตา ซอหิ รัญ , 
 นางสาวสุมนา มีสุวรรณ, นายอดุลย์ มีสุวรรณ, นายบุญรอด มีสุวรรณ, นางรุจิระ         
มีสุวรรณ, นางทัศนีย์ หมัดโรจน์, นางสาวสุรีนา มีสุวรรณ, นายสิทธิ มีสุวรรณ,       
นายประดิษฐ ์มีสุวรรณ, นายอมัรินทร์ มีสุวรรณ  

ขนาดพ้ืนท่ี 14 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บรถยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี  (1 มีนาคม 2566 - 28 กมุภาพนัธ์ 2576) ระยะเวลาคงเหลือ 10 ปี  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 เดือนละ 856,800 บาท  

 ปีท่ี 6 - 10 เดือนละ 999,600 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัปทุมธานี (รังสิตคลอง 8)  
1. คู่สญัญา นายวเิชียร กงทอง 

ขนาดพ้ืนท่ี 49 ไร่ 1 งาน 69.30 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นจดัเก็บรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลือ 15  ปี 2 เดือน 13 วนั 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1- 5 ปีละ 2,000,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 2,875,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 3,306,300 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 ปีละ 3,802,200 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเช่าระยะยาวเพ่ิมอีก 30 ปี  
คู่สญัญา นางสาวชนมนิ์ภา เจริญจนัทร์ ในฐานะผูท้รงสิทธิเก็บกินในท่ีดินของนายวเิชียร กงทอง 
ขนาดพ้ืนท่ี 49 ไร่ 1 งาน 69.30 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นจดัเก็บรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (14 มีนาคม 2579 - 13 มีนาคม 2609) ระยะเวลาคงเหลือ 30 ปี 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 4,372,600 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 5,028,500 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 5,782,700 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 ปีละ 6,650,100 บาท 
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 ปีท่ี 21 - 25 ปีละ 7,647,600 บาท 
 ปีท่ี 26 - 30 ปีละ 8,794,800 บาท 

2. คู่สญัญา นายวเิชียร กงทอง 
ขนาดพ้ืนท่ี 46 ไร่ 3 งาน 34.20 ตารางวา 
วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นจดัเก็บรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 20 ปี (14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2579) ระยะเวลาคงเหลือ 15 ปี 2 เดือน 13 วนั 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 2,000,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 2,300,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 2,645,000 บาท 
 ปีท่ี 15 - 20 ปีละ 3,041,800 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเช่าระยะยาวเพ่ิมอีก 30 ปี  
คู่สญัญา นางสาวชนมนิ์ภา เจริญจนัทร์ในฐานะผูท้รงสิทธิเก็บกินในท่ีดินของนายวเิชียร กงทอง 
ขนาดพ้ืนท่ี 46 ไร่ 3 งาน 34.20 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อใชเ้ป็นจดัเก็บรถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์จะเขา้ประมูล 
ระยะเวลาเช่า 30 ปี (14 มีนาคม 2579 - 13 มีนาคม 2609) ระยะเวลาคงเหลือ 30 ปี 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 3,498,100 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 4,022,800 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 4,626,200 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 ปีละ 5,320,200 บาท 
 ปีท่ี 21 - 25 ปีละ 6,118,200 บาท 
 ปีท่ี 26 - 30 ปีละ 7,035,900 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัเชียงใหม่ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง 
1. คู่สญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ ์

ขนาดพ้ืนท่ี 2 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมูลขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี - เดือน 22 วนั 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าหนา้ดิน 1,010,000 บาท 

 ปีท่ี 1 เดือนละ 42,083 บาท 
 ปีท่ี 2 - 3 เดือนละ 42,083 บาท  
 ปีท่ี 4 - 5 เดือนละ 44,187.15 บาท 
 ปีท่ี 6 - 7 เดือนละ 46,396.51 บาท 
 ปีท่ี 8 - 9 เดือนละ 48,716.33 บาท  
 ปีท่ี 10 เดือนละ 51,152.15 บาท  



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

ส่วนท่ี 1 หนา้ 36 

2. คู่สญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ ์
ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมูลขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 22 วนั  
อตัราค่าเช่า ช าระค่าหนา้ดิน 2,144,000  บาท 

 ปีท่ี 1 เดือนละ 89,334 บาท 
 ปีท่ี 2 - 3 เดือนละ 89,334 บาท  
 ปีท่ี 4 - 5 เดือนละ 93,800.70 บาท 
 ปีท่ี 6 - 7 เดือนละ 98,490.74 บาท 
 ปีท่ี 8 - 9 เดือนละ 103,415.27 บาท  
 ปีท่ี 10 เดือนละ 108,586.03 บาท  

3. คู่สญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ ์
ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร่ - งาน 46 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมูลขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (23 มกราคม 2557 - 22 มกราคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 22 วนั 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าหนา้ดิน 446,000 บาท 

 ปีท่ี 1    เดือนละ 18,583 บาท 
 ปีท่ี 2 - 3 เดือนละ 18,583 บาท  
 ปีท่ี 4 - 5 เดือนละ 19,512.15 บาท 
 ปีท่ี 6 - 7 เดือนละ 20,487.76 บาท 
 ปีท่ี 8 - 9 เดือนละ 21,512.14 บาท  
 ปีท่ี 10  เดือนละ 22,587.75 บาท  

4. คู่สญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ ์
ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมูลขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 9 ปี (1 มีนาคม 2558 - 28 กมุภาพนัธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าหนา้ดิน 3,631,930.00 บาท 

 ปีท่ี 1 เดือนละ 93,126.66 บาท 
 ปีท่ี 2 เดือนละ 94,933.00 บาท  
 ปีท่ี 3 - 4 เดือนละ 99,742.65 บาท 
 ปีท่ี 5 - 6 เดือนละ 104,729.78 บาท 
 ปีท่ี 7 - 8 เดือนละ 109,966.27 บาท  
 ปีท่ี 9 เดือนละ 115,646.59 บาท  
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5. คู่สญัญา นางวจิิตรา ตนัจนัทร์พงศ ์
ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อเปิดเป็นสถานท่ีด าเนินการประมูลขายรถ 
ระยะเวลาเช่า 9 ปี (1 มีนาคม 2558 - 28 กมุภาพนัธ์ 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 2 เดือน 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าหนา้ดิน 2,868,070.00 บาท 

 ปีท่ี 1 เดือนละ 73,540.00 บาท 
 ปีท่ี 2 เดือนละ 75,007.00 บาท  
 ปีท่ี 3 - 4 เดือนละ 78,757.35 บาท 
 ปีท่ี 5 - 6 เดือนละ 82,695.22 บาท 
 ปีท่ี 7 - 8 เดือนละ 86,829.98 บาท  
 ปีท่ี 9 เดือนละ 91,171.48 บาท  

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดันครราชสีมา ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
1. คู่สญัญา นายรุ่งเกียรติ ล้ิมมงคล 

ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 7 เดือน  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 ปีละ 1,116,000 บาท 

 ปีท่ี 2 ปีละ 1,116,000 บาท  
 ปีท่ี 3 - 4 ปีละ 1,248,000 บาท 
 ปีท่ี 5 - 6 ปีละ 1,380,000 บาท 
 ปีท่ี 7 - 8 ปีละ 1,512,000 บาท  
 ปีท่ี 9 - 10 ปีละ 1,644,000 บาท  

2. คู่สญัญา นายรุ่งเกียรติ ล้ิมมงคล 
ขนาดพ้ืนท่ี 2 ไร่ - งาน 96 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 7 เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 ปีละ 432,000 บาท 

 ปีท่ี 2 ปีละ 432,000 บาท  
 ปีท่ี 3 - 4 ปีละ 480,000 บาท 
 ปีท่ี 5 - 6 ปีละ 528,000 บาท 
 ปีท่ี 7 - 8 ปีละ 588,000 บาท  
 ปีท่ี 9 - 10 ปีละ 636,000 บาท  
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3. คู่สญัญา นายรุ่งเกียรติ ล้ิมมงคล 
ขนาดพ้ืนท่ี 7 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2567) ระยะเวลาคงเหลือ 3 ปี 7 เดือน  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 ปีละ 1,452,000 บาท 

 ปีท่ี 2 ปีละ 1,452,000 บาท  
 ปีท่ี 3 - 4 ปีละ 1,632,000 บาท 
 ปีท่ี 5 - 6 ปีละ 1,812,000 บาท 
 ปีท่ี 7 - 8 ปีละ 1,980,000 บาท  
 ปีท่ี 9 - 10 ปีละ 2,160,000 บาท  

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัอุดรธานี ต าบลหนองบวั  อ าเภอเมืองอุดรธานี 
1. คู่สญัญา นางเพชรลดา คุณปิติลกัษณ์ 

ขนาดพ้ืนท่ี - ไร่ 2 งาน 63.2 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน (23 เมษายน 2558 - 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ  
  - ปี 6 เดือน 22 วนั 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าตอบแทนการเช่า 238,000  บาท 

 ปีท่ี 1 - 6 เดือนละ 13,400  บาท 

2. คู่สญัญา นายสมัฤทธ์ิ คุณปิติลกัษณ์ 
ขนาดพ้ืนท่ี ไร่ 2 งาน 57.6 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน (23 เมษายน 2558 - 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ 

 - ปี 6 เดือน 22 วนั 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าตอบแทนการเช่า 232,000 บาท 

 ปีท่ี 1 - 6 เดือนละ 13,200 บาท 

3. คู่สญัญา นายสมัฤทธ์ิ คุณปิติลกัษณ์, นางเพชรลดา คุณปิติลกัษณ์, นายศราวธุ คุณปิติลกัษณ์ 
ขนาดพ้ืนท่ี            7 ไร่ - งาน 50 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 6 ปี 3 เดือน (23 เมษายน 2558 - 22 กรกฎาคม 2564) ระยะเวลาคงเหลือ 

 - ปี 6 เดือน 22 วนั 
อตัราค่าเช่า ช าระค่าตอบแทนการเช่า 2,530,000 บาท 

 ปีท่ี 1 - 6 เดือนละ 143,400 บาท 
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4. คู่สญัญา นางนนัทิยา ตระกลูกิจเจริญ  
 ขนาดพ้ืนท่ี 13 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา 

วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า 20 ปี 6 เดือน (1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2583) ระยะเวลาคงเหลือ 
   19 ปี 6 เดือน - วนั 
 อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 1,500,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 1,575,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 1,653,750 บาท 
 ปีท่ี 16 - 20 ปีละ 1,736,438 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น 
1. คู่สญัญา บริษทั วฒันาแลนด ์จ ากดั  

ขนาดพ้ืนท่ี 19 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 15 ปี 6 เดือน (18 มีนาคม 2563 - 17 กนัยายน 2578) ระยะเวลาคงเหลือ 

 14 ปี 8 เดือน 19 วนั  
อตัราค่าเช่า ปลอดค่าเช่า 6 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 - 17 กนัยายน 2563 

 ปีท่ี 1 - 3 เดือนละ 154,000 บาท 
 ปีท่ี 4 - 6 เดือนละ 161,700 บาท 
 ปีท่ี 7 - 9 เดือนละ 169,785 บาท 
 ปีท่ี 10 - 12 เดือนละ 178,274 บาท 
 ปีท่ี 13 - 15 เดือนละ 187,188 บาท    

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
1. คู่สญัญา บริษทั แสงฟ้า กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 ขนาดพ้ืนท่ี 30 ไร่ - งาน - ตารางวา 
 วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า 12 ปี 6 เดือน (1 กมุภาพนัธ์ 2558 - 31 กรกฎาคม 2570) ระยะเวลาคงเหลือ 5 ปี 7 เดือน 

อตัราค่าเช่า ช าระค่าตอบแทนการเช่าช่วง 8,000,000 บาท 
 ปีท่ี 1 - 9 ปีละ 2,000,000 บาท 
 ปีท่ี 10 ปีละ 1,000,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 12 ปีละ 500,000 บาท 
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พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัสงขลา (หาดใหญ่) ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล ่า 
1. คู่สญัญา นายสุรินทร์ วฒันะพยงุกลุ 
 ขนาดพ้ืนท่ี 9 ไร่ 1 งาน 85.7 ตารางวา 
 วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า 10 ปี 3 เดือน (29 เมษายน 2558 - 28 กรกฎาคม 2568) ระยะเวลาคงเหลือ 

 4 ปี 6 เดือน 28 วนั  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 เดือนละ 113,500 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 เดือนละ 124,905 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัพงังา ต าบลถ ้าน ้ าผดุ อ าเภอเมืองพงังา 
1. คู่สญัญา นายววิฒัน์ ปิยนามวาณิช 
 ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ - งาน 10.2 ตารางวา 
 วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า  10 ปี (1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2573) ระยะเวลาคงเหลือ 9 ปี 5 เดือน   
 อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 เดือนละ 55,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 เดือนละ 57,750 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดันครศรีธรรมราช ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
1. คู่สญัญา นายวจิิตร ชยัพฤกษเ์ดชา 

ขนาดพ้ืนท่ี 7 ไร่ - งาน - ตารางวา 
วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี (1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2573) ระยะเวลาคงเหลือ 
  9 ปี 5 เดือน 28 วนั  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 เดือนละ 73,500 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 เดือนละ 80,850 บาท 
 ปีท่ี 7 - 10 เดือนละ 88,935 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัพิษณุโลก ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
1. คู่สญัญา นายสมรรถ รอบบรรเจิด และ นายวศิน  รอบบรรเจิด 

ขนาดพ้ืนท่ี 23 ไร่ - งาน 55 ตารางวา 
วตัถปุระสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า  15 ปี 6 เดือน (29 เมษายน 2559 - 28 ตุลาคม 2574) ระยะเวลาคงเหลือ 
  9 ปี 9 เดือน 28 วนั  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 15 ปีละ 2,532,000 บาท 
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พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัราชบุรี ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง 
1. คู่สญัญา นางสาวอรณิช ตรียาวฒิุวาทย,์ นายวรพงศ ์ตรียาวฒิุวาทย,์ 

 นายวรพจน์ ตรียาวฒิุวาทย ์และนายพิบูลย ์ตรียาวฒิุวาทย ์
ขนาดพ้ืนท่ี 11 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี - เดือน (1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2570) ระยะเวลาคงเหลือ 6 ปี 5 เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 ปีละ 960,000 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 ปีละ 988,800 บาท  
 ปีท่ี 7 - 9 ปีละ 1,018,464 บาท 
 ปีท่ี 10 ปีละ 1,049,017.92 บาท  

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัอุบลราชบุรี ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ  
1. คู่สญัญา หา้งหุน้ส่วนจ ากดัสินคา้ซิเมนตไ์ทย 
 ขนาดพ้ืนท่ี 12 ไร่ -  งาน 2.10 ตารางวา 
 วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า 12 ปี - เดือน (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2572) ระยะเวลาคงเหลือ 8 ปี 7 เดือน 
 อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 12 ปีละ 2,400,000 บาท  

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัสมุทรสาคร ต าบลนาดี อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
1. คู่สญัญา นางสาววลีรัตน์ เม่งศิริ 

ขนาดพ้ืนท่ี 6 ไร่ 2 งาน 57.8 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 9 ปี - เดือน (10 กนัยายน 2561 - 9 กนัยายน 2570) ระยะเวลาคงเหลือ 
  6 ปี 8 เดือน 9 วนั  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 9 ปีละ 783,600 บาท 

2. คู่สญัญา นางสาววลีรัตน์ เม่งศิริ 
 ขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร่ 2 งาน - ตารางวา 
 วตัถุประสงคก์ารเช่า เพ่ือจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
 ระยะเวลาเช่า 9 ปี - เดือน (10 กนัยายน 2561 - 9 กนัยายน 2570) ระยะเวลาคงเหลือ 
  6 ปี 8 เดือน 9 วนั  
 อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 9 ปีละ 176,400 บาท 
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พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัสระแกว้ ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้ 
1. คู่สญัญา นายยทุธศิลป์ กลุสาธร 

ขนาดพ้ืนท่ี 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี - เดือน (1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2571) ระยะเวลาคงเหลือ 
  7 ปี 4 เดือน  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 ปีละ 72,000 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 ปีละ 79,200 บาท 
 ปีท่ี 7 - 9 ปีละ 87,120 บาท 
 ปีท่ี 10 ปีละ 95,832 บาท 

2. คู่สญัญา นายยทุธศิลป์  กลุสาธร 
ขนาดพ้ืนท่ี 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บรถยนตแ์ละจดัการประมูลรถยนต ์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี - เดือน (1 พฤษภาคม 2561 - 30 เมษายน 2571) ระยะเวลาคงเหลือ 
  7 ปี 4 เดือน  
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 3 ปีละ 72,000 บาท 

 ปีท่ี 4 - 6 ปีละ 79,200 บาท 
 ปีท่ี 7 - 9 ปีละ 87,120 บาท 
 ปีท่ี 10 ปีละ 95,832 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัศรีสะเกษ  ต าบลโพนข่า  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
1. คู่สญัญา นายทนง ลิมปิจ านงค ์

ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บทรัพยสิ์น 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี - เดือน (1 มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2572) ระยะเวลาคงเหลือ 9 ปี - เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 480,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 528,000 บาท 

พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัล าปาง ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง 
1. คู่สญัญา นางสาวอจัฉรียา ตนัวติรานนท ์

ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บทรัพยสิ์น 
ระยะเวลาเช่า 10 ปี 6 เดือน (1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2573) ระยะเวลาคงเหลือ 9 ปี 6 เดือน 
อตัราค่าเช่า ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 420,000 บาท 

 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 540,000 บาท 
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พ้ืนท่ีเช่าในจงัหวดัระยอง ต าบลทบัมา อ าเภอเมืองระยอง 
1. คู่สญัญา นายอนุศิษฎ ์ภู่ธนพิบูล 

ขนาดพ้ืนท่ี  15 ไร่ 
วตัถุประสงคก์ารเช่า เพื่อจดัท าสถานท่ีเก็บทรัพยสิ์น/ขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 
ระยะเวลาเช่า 15 ปี 3 เดือน (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2578) ระยะเวลาคงเหลือ 

  14 ปี 6 เดือน  
อตัราค่าเช่า ปลอดค่าเช่า 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 - 30 มิถนุายน 2563   

 ปีท่ี 1 - 5 ปีละ 100,000 บาท 
 ปีท่ี 6 - 10 ปีละ 110,000 บาท 
 ปีท่ี 11 - 15 ปีละ 121,000 บาท  
 

4.2.2 สัญญาด าเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และทรัพย์สินอ่ืน ๆ  
บริษทัท าสญัญาด าเนินการประมูลขายทอดตลาดใหก้บัผูว้า่จา้งหลายราย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั

มีการท าสญัญากบัผูว้า่จา้ง 204 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของสญัญาไดด้งัน้ี 
คู่สญัญา : ธนาคาร/ สถาบนัการเงิน/ บริษทัลีสซ่ิง/ บริษทัประกนัภยั/ หน่วยงานภาครัฐและ 
  บริษทัเอกชน 
อายสุญัญา : 1 - 2 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่มีผลบงัคบัใชต้่อเท่ากบัอายสุญัญาเดิม 

 การบอกเลิกสญัญา : เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา หรือมีความประสงคบ์อกเลิกสัญญา คู่สัญญา
ตอ้งบอกเลิกสญัญาเป็นลกัษณ์อกัษร บอกกล่าวใหคู้่สญัญาทราบล่วงหนา้ 30 วนั 

รายละเอียดท่ีส าคญั 
1. ผูว้่าจ้างมอบหมายให้บริษัทเป็นผู ้จัดการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอ่ืน ซ่ึงเป็น

กรรมสิทธ์ิของผูว้า่จา้ง โดยผูว้า่จา้งจะแจง้รายการรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และทรัพยสิ์นอ่ืน ท่ีจะน าเขา้ประมูลเป็นคร้ัง ๆ  ไป 
2. บริษทัจดัการประมูลขายทอดตลาดรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ในสถานท่ีของบริษทั ทั้งท่ี

ส านกังานใหญ่ ส านกังานสาขา และสถานท่ีของผูว้า่จา้งในกรณีท่ีรถยนต ์รถจกัรยานยนตไ์ม่สามารถขนยา้ยได ้หรือสถานท่ี
อ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงร่วมกนักบัผูว้า่จา้ง โดยใชร้ะเบียบและวธีิการประมูลของบริษทั 

3. ผูว้า่จา้งเป็นผูก้  าหนดราคาเปิดประมูล โดยบริษทัเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาในการประมูลแต่ละคร้ัง ทั้ งน้ี
โดยผา่นความเห็นชอบของผูว้า่จา้ง 

4. บริษทัจะตอ้งดูและรักษาสภาพของรถยนต ์รถจกัรยานยนตข์องผูว้า่จา้งท่ีไดรั้บมอบจากผูว้า่จา้งและตอ้งจดั
ให้มีประกนัภยั กรณีท่ีเกิดความเสียหายนับตั้งแต่รับมอบทรัพยสิ์นจากผูว้่าจา้งเพ่ือน ามาด าเนินการประมูลขายทอดตลาด 
จนกว่าจะไดส่้งมอบทรัพยสิ์นคืนให้กบัผูว้่าจา้ง หรือจนกว่าจะไดส่้งมอบทรัพยสิ์นให้แก่ผูป้ระมูลซ้ือ เวน้แต่เป็นความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพตามปกติของรถยนต ์

5. เม่ือประมูลขายรถยนต ์หรือรถจกัยานยนตไ์ด ้บริษทัจะตอ้งแจง้ช่ือผูป้ระมูลซ้ือไดแ้ละราคาท่ีประมูลซ้ือได้
ต่อผูว้า่จา้งทนัที และตอ้งรับเงินมดัจ าจากผูป้ระมูลซ้ือไดใ้นอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของค่ารถยนต ์หรือจ านวน 5,000 บาท 
ส าหรับรถจกัรยานยนต ์และรับช าระเงินส่วนท่ีเหลือเพ่ือส่งมอบให้กบัผูว้า่จา้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดย
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บริษทัจะหักเงินค่าด าเนินการประมูลขายทอดตลาดออก (ถา้มี) จากนั้นผูว้่าจา้งจะส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนตข์อง
กรมการขนส่งพร้อมเอกสารท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตใ์หก้บัผูท่ี้ประมูลซ้ือได ้

6. กรณีท่ีผูป้ระมูลซ้ือผิดสัญญาไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะตอ้งท าการริบเงินมดัจ าและส่งมอบให้กบั
ผูว้า่จา้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาหลงัหกัค่าด าเนินการประมลูขายทอดตลาด 

7. ภายหลงัการส้ินสุดสญัญา ผูท้อดตลาดจะแจง้ใหผู้ข้ายรับทราบและใหด้ าเนินการน ารถยนตท่ี์ทั้งหมด ออก
จากสถานท่ีรับฝากรถยนตภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ หากผูข้ายไม่สามารถน ารถยนตอ์อกจากพ้ืนท่ีได้
ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผูข้ายมีสิทธิเรียกเก็บค่าฝากจอดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการดูแลรักษารถยนต์ท่ีอยู่ใน
สถานท่ีจอดรถยนตใ์นอตัราคนัละ 100 (หน่ึงร้อย) บาท ต่อวนั นบัแต่วนัแรกท่ีน ารถยนตค์นันั้น ๆ เขา้จอด หรือมีสิทธิน ารถ
ออกขายทอดตลาดใหม่ 

 
4.2.3 สัญญาฝากจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

บริษทัได้จัดพ้ืนท่ีและให้บริการฝากจอดรถส าหรับลูกคา้ท่ีว่าจา้งให้บริษทัด าเนินการประมูลรถยนต์ หรือ
รถจกัรยานยนต์ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัท าสัญญากบัผูว้่าจา้งจ านวน 192 ราย สามารถสรุปรายละเอียดของ
สญัญาไดด้งัน้ี 

คู่สญัญา : ธนาคาร/ สถาบนัการเงิน/ บริษทัลีสซ่ิง/ บริษทัประกนัภยั/ หน่วยงานภาครัฐและ 
  บริษทัเอกชน 
อายสุญัญา : 1 - 2 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลบงัคบัต่อเท่ากบัอายสุญัญา 
  เดิมหรือจนกวา่จะยกเลิกสญัญาวา่จา้งประมูลขายทอดตลาด 

 การบอกเลิกสญัญา : เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา หรือมีความประสงคบ์อกเลิกสัญญา คู่สัญญา
ตอ้งบอกเลิกสญัญาเป็นลกัษณ์อกัษร บอกกล่าวใหคู้่สญัญาทราบล่วงหนา้ 30 วนั 

รายละเอียดท่ีส าคญั 
1. บริษทัรับฝากจอดรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ท่ีจะน าเขา้ประมูลโดยไม่คิดใชจ่้าย เวน้แต่กรณีท่ีฝากจอด

เกินก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดในสญัญา 
2. ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งระบุในสญัญาใหมี้การจดัท ารายงานรับมอบ เม่ือรับมอบรถยนต ์หรือ รถจกัรยานยนตจ์าก

ผูว้า่จา้ง บริษทัจะตอ้งจดัท าบนัทึกรับ ถ่ายรูป จดัท ารายงานการรับมอบ และจ านวนรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ท่ีรับฝาก 
เพ่ือรายงานแก่ผูว้า่จา้งทุกเดือน 

3. บริษทัจะตอ้งจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และตอ้งจดัให้มีประกนัภยัครอบคลุม
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีฝากจอด 
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4.2.4 สัญญาขนย้ายรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
บริษทัไดท้ าสัญญาวา่จา้งขนยา้ยรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ จากสถานท่ีจอดรถไปยงัสถานท่ีประมูลในพ้ืนท่ี

ต่าง ๆ โดยท าสญัญากบับริษทัขนส่ง 17 ราย โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 
คู่สญัญา  : บริษทัรับจา้งขนส่ง 
อายสุญัญา  : 1 ปี หากไม่มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลบงัคบัใชอี้กคราวละ 1 ปี 
การบอกเลิกสญัญา  : เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงละเมิดสญัญา หรือบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ล่วงหนา้ไม่ต ่ากวา่ 30 วนั  

รายละเอียดท่ีส าคญั 
1. ผูรั้บจา้งตกลงขนยา้ยรถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์ตามท่ีบริษทัมอบหมายให้ ตามวนัท่ีและสถานท่ีตามท่ี

บริษทัก าหนดในใบสั่งจา้งแต่ละคร้ัง โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาบุคลากรและยานพาหนะท่ีมีสภาพดี เพ่ือป้องกนัการตกหล่น 
และวสัดุ เคร่ืองมือ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใชใ้นงานตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทาง พร้อมทั้งด าเนินการจดัระเบียบ
รถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์ในพ้ืนท่ีของบริษทัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. ผูรั้บจา้งคิดค่าขนส่งตามระยะทางขนส่งและประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่ง 
3. ผูรั้บจ้างเป็นผู ้รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนระหว่างการขนส่ง โดยผู ้รับจ้างได้วางเงินเพื่อเป็น

หลกัประกนัความเสียหาย อีกทั้งผูรั้บจา้งตอ้งจดัให้มีประกนัภยัครอบคลุมความเสียหายจากอุบติัเหตุ หรือภยัอ่ืน ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการรับจา้งขนส่ง 

 
4.2.5 สัญญาว่าจ้างท าความสะอาดรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

บริษทัไดท้ าสัญญาวา่จา้งให้ท าความสะอาดรถยนต ์หรือ รถจกัรยานยนต์ท่ีจะน าเขา้ประมูล ณ ส านกังานใหญ่ 
และส านกังานสาขาจ านวน 8 สญัญา โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

คู่สญัญา  :  บุคคลหรือหา้งร้าน 
อายสุญัญา  :  1 ปี ทั้งน้ีหากไม่มีการบอกเลิกสญัญาใหถื้อวา่สญัญามีผลบงัคบัใชอี้กคราวละ 1 ปี 
การบอกเลิกสญัญา  : เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงละเมิดสญัญา หรือบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ล่วงหนา้ไม่ต ่ากวา่ 30 วนั 

รายละเอียดท่ีส าคญั 
1. ผูรั้บจา้งเป็นผูท้  าความสะอาดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทุกคนัก่อนท่ีจะเขา้ประมูลขายทอดตลาดใน

ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ้ดัหาพ้ืนท่ีท าความสะอาดและสาธารณูปโภคให้ และผูรั้บจ้างเป็น         
ผูจ้ดัเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อุปกรณ์ และแรงงาน โดยคิดค่าตอบแทนตามประเภทของรถเป็นรายคนั และ/หรือเหมาจ่าย  

2. บริษทัจะน ารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตม์ายงัจุดท่ีก าหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะท าความสะอาด และผูรั้บจา้งจะ
ท าการตรวจรับก่อนท าความสะอาด 

3. ผูรั้บจา้งจะท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายในตวัรถตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา ผูรั้บจา้งจะ
รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายขณะท าความสะอาด และกรณีท่ีการท าความสะอาดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
จะตอ้งท าการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จก่อนการประมูลหรือบริษทัจะไม่จ่ายเงินค่าจา้งส าหรับรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตค์นันั้น ๆ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั
อยา่งมีนัยส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ านวนสูง
กวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 
ปัจจุบนับริษทัไม่มีพนัธะผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต 

ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นกู้หรือตัว๋เงนิ 
บริษทัไม่มีการออกหุน้กูห้รือตัว๋เงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 - ไม่มี - 

 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : AUCT 
เลขทะเบียนบริษทั      : 0107555000341 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการจดัการประมูลสินคา้ 
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั : 550,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ : 137,500,000 บาท  
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ : 0.25 บาท 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เวบ็ไซต ์ : www.auct.co.th 
โทรศพัท ์ : 0 2033 6555  
โทรสาร 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

: 
: 

0 2935 6020 
0 2033 6555 ต่อ 148 

 
บุคคลอ้ำงองิ 

  

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน)  
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 0 2009 9000  

ผูส้อบบญัชี : บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33       
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 0 2264 0777 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียนเท่ากบั 137.50 ลา้นบาท และทุนช าระแลว้จ านวน 137.50 ลา้น

บาท เป็นหุน้สามญัทั้งส้ิน 550 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มครอบครัวศิลา 288,895,500 52.53 
 นายภาคภูมิ ศิลา 137,499,000 25.00 
 นางธิดารัตน์ สีตภวงัค ์ 123,938,300 22.53 
 นายเทพทยั ศิลา 14,108,200 2.57 
 นายวรัญญู ศิลา 8,100,000 1.47 
 นางวภิา ศิลา 5,000,000 0.91 
 นางพรรณี ศิลา 250,000 0.05 

2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED  36,317,300 6.60 
3. กลุ่มเสรีววิฒันา 30,424,100 5.53 
 นางสาวพิมพศิ์ริ เสรีววิฒันา 13,550,000 2.46 
 นางสาวพิชญสิ์นี เสรีววิฒันา  9,674,100  1.76 
 นางวราณี เสรีววิฒันา 6,700,000 1.22 
 รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 500,000 0.09 
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,510,737 5.18 
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 

LIMITED 
22,108,000 4.02 

6. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 17,602,369 3.20 
7. กลุ่มยอดจรัส 6,066,200 1.10 
 นายสุวทิย ์ยอดจรัส 3,616,200 0.66 
 นางสาวณฐัธิดา ยอดจรัส 1,550,000 0.28 
 นายณฐัวฒิุ ยอดจรัส 900,000 0.16 

8. นายสินธุ เวศยว์รุตม ์ 3,000,000 0.55 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
9. กองทุนเปิด เอไอเอ ไทยอิควต้ีิ 2,776,900 0.50 
10. นางสาวเสาวลกัษณ์ ชยัเดชสุริยะ 2,307,400 0.42 
 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืน ๆ 111,991,494 20.36 

รวม 550,000,000 100.00 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นกรรมการและผู้บริหาร จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา        500,000 0.09 
2. นายเทพทยั ศิลา 14,108,200 2.57 
3. นายสุวทิย ์ยอดจรัส 3,616,200 0.66 
4. นายวรัญญู ศิลา 8,100,000 1.47 
5. นายสุธี สมาธิ 160,100 0.03 
6. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา 59,500 0.01 
7. นางสาวพนูศิลป์ แกว้จ านงค ์ 5,000 0.001 
 รวม 26,549,000 4.83 

 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปัน
ผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน        
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ  

ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะ
ด าเนินการรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมต่อไป 

ประวตักิารจ่ายปันผลย้อนหลงั                                 

 2560 2561 2562 2563* 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.19 0.31 0.43 0.22 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.20 0.30 0.40 0.18 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%)  105.84 96.74 93.92 80.69 

* จ่ายจากผลการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการจ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 
1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. คณะกรรมการบริหาร 

โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการบริษทัจ านวน 8 คน ดงัน้ี  
1) รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการ 
2) รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์  กรรมการอิสระ 
3) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์  กรรมการอิสระ 
4) นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล  กรรมการอิสระ 
5) นายเทพทยั ศิลา   กรรมการ 
6) นายศราวธุ จารุจินดา  กรรมการ 
7) นายสุวทิย ์ยอดจรัส   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
8) นายวรัญญู ศิลา   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
โดยมีนางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เป็นเลขานุการบริษทั 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ไดแ้ก่ นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายสุวทิย ์ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ    

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ และเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันา

บุคลากรของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงาน งบประมาณ และการใชท้รัพยากรของบริษทั  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส 
น่าเช่ือถือ รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีขบัเคล่ือนใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
5. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 
6. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีส้ินปีของ

บริษทัและจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือมีความจ าเป็น 
7. ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี โดยใหมี้การประเมินการปฏิบติังานเป็น 2 

แบบ คือการประเมินการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการบริษทั และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อน าผลการ
ประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด  
ต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอเพ่ือ
เสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีเห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษทัและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใน
รอบปีท่ีผา่นมาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย
เป็นประจ าทุกปี 

15. ก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง   
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ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
1) รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์  กรรมการตรวจสอบ 
3) นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนายรุ่งพนัธ์ ซาลลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษทั 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินและประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้
รายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดูแลใหป้ฏิบติังานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการ
จดัการความเส่ียงของบริษทั รวมทั้งใหค้  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิ์นและทดสอบวา่ทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใชท้รัพยากรของบริษทัวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือคุม้ค่าหรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี  และพิจารณาผลการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
10. จดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือใหค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนและก าหนดค่าตอบแทนผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
13. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 คน ดงัน้ี 
1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2) รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์  รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3) รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 หมายเหตุ:     กรรมการล าดบัท่ี 1, 2 และ 4 เป็นกรรมการอิสระ 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ัดการ 

เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการทดแทน เพ่ือให้มีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามกฎหมายระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้ง และก าหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติัพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ งติดตามและ

สรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองโครงสร้าง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้ง

แนวปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
6. จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพื่อเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการ อยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั 
8. ประเมินผลทางปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือก าหนด

ค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
9. พิจารณางบประมาณการข้ึนค่าจ้าง การเปล่ียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจดัการเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
10. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีการประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั 
11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
12. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 4 คน ดงัน้ี 
1) นายวรัญญู ศิลา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3) นายเทพทยั ศิลา  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4) นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณาอนุมติันโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ ์แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเส่ียง 
2. ติดตามดูแลการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง 
3. ทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัและกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์         

ท่ีเปล่ียนไป 
4. จดัระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภท และมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ือจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี 

ยอมรับได ้
5. ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดเพ่ือน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
6. สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
7. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและการประเมินความเส่ียง 
8. ประเมินความเส่ียงและอนุมติัแผนจดัการความเส่ียง 
9. รายงานความเส่ียงและการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอ         

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
11. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5. คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการบริหารจ านวน 6 คน ดงัน้ี 
1) นายเทพทยั ศิลา  ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหาร 
3) นายสุวทิย ์ยอดจรัส  กรรมการบริหาร 
4) นายวรัญญู ศิลา  กรรมการบริหาร 
5) นายเวทย ์นุชเจริญ  กรรมการบริหาร 
6) นางอญัชลี พรรคกลิน กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพฒันาบุคลากร และอ านาจการบริหาร

ต่าง ๆ ของบริษทั เพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
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3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบขอ้มูล รวมทั้งโครงสร้าง
องคก์ร 

4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการในการตดัสินใจ
ประเด็นท่ีมีความส าคญั 

5. กลัน่กรอง สนบัสนุน และบริหารความเส่ียงของบริษทัดงัน้ี 
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และสนบัสนุนเพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเส่ียงไดรั้บ

การปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทั 
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยทุธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมติั 
- ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามท่ีคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ 
- รายงานความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั และการจดัการความเส่ียงดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. จัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
9. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนุมติัและด าเนินการ 
10. ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ 
11. มีอ านาจอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร การให้กูย้ืมหรือลงทุนอ่ืน ๆ การกูย้ืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนั

การเงิน การขออนุมติัเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ่้าย การก่อภาระผูกพนั/การอาวลั/การค ้ าประกนั การอนุมติัแผนงาน/
งบประมาณ /ซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย การอนุมัติ ซ้ือสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัใหอ้ านาจไว ้ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

13. ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย 
หรือการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนในกรณีดงักล่าว รวมทั้งรายการท่ีก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อ
หุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 9 

• ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 10 คน ดงัน้ี 
1) นายเทพทยั ศิลา   ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายศราวธุ จารุจินดา  กรรมการบริหาร 
3) นายสุวทิย ์ยอดจรัส   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4) นายเวทย ์นุชเจริญ   กรรมการบริหาร 
5) นายวรัญญู ศิลา   กรรมการผูจ้ดัการ 
6) นางอญัชลี พรรคกลิน  รองกรรมการการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
7) นายสุธี สมาธิ   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 
8) นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรักษา  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบไอที 
9) นางสาวพนูศิลป์ แกว้จ านงค ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 
10) นายนิธิศ โสภณ*   รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ 
* เขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2563 

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. บริหารงานบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่งและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คณะกรรมการบริหาร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2. จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือขออนุมติั 
3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัทุก 3 เดือน 
4. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติั 
5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและลูกจา้งตลอดจน

ใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากงานตามอ านาจอนุมติัและด าเนินการ 
6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร ค าสั่งหนังสือต่าง ๆ ท่ีใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

ตลอดจนมีอ านาจใหก้ระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 
7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขดัหรือแยง้กับ

ระเบียบขอ้ก าหนดหรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
8. ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอ านาจ

ช่วง และการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตร้ะเบียบขอ้ก าหนดหรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
9. มีอ านาจอนุมติัการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร การให้กูย้ืมหรือลงทุนอ่ืน ๆ การกูย้ืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนั

การเงิน การขออนุมติัเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ่้าย การก่อภาระผูกพนั/ การอาวลั/ การค ้าประกนั การอนุมติัแผนงาน/
งบประมาณ/ ซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย การอนุมัติซ้ือสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัใหอ้ านาจไว ้ 

10. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหาร 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่อนุมติั หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
หรือเขา้ร่วมด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารหรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือวา่อยูภ่ายใตข้อบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ
ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าว ไม่วา่โดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระท าใน
นามของตนเองในกรณีดงักล่าว นิติกรรมนั้นจะตอ้งน าเสนอเพ่ือให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษทัและตามกฎหมายต่อไป 

• สถิตกิารเข้าประชุมของกรรมการ 
ในปี 2563 กรรมการมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ:  
* นายสุวทิย ์ยอดจรัส พน้จากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563  
**    นายเวทย ์นุชเจริญ และนางอญัชลี พรรคกลิน ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 

 
• เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ 
เป็นเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 ดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

การประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา 9/9 - 3/3 - - 1/1 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ 9/9  4/4 3/3 - - 1/1 
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ 9/9  4/4 3/3 - - 1/1 
4. นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล 9/9  4/4 3/3 2/2 - 1/1 
5. นายเทพทยั ศิลา  9/9 - - 2/2  16/16 1/1 
6. นายศราวธุ จารุจินดา 9/9 - - 2/2  16/16 1/1 
7. นายสุวทิย ์ยอดจรัส 9/9 - - 1/1*  16/16 1/1 
8. นายวรัญญู ศิลา 9/9 - - 2/2  16/16 1/1 
9. นายเวทย ์นุชเจริญ - - - - 10/12** - 
10. นางอญัชลี พรรคกลิน - - - - 12/12** 1/1 
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(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 
ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
4. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลหรือรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
5. ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

ประวติัโดยสงัเขปของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 
การศึกษา:  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 การอบรม: - หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (CSP) รุ่นท่ี 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  - หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 1 ปี 2558 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 ประสบการณ์การท างาน: 
 พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั 
    บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
 2561 - พ.ค. 2563  เลขานุการบริษทั 
    บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2561   ผูช่้วยเลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
    บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ตามรายละเอียดดงัน้ี  
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) 

ประธานกรรมการ  46,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,250 
กรรมการตรวจสอบ  34,500 
กรรมการ  34,500 
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รวมทั้ งอนุมัติค่าบ าเหน็จรายปีและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานปี 2563 ในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาท โดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ  

สรุปค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ดงัน้ี  
 (หน่วย: บาท) 

รายช่ือ ค่าตอบแทน ค่าบ าเหน็จ รวม 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา  552,000  726,000 1,278,000 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์  483,000  605,000 1,088,000 
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์  414,000  484,000 898,000 
4. นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล  414,000  484,000 898,000 
5. นายศราวธุ จารุจินดา - - - 
6. นายเทพทยั ศิลา - - - 
7. นายสุวทิย์ ยอดจรัส - - - 
8. นายวรัญญู ศิลา - - - 

รวม 1,863,000 2,299,000 4,162,000 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ในปี 2563 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 9 คน* ซ่ึงบริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหาร ในรูปของเงินเดือน 
โบนัส และสวสัดิการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับพนักงาน รวมเป็นจ านวนเงิน 27,343,177 บาท ทั้ งน้ี รวมถึงค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 

หมายเหตุ: 
* ไม่รวมนายนิธิศ โสภณ รักษาการรองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานปฏิบัติการ ซ่ึงเข้ารับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 4 

ธนัวาคม 2563 

 (ข)  ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ  
บริษัทได้พิจารณาท าประกนัภยัความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability 

Insurance หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกันวงเงินประกันและค่าเบ้ียประกันเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ความ
คุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและ
ผูบ้ริหารภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีโดยชอบ 
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• บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวนทั้งส้ิน 393 คน โดยแบ่งตามฝ่ายไดด้งัน้ี 

สายงาน / ฝ่าย 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 

สายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ 41 44 
สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 29 34 

สายงานพฒันาระบบไอที 10 12 
สายงานบญัชีและการเงิน 26 30 

ฝ่ายปฏิบติัการ 241 262 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 6 7 

ส านกัตรวจสอบภายใน 4 4 
รวม 357 393 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2563 บริษทัมีค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวน 142,068,809 บาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน เงินประกนัสงัคม เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าประกนัชีวติ โบนสั และสวสัดิการอ่ืน ๆ โดยก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

 -ไม่มี- 

• การฝึกอบรมพนกังาน  
บริษทัมีนโยบายพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองและเลง็เห็นความส าคญัของบุคลากร ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือน

บริษทั เพ่ือด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองคก์รขาดความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพของตนเอง 
หรือขาดการพฒันา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนั้น บริษทัจึงได้จัดท านโยบายเพื่อบริหาร
บุคลากร ดว้ยการฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีศกัยภาพเพียงพอเพ่ือขบัเคล่ือนบริษทัใหก้า้วหนา้ต่อไป 

ในปี 2563 พนกังานของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี 
หลกัสูตร แผนก/ฝ่าย จดัอบรมโดย 

การพฒันาบุคลากรตน้แบบฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายปฏิบติัการ  บริษทั สหการประมูล จ ากดั 
(มหาชน) 

การพฒันาพนกังานสตอ๊ก ฝ่ายปฏิบติัการ  บริษทั สหการประมูล จ ากดั 
(มหาชน) 

ขบัข่ีปลอดภยั ฝ่ายปฏิบติัการ อาจารยเ์ทวฤทธ์ิ บุญยะลาโภ 
SMART KPIs ของต าแหน่งงาน ฝ่ายบริหาร และ ผูจ้ดัการทุกฝ่าย ดร.อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ 
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หลกัสูตร แผนก/ฝ่าย จดัอบรมโดย 
อบรมดบัเพลิง ทุกฝ่าย บริษทั เอเพคซ อินดสัทรี เซลส์ 

แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั 
ผูจ้ดัการยคุใหม่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 
การควบคุมตรวจสภาพรถ ฝ่ายปฏิบติัการ กรมการขนส่งทางบก 
การค านวณผลประโยชน์พนกังานดว้ย
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2563 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย บริษทั แอคชวัเรียลบิซ จ ากดั 

Key point ท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งทราบในการ
จดัท าบญัชีและรายงานผูส้อบบญัชี  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัส าคญัท่ีใชใ้นปี 2563 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

Update กฎหมายภาษีปี 2563 และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งทราบ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

TFSSs กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน: มุมมอง
การใชแ้ละวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นงบการเงิน 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน สภาวชิาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ผลประโยชน์พนกังาน ฝ่ายบญัชีและการเงิน สภาวชิาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส าหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย สภาวชิาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส
ความทา้ทาย และวธีิการประเมิน 

ส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ี ในปี 2563 จ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังานเท่ากบั 9 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึง
ระบบการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 พร้อมกบัการทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดหลกัการตามนโยบายการ
ปฏิบัติท่ี ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic            
Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงครอบคลุมหลักการทั้ ง 5 หมวด ได้แก่ 
สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code: “CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน 
โดยบริษทัไดมี้การทบทวนบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งจดัให้
มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุด 
ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นประจ าทุกปี 

2. ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน ซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร 
รวมทั้งก าหนดงบประมาณท่ีจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดท้ าหน้าท่ีสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้น มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายดา้นมาเป็นกรรมการบริษทั เพื่อ
เสริมสร้างใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถพฒันาธุรกิจและองคก์ร ใหมี้ความแขง็แกร่ง และเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผ่าน
การเสนอของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้ งดูแลการพฒันา ฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้ งสวสัดิภาพในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

5. ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยฝ่ายไอทีของบริษทัไดพ้ฒันาระบบการ
ประมูลออนไลน์ท่ีทนัสมยั เพ่ือให้การประมูลเป็นไปอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม ซ่ึงสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ 
และคู่คา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โดยคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารทุกฝ่าย เพ่ือพิจารณาประเมินความเส่ียงดา้น 
ต่าง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแกไ้ข และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยูเ่ป็นประจ า นอกจากน้ี ส านักตรวจสอบ
ภายในและผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ไดมี้การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการจดัการความเส่ียงต่าง ๆ เป็น
ประจ าทุกไตรมาส เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามล าดบั 

7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบญัชีท่ี
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง และท่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และสามารถรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมี
การทบทวนการพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีเป็นประจ าทุกปี 

8. สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ โดยบริษทัมีการให้ขอ้มูลการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และแนวโนม้ แก่นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูส้นใจทัว่ไป ผา่นกิจกรรม Opportunity Day จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และรายการเพ่ือการลงทุนในหลายช่องทาง รวมทั้งการใหข้อ้มูลกบัส่ือต่าง ๆ การจดัใหมี้การเขา้เยีย่มชมกิจการ รวมทั้ง
การจดัประชุมนกัวเิคราะห์ และนกัลงทุนสถาบนั อยา่งสม ่าเสมอ 

จากหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 8 ขอ้ขา้งตน้ เป็นหลกัปฏิบัติท่ีเน้นบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและบูรณาการ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาความยัง่ยืนเขา้ไปในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ทุก
ฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั เป็นแนวทางปฏิบติั และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระกาศให้พนกังานทุกคน
รับทราบและยดึถือปฏิบติัตามแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและในฐานะ

นกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้ งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

การจดัประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษทัจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม

ของบริษทั เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  

ณ ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า

เหมาะสมใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม มีก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 
2562 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผู ้ถือหุ้นส่งเอกสารผ่านเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั ในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนังสือนัดประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดย     
ผูถื้อหุ้น กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให ้         
ผูถื้อหุ้นทราบ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณาเป็นกรรมการของบริษทั หรือส่งค าถามล่วงหนา้แต่อยา่งใด  

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให ้          
ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางระบบการส่ือสารขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเป็นเวลา 30 
วนั และจดัส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อม
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รายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระพร้อมแนบหนงัสือมอบฉนัทะ รายงานประจ าปี 
รวมทั้งรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา เพ่ือให้ผูถื้อหุน้มีเวลาเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั 
โดยส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุม           
ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัประชุม 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง มอบฉนัทะแก่ตวัแทนผูถื้อหุน้ หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัซ่ึงบริษทัจะเสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษทัเพื่อเป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใช้
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก
เวบ็ไซดข์องบริษทั  

ณ วนัประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ รวมทั้งนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้น

อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยจดัให้มีบริการรถรับ-ส่ง บริเวณสถานีรถไฟใตดิ้น (MRT) ศูนยว์ฒันธรรม มายงับริษทัซ่ึงเป็น
สถานท่ีประชุม และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลตอ้นรับ ให้ความสะดวกอยา่งเพียงพอดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ตั้ งแต่เวลา 8.00 น. โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ ง 8 คน รวมถึง
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั  

บริษทัได้น าระบบบาร์โค้ดมาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่       
ผูถื้อหุ้น และจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ชิญท่ี
ปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และมีการบนัทึกวดีิโอตลอดการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุมประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งผูท่ี้มาดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ 
ให้ท่ีประชุมรับทราบ รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบตัรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไวใ้นท่ีประชุมแต่อย่างใด ระหว่างการประชุมประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษทัไดบ้ันทึกประเด็นส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

การใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ืออนุมติัในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงขา้งมาก โดยใชว้ิธีลงคะแนนแบบ 1 Share :  1 
Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรณีมีผูถื้อหุ้นเขา้มาร่วมประชุมหลงัจากเปิดการประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระ
ท่ียงัไม่ลงมติในท่ีประชุมเท่านั้น และในแต่ละวาระประธานจะสรุปผลการลงมติใหท่ี้ประชุมรับทราบ ทั้งจ านวนหุน้ท่ีลงมติ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

ณ หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น  
หลังจากเสร็จส้ินการประชุม บริษัทได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจดัท ารายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ประกอบด้วยรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน ผลของ
คะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงความคิดเห็นและขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นทุกราย โดย



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ 18 

เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.auct.co.th) ภายใน 14 
วนัหลงัการประชุม 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา เพ่ือใหน้กัลงทุน ผูถื้อหุน้ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
และผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบผ่านทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบริษทั และ
หากมีประเด็นขอ้สงสัย ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” โทรศพัท ์0 2033 6555 หรืออีเมล 
investor@auct.co.th ทางบริษทัจะไดน้ ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพฒันาการท างานของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัโดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อ

หุ้น และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีการให้ขอ้มูลอย่างครบถว้นเท่าเทียมกนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
วางใจ และมีความมัน่ใจในการลงทุน 

บริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุ้นคนไทย 
หรือต่างชาติ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ รายยอ่ย ผูถื้อหุ้นบุคคลหรือสถาบนั อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะก ากบัดูแลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทั บริษทัจึงก าหนดการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติั ใหผู้ถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้า่บริษทัมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม และผูถื้อหุน้ทุกคนจะไดรั้บสิทธิพ้ืนฐาน
ในฐานะผูถื้อหุน้ไม่แตกต่างกนั 

ในปี 2563 บริษทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั รายละเอียดดงัน้ี  
1) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ตามกระบวนการสรรหาก่อนการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 3 เดือน ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2) เน่ืองจากปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท าใหต้อ้งเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นออกไป ซ่ึงบริษทัไดมี้การแจ้งผูถื้อหุ้นผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหน้า 
รวมถึงเปิดเผยมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ 19 และแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในวนัประชุม 

3) บริษทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้ ง

กฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุม โดย

ในวนัประชุมไม่มีการเพ่ิมวาระโดยไม่ไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้แต่อยา่งใด 

4) การมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุมแทนส าหรับผู ้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมเองไม่ได้ โดยมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ท่ี
บริษทัแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

5) ในการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยบริษทัไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง หรือบตัรเสีย 
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3.  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสิทธิและการปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเป็นธรรม จึงก าหนดแนวทางปฏิบติัต่อ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  
3.1  ผู้ถือหุ้น 

บริษทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานของตน และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั    
ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สร้างมูลค่าเพ่ิมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

- บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าท่ี  โดยน าความรู้และทักษะการบริห ารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็ม
ความสามารถดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อ  
ผูถื้อหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

- รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโนม้ของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซ่ึงผลเสียของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

3.2  พนักงาน  
พนักงานทุกคนลว้นเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของบริษทั บริษทัจึงมุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลความ
ปลอดภยั และรักษาสภาพแวดลอ้มการท างาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน 
รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก าหนดและต่อยอดการปลูกฝัง
วฒันธรรมองค์กร ดว้ยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัและมีคุณค่า น ามาซ่ึงความส าเร็จ ความกา้วหน้า 
และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ
สถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์

- บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจดัวางระบบ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ความชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งบริษทั 

- ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหนา้ท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทัมีดงัน้ี 
1) คดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมการท างานอยา่งมืออาชีพ และพฒันาความรู้ความสามารถ

ใหมี้ประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 
2) ผูบ้ังคบับัญชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลบั และสนับสนุนการพฒันา

พนกังานอยา่งเสมอภาค 
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3) พนกังานมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการพฒันาความสามารถของตนเอง 
4) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยความกา้วหนา้ในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจตา่ง ๆ ข้ึนอยู่

กบัคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 
5) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริต

ใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ  
6) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
7) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้

พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได ้

3.3  คู่แข่ง  
บริษทัปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ

แข่งขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 
2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
3) ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก     

มูลความจริง 

3.4  คู่ค้า    
บริษทัค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการ

ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัดในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบ

แจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 
3) รักษาความลบัของคู่คา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเอง

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.5  ลูกค้า 
บริษทัมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนให้ไดรั้บผลิตภณัฑ ์และบริการท่ี

ดีมีคุณภาพ และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
1) มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
2) เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ์ 
3) รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัสม ่าเสมอ รวมถึงไม่ใช้ขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.6  เจ้าหนี ้
บริษัทยึดถือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นธรรมตามเง่ือนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้ีรวมถึงการช าระคืนตาม

ก าหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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1) รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ทั้งในแง่การช าระคืน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ 
2) รายงานฐานะทางการเงินแก่เจา้หน้ีตามขอ้ก าหนดในสญัญาเงินกูอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.7  ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ

ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถึงคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคมในพ้ืนท่ีโดยรอบ บริษทัแบ่งผล
ก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือตอบแทนและสร้างสรรคชุ์มชนและสงัคม ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย
มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1) ค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อใหมี้ผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชน หรือเกิดนอ้ยท่ีสุด 

2) คืนผลก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
3) ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบั

อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
4) ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกันกับบริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
5) อ านวยประโยชน์ต่อสงัคมทุกระดบั ทั้งในระยะใกลแ้ละระยะไกล 
6) เขา้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์

ป้องกนัและนโยบายสร้างเสริม 
7) ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สร้างความเขา้ใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอนัเกิดข้ึนกบัชุมชนโดยรอบ เพ่ือ

จดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของการอยูร่่วมกนัระหวา่งบริษทัและชุมชนอยา่งไม่มีปัญหาขดัแยง้และ
เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

3.8  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัมีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการน าขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต์ภายใต ้Domain Name “*.auct.co.th” โมบายแอปพลิเคชนั และเอกสารตามแบบท่ีบริษทัก าหนด   
ไปใชโ้ดยมีเจตนาไม่สุจริต รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบติัไดป้ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.9 ความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน 
บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ คปอ. 

และวา่จา้งเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานวิชาชีพ หรือ จป. เพื่อท าหน้าท่ีดูแล ป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุจาก
การท างาน และใหป้ฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานต่อ
บริษทั 

ในปี 2563 พนักงานมีอตัราการลาป่วยเฉล่ียจ านวน 5 วนัท าการ และพบการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอนั
เน่ืองมาจากการปฏิบติังานจ านวน 1 คร้ัง ท่ีสาขารังสิต คลอง 8 ซ่ึงไม่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัแต่อยา่งใด  
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3.10  การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ  โดยยดึถือการปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเก่ียวกบัเคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิบตัร กฎหมาย
เก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนกังานในดา้นกฎหมายเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบติัไดป้ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.11  การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
บริษทัให้ความส าคญักบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนคาดหวงัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั

ตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษทัไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางปฏิบติั 
การก ากับติดตาม รวมถึงการก าหนดบทลงโทษ ประกาศใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยได้เผยแพร่นโยบายต่อตา้น
คอร์รัปชั่นบนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการทบทวนอย่างสม ่ าเสมอ อีกทั้ งบริษัทมีการแต่งตั้ ง “คณะท างาน Anti-
corruption” ท าหนา้ท่ีประเมินและวางแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดจาการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

3.12  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทมีมาตรการดูแลผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษทัตามระเบียบวา่ดว้ย
กระบวนการรับและพิจารณาขอ้ร้องเรียน ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

จดหมายถึง:  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เวบ็ไซต:์ www.auct.co.th 
อีเมล:  audit_com@auct.co.th 
โทรศพัท:์  0 2033 6555 
โทรสาร:  0 2935 6202 

ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง
ผา่นทางอีเมลของบริษทั 

เม่ือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเร่ืองร้องเรียนแลว้จะรวบรวมขอ้เท็จจริง ท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบสวนและก าหนดมาตรการระงับเหตุท่ีเกิดเร่ืองร้องเรียน และรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษทัรับทราบ ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีไม่ประสงค์จะเปิดเผย
ตนเอง โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีไดรั้บไวเ้ป็นความลบั รวมถึงมีมาตรการคุม้ครองผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน  

ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทท่ีเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่อยา่งใด 
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4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสทั้งรายงาน

ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงลว้นมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัมีนโยบายเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษทัให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือให้ผูไ้ดรั้บข่าวสารมีความเขา้ใจในบริษทั
อย่างถูกตอ้งตรงกัน โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั www.auct.co.th 

4.1  การรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอยา่งเพียงพอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

4.2 การท ารายการของกรรมการ 
1) บริษทัก าหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ทราบ

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนเปลง 
2) บริษัทก าหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) บริษัทก าหนดให้การท ารายงานระหว่างกันท่ีส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
บริษทัใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้าร

เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ โดยบริษทัไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของ
บริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั ตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ 
บริษทัจึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1) ผู้มอี านาจในการเปิดเผยข้อมูล 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ สามารถพิจารณาและตดัสินใจ

เก่ียวกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีส าคญั เพ่ือการพิจารณาเปิดเผย โดยจะช้ีแจงขอ้มูลดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็น
ผูช้ี้แจงก็ได ้
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2) การเผยแพร่ข้อมูล 
- ขอ้มูลของบริษทัตอ้งมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงขอ้มูลต่าง ๆ ได้

ชดัเจน เขา้ใจง่าย และทนัเวลา 
- การรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเปิดเผยภายในก าหนดเวลาและความถ่ี ตามท่ี

กฎหมายหรือหน่วยงานนั้น ๆ ก าหนด ตามประเภทของขอ้มูล 
- ขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนหรือ

กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น จะเปิดเผยไดต้่อเม่ือขอ้มูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ 

- บริษทัจะส่ือสารขอ้มูลกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุ้น ผ่านผูแ้ทน
ของบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผูป้ระสานงาน 

3) ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผดิพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 
ห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยแลว้อาจท าให้เสียประโยชน์และ

ความสามารถในการแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน และตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจ าเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนบัสนุน โดยควรละเวน้
ถอ้ยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ีอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ในกรณีท่ีเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ผิดพลาด คลาดเคล่ือนจากขอ้เท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปล
ความหมายไม่ถูกตอ้งอยา่งมีนยัส าคญั ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ มีอ านาจ
ช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโดยทนัที 

4) การด าเนินการกรณีข้อมูลร่ัวไหล หรือข่าวลือ 
เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคล่ือนเก่ียวกบับริษทั หรือมีการอา้งอิงขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือ

ขอ้มูลส าคัญร่ัวไหลไปสู่บุคคลอ่ืน หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย ์และ/หรือ การด าเนินงานของบริษทั ไม่วา่ทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 
และรองกรรมการผูจ้ ัดการ รับผิดชอบในการช้ีแจงขอ้เท็จจริงท่ีผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโดยทนัที 

5) มาตรการป้องกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทาง
มชิอบ  

- ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน มีหนา้ท่ีเก็บรักษาขอ้มูล
ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

- หา้มผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงทีมงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ เช่น การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) และห้ามซ้ือขายหุ้นใน
ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศท่ีมีนยัส าคญั จนกวา่บริษทัจะไดด้ าเนินการ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้  

- หลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู ้
หน่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เวน้แต่ในกรณี
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ท่ีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีท าใหผ้ลประกอบการของบริษทัถูกคาดการณ์คลาดเคล่ือนอยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลใหผู้ท่ี้น า
ขอ้มูลไปใชเ้กิดความเขา้ใจผิด บริษทัจะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4.4   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมีนโยบายป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน น าขอ้มูลภายในของบริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การซ้ือขายหลกัทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองทรัพยข์องตน รวมถึง       

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตาม 
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535  

2) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมาถือครอง และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีท ารายการ  

3) บริษทัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบขอ้มูล
ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้น
ต่อบุคคลอ่ืน และควรรออยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้  

หากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน บริษทัก าหนดบทลงโทษทางวินยัหนกั/เบาตาม
ลกัษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ ตั้งแต่การตกัเตือนเป็นหนังสือตดั
ค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน 

4.5  ช่องทางการตดิต่อส่ือสาร 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีดูแลให้มีการติดต่อส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สมัพนัธ์เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลเร่ืองดงักล่าว นกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจสามารถติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้ 

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
เวบ็ไซต:์  www.auct.co.th 
อีเมล:  investor@auct.co.th 
โทรศพัท:์  0 2033 6555 
โทรสาร  :  0 2935 6202 
ในปี 2563 บริษทัมีการเผยแพร่และส่ือสารขอ้มูลกบันกัลงทุน นกัวเิคราะห์ และผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
1. เขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2. จดักิจกรรม Company Visit ใหแ้ก่สมาคมนกัลงทุนเนน้คุณค่า และนกัวเิคราะห์จากหลากหลายสถาบนั 
3. เขา้ร่วมกิจกรรม Finansia Corporate Day ท่ีจดัโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
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4. เขา้ร่วมกิจกรรม “บริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพบผูแ้นะน าการลงทุน” ท่ีจัดโดยบริษทัหลกัทรัพย ์     
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5. ให้สมัภาษณ์รายการต่าง ๆ ผา่นส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ รายการ Money Talk และรายการเจาะธุรกิจ NICHE 
เติบโตแรงใน 2H20 ท่ีจดัโดยบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

• โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจ และมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ และยัง่ยนื มุ่งเนน้การบริหารงานท่ี
มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายบริหารเพ่ือให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ภายใต้
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย ์และโปร่งใส ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  

บริษทัมีนโยบายก าหนดให้กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกินกว่า 5 แห่ง 
ทั้งน้ี บริษทัไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งใหบ้ริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 แห่งแต่อยา่งใด 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัมีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน ซ่ึงจะท าการให้
เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้ งคณะอนุกรรมการจ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
เฉพาะเร่ืองและสอบทานเบ้ืองตน้ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี
ท่ีก าหนด 

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน

โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย 
ในขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด โดยประธานกรรมการ
บริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นคนละบุคคลกนั ซ่ึงทั้งสองต าแหน่งตอ้งผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั
เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสม 

ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ตลอดจนก ากบัให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งน้ี รวมถึงการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ท าหน้าท่ีบริหารงานให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมถึง
จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมาย งบประมาณ และบริหารอ่ืน ๆ ภายในบริษทั  
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• จรรยาบรรณธุรกจิ 
บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อใหย้ึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสงัคม โดยยดึหลกัการท างานภายใตก้ฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และสัญญาต่าง ๆ 
ท่ีท ากบัคู่คา้ รวมทั้งติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย

ความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน
หลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบั
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจ
อนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด รวมทั้งให้มี
การเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไม่มีรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด 

• ระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบัติงาน และเพ่ือรักษา

เงินทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทั บริษทัจึงไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยไดป้ระกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษทัและได้ก าหนดภาระหน้าท่ี 
อ านาจการด าเนินการของผู ้ปฏิบัติงานและผู ้บริหารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกนั พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลทรัพยสิ์นและการใช้
ทรัพยสิ์นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัความเสียหายหรือการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน โดยบริษทัมีนโยบายจา้ง
ผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก เพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอยา่ง
สม ่ าเสมอ พร้อมทั้ งท าหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายการต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกบัความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงานและการ
ก ากบัดูแลปฏิบติังาน การจดัการความเส่ียงและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะใน
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การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือให้กบังบ
การเงินของบริษทั 

• การบริหารความเส่ียง 
บริษทัมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีพิจารณาและก าหนดแนวทางป้องกันความเส่ียงทั้ งท่ี

เกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

• รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ดงัปรากฏในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินของรายงานประจ าปี ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีภายนอก โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ซ่ึงด าเนินการบน
พ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ 

• การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไวล่้วงหน้าทั้ งปี และ

ก าหนดให้จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน หรืออาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระท่ีชดัเจน และน าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

ประธานกรรมการ ประธานเจา้หหนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุม
และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสี ยง โดย
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียง
เท่านั้ น ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด โดยจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีเลขานุการ
บริษทัเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

• วาระการด ารงต าแหน่ง 
ตามขอ้บังคบัของบริษทัก าหนดไวว้่าในการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจาก

ต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่
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ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาโดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยบริษทั
ใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแล
และรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ี
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี บริษทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่าง
ชดัเจน โปร่งใส และผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

• การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารไดรั้บการสมัมนาและฝึกอบรมในหลกัสูตร

ต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น หลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

ในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรม/สมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี  
ผูบ้ริหารทุกท่าน 
- หลกัสูตร “SMART KPIs“ ของต าแหน่งงาน โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ 
นางอญัชลี  พรรคกลิน 
- หลักสูตร Keypoint ท่ีผู ้ท าบัญชีต้องทราบในการจัดท าบัญชีและรายงานผู ้สอบบัญชี โดยส านัก

พฒันาการบริหารธรรมนิติ 
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัส าคญัท่ีใชใ้นปี 2563 โดยส านักพฒันาการบริหารธรรม

นิติ 
- Update กฎหมายภาษี ปี 2563 และสิทธิประโยขน์ทางภาษีท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งทราบ โดยส านกัพฒันาการ

บริหารธรรมนิติ 
- TFRSs กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน: มุมมองการใชแ้ละวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านงบการเงิน โดยสภาวิชาชีพ

บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

• การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผูถื้อหุ้นและ         

นักลงทุนทัว่ไปให้มีความถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้น โปร่งใส มีค าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตวัเลขสนับสนุน    
ทั้งในดา้นนโยบายผลการด าเนินงาน แนวโนม้ในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จและอุปสรรคของกิจการ 
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2) คณะกรรมการมีความเขา้ใจและสนบัสนุนการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทางวชิาชีพของผูส้อบ
บญัชี 

3) คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท าและเปิดเผย
รายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู ้สอบบัญชี โดย   
ครอบคลุมถึง 

3.1) การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัท าให้มีการ
จดัท างบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา 

3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัการให้มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเพียงพอเพ่ือจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัและทราบถึงจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3) ค ายนืยนัวา่บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนไดมี้การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอยา่งรอบคอบในการจดัท างบการเงินของ
บริษทั 

• แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจดัท าแผนและก าหนด

หลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองคก์ร และ
มัน่ใจได้ว่าบริษทัมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคตได้ และเพื่อ
ป้องกนัเหตุฉุกเฉินท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

• การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
บริษทัการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะปีละ 1 คร้ัง โดยมุ่งเนน้

ให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อน าผลการ
ประเมินมาวเิคราะห์การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และน าขอ้มูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานต่อไป  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 
1. กรรมการแต่ละท่านท าการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย  

ปีละ 1 คร้ัง 
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผลตอบแทนแก่กรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 

นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ย เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการต่อไป 

• การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมิน แบ่งเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. ผลการปฏิบติังาน 
2. ทกัษะการบริหารจดัการ 
3. พฤติกรรมของผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมินน้ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เพื่อรับทราบต่อไป  

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการท าหน้าท่ีกรรมการ เพ่ือให้
กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษทัมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัตลอดจนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ทั้ งน้ี ในปี 2563 ไม่มีกรรมการเข้ารับต าแหน่งใหม่            
แต่อยา่งใด 

• การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ ห้ามกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารใน

บริษทัหรือธุรกิจอ่ืนท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ผลประโยชน์กบับริษทั ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงจะไป
ด ารงต าแหน่งท่ีบริษทัอ่ืนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 

• การตดิต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั เพื่อ

เสนอขอ้มูลเก่ียวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบขอ้มูล และไดรั้บความคิดเห็นจากผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็มีโอกาสไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ีบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเดือนละ 2 คร้ัง เพ่ือให้กรรมการผูด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารติดตามงาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
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• การจดัท ารายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  
บริษทัก าหนดให้มีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อให้เป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานในการก ากบัดูแลดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยก าหนดให้เลขานุการบริษทัมี
หนา้ท่ีรวบรวม จดัเก็บ และส่งส าเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และ 89/16 เพื่อตรวจสอบและก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ทงัน้ี กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

• การจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์  
เพ่ือก ากบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ
และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือขาย 
และถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป โดยทุกส้ินไตรมาสเลขานุการ
บริษัทจะท าหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู ้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และแจง้ระยะเวลางดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอยา่งน้อย 30 วนั 
ก่อนวนัเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน และใหร้อคอยอีกอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้น าขอ้มูลภายใน
ไปใชใ้นทางมิชอบ 

• การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอสิระ กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุด 
- การสรรหากรรมการอสิระ 

บริษทัมีนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้ง 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
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สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใหร้วมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.
28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด

ทะเบียน 
นอกจากน้ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได ้รวมทั้ง บริษทัจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นตน้ 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ ง
กรรมการบริษทั โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตน
ทดแทน 

- การสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนท่ี
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เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณากลัน่กรองว่าผูท่ี้ไดรั้บการเสนอ
แต่งตั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทัและมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีได้ก าหนดไวใ้น
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมใน
การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

- การสรรหากรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัหรือบริษทัยอ่ยท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษทั และ
สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

- การสรรหาผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั ส านักงาน    

อีวาย จ ากดั จ านวนรวม 2.15 ลา้นบาท และไม่มีค่าบริการอ่ืน 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษทัคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัสามารถเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบับริษทั ซ่ึงรวมถึงการเสริมสร้างชุมชนและสงัคมใหดี้และยัง่ยนืดว้ยเช่นกนั 

บริษทัตระหนกัดีวา่ในการสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตไปพร้อมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทันั้น บริษทัจะตอ้งส่งเสริมแนวคิด
การสร้างคุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สังคมให้แก่บุคลากรของบริษทั  พร้อมปลูกฝังการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในการ
ปฏิบัติงานประจ าวนัให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานและวฒันธรรมองค์กรพร้อมกบัก าหนดทิศทางกลยุทธ์ท่ี
ชดัเจน  อยา่งไรก็ตามบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัผลงาน การปฏิบติัการ การเขา้ถึงและเอาใจใส่ลูกคา้ การพฒันาบุคลากร 
การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ การสร้างและประสานความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตร โดยค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบแนวคิดของการ
สร้างศูนยก์ลางแห่งความเป็นองคก์รท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 

10.1  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
การแข่งขันในธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 
บริษทัมีนโยบายการท าธุรกิจอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระท าการใดท่ีจะ

ไดม้าซ่ึงการเอาเปรียบคู่แข่งในการท าธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนขอ้มูลทางธุรกิจท าให้ลูกคา้หรือคู่คา้เขา้ใจเป็น
อยา่งอ่ืนหรืออยา่งหน่ึงอยา่งใดเพ่ือใชใ้นการไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งท่ีด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษทัและท าให้
ไดม้าซ่ึงลูกคา้รายนั้นโดยการด าเนินการทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง 

ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่คา้ทุกรายท่ีท าธุรกิจกบับริษทัโดยไม่มี

การเลือกปฏิบติัต่อรายหน่ึงรายไดเ้ป็นพิเศษ บริษทัรับผิดชอบต่อรถยนตทุ์กคนัท่ีท าการประมูลผ่านบริษทัโดยรับผิดชอบ
ต่อสภาพเคร่ืองยนตแ์ละสภาพภายนอกรถยนตใ์ห้กบัผูท่ี้น ารถยนตม์าขายกบับริษทัผา่นการประมูล และรับผิดชอบต่อผูท่ี้
ประมูลรถยนตไ์ดจ้ากบริษทั 

10.2  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร 
บริษทัใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองคก์รอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในการปฏิบติัต่อ

พนักงานของบริษทัทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออ่ืนใดท่ีจะน ามาซ่ึงความ
แตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากน้ีบริษทัไดส่้งเสริมพนักงานให้มีความกา้วหนา้ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน
โดยไม่กีดกนัจากปัจจยัอ่ืน ๆ อนันอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนกบัผู้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัด ารงในการใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รเสมอ

มา โดยปฏิบติัต่อคู่คา้และผูท่ี้ตอ้งท าการติดต่อเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบัองคก์รโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนาหรือปัจจยัอ่ืนใด
ท่ีจะน ามาซ่ึงการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 
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10.3  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
การจ้างงานอย่างเท่าเทยีม 
ในดา้นการจา้งงาน บริษทัมีระเบียบปฏิบติัในการจา้งงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาวา่จา้งแรงงาน

และไม่กีดกนัท่ีมาของการจา้งงานแรงงานหรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้า้ง
งานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอตัราและสัญญาค่าจ้างตาม
มาตรฐานท่ีพึงปฏิบติัโดยทัว่ไป 

ความสะดวกและปลอดภัยในสถานทีท่ างาน 
บริษทัได้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและไดจ้ัดให้มี

สวสัดิการขั้นพ้ืนฐานส าหรับพนกังานภายในบริษทั เช่น น ้ าด่ืม หอ้งสุขา สถานท่ีรับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อนเพ่ือลด
ความเหน่ือยลา้จากการปฏิบติังาน ฯลฯ 

บริษทัไดร่้วมกบัโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนกังาน ตลอดจนจดั
ใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อาทิ ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและความรู้ ใหก้บัพนกังานไดรั้บ
ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยมุ่งเนน้ขอ้มูลดา้นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดท่ีอาจเกิดจากการท างานใน
ส านกังาน อาทิ โรคท่ีมาจากเคร่ืองใชส้ านกังาน โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการประกนัชีวิตและสุขภาพกลุ่มกบั บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)ให้กบั
พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทั โดยประกนัชีวติกลุ่มจะใหค้วามคุม้ครองการเสียชีวติ เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุ
ทั้ งในและนอกเวลาท างานตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดรั้บการตรวจรักษา หรือจ าเป็นตอ้งเขา้
พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในโดยค าแนะน าของแพทย ์ 

โอกาสในความก้าวหน้า 
บริษทัค านึงถึงโอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังานท่ีท างานให้กบับริษทัทั้งน้ีเป็นไปตามความรู้ความสามารถ

ของพนกังานแต่ละคนโดยบริษทัจะส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งงานของบริษทัโดยไม่กีดขวางหรือ
เลือกปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดกบัพนกังานแต่ละคน 

10.4  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
ความปลอดภัยของคู่ค้า 
บริษทัจดัให้มีสถานท่ีส าหรับการประมูลท่ีสะอาดเรียบร้อยและปลอดภยัเพ่ือรองรับผูท่ี้น ารถเขา้มาประมูลกบั

บริษทัทั้งผูท่ี้น ารถมาขายและผูท่ี้เขา้มาท าการประมูลซ้ือรถ โดยบริษทัจดัสถานท่ีนัง่พกัรอในห้องปรับอากาศและบริเวณ
ลานประมูลในตวัอาคารโดยค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั พร้อมทั้งจดัใหมี้บริการเคร่ืองด่ืมบริการ
แก่ลูกคา้ตลอดเวลาท่ีท าการประมูล 

การแสดงเอกสารทีผ่ลติภัณฑ์ 
บริษทัจดัให้มีการท าเอกสารประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ท่ีเขา้ท าการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์

และรถจกัรยานยนตแ์ต่ละคนัใหก้บัผูท่ี้สนใจเขา้ท าการประมูลซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์ดท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์แต่ละคนั และบริษทัยงัรับผิดชอบต่อรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ทุกคนัท่ีลูกคา้ไดท้ าการ
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ประมูลไปจากบริษทัอีกดว้ย นอกจากน้ีบริษทัยงัรับประกนัการโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ต่ละคนัซ่ึง
หากผูป้ระมูลไปแลว้ไม่สามารถท าการโอนกรรมสิทธ์ิได ้บริษทัจะรับคืนทนัที  

10.5  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพ่ือความยัง่ยืน 
บริษทัรณรงคใ์ห้พนกังานลดการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น ลดการใชไ้ฟฟ้าโดยการปิด

ไฟ ปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลาพกักลางวนั ลดปริมาณการใชก้ระดาษในการปฏิบติังานและในการประชุมโดยมุ่งเนน้การ
ใชก้ารท าเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใชก้ระดาษภายในองคก์ร รวมทั้งรณรงคก์ารใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพภายในองคก์ร 

การป้องกนัมลพษิ 
บริษทัมีเจตนารมณ์ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยรอบบริษทั รวมทั้ งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน ้ า

บริเวณคลงัเก็บรถยนตแ์ละถนนทั้งภายในและภายนอกบริษทัเพ่ือลดการเกิดฝุ่ นละอองท่ีอาจจะก่อมลพิษภายในบริษทัและ
บริเวณใกลเ้คียงได ้อีกทั้งลดระยะเวลาและความจ าเป็นในการติดเคร่ืองยนตข์องรถท่ีจะเขา้ท าการประมูลลงเพื่อควบคุม
มลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษทัและชุมชนใกลเ้คียง  

10.6  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
บทบาทในตลาดแรงงาน 
บริษทัมีบทบาทในการจา้งแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีท่ี

บริษทัไดอ้ยูใ่นธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยกฎหมายแรงงาน
อยา่งเคร่งครัดเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความแขง็แกร่งในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

การมส่ีวนร่วมในชุมชน 
บริษทัจดัใหมี้จุดตรวจของสถานีต ารวจในทอ้งท่ีประจ าท่ีบริษทั(ตูแ้ดง) ทัง่น้ีเพ่ือป้องกนัภยัอนัอาจเกิดข้ึนไดก้บั

บริษทัและเผื่อแผ่ไปยงัชุมชนใกลเ้คียงเพ่ือให้การอยูร่่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนและค านึงถึงความปลอดภยัโดยรวมของ
ชุมชนเป็นหลกั 

บริษทัมีการดูแลสภาพแวดลอ้มในซอยทางเขา้บริษทัให้มีความสะอาด และปลอดภยั โดยร่วมกบัหน่วยงานของ 
เขตวงัทองหลาง และบริษทัโทรคมนาคม ในการก าจดัเถาวลัยท่ี์เกาะติดสายโทรศพัท์ และจดัเก็บสายไฟฟ้าท่ีร่วงหยอ่นให้
เรียบร้อยเพ่ือปลอดภยักบัผูใ้ชร้ถและถนนในบริเวณดงักล่าว 

การมส่ีวนร่วมในสังคม 
ในปี 2563 บริษทัใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในสงัคม ดงัน้ี 
1. บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นก าลงัของชาติต่อไปในอนาคต จึงให้การสนบัสนุน

งบประมาณในการจดักิจกรรมวนัเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  
2. ในช่วงวกิฤตการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 บริษทัไดแ้จกอาหารส าเร็จรูปและน ้ าด่ืมแก่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีรอบ ๆ บริษทั ทั้งส านกังานใหญ่ และสาขารังสิตคลอง 8 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 
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3. บริษทัไดร่้วมกบัท่ีวา่การอ าเภอธญับุรี ร่วมกนัแจกขา้วสาร อาหารแห้ง และน ้ าด่ืม ให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควดิ-19  

 

4. บริษทัให้ความส าคญัในการป้องการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงไดจ้ดัหนา้กากอนามยัและเจ
ลลา้งมือ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์จ าเป็นในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 มอบใหแ้ก่หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี
เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดใ้ชป้้องกนัขณะปฏิบติังาน และส าหรับใหบ้ริการประชาชนท่ีมาใชบ้ริการในพ้ืนท่ีของหน่วยงานราชการ 
รวมถึงการจดัหนา้กากอนามยัและเจลลา้งมือแจกจ่ายใหก้บัประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงบริษทั 
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5. บริษทับริจาคเงินใหโ้รงเรียนอิมาร่อตุด๊ดีน เพ่ือสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ 

 

6. บริษัทในการสนับสนุนโครงการราชมงคลจิตอาสา ประจ าปี 2563 โดยสมทบทุนในการสร้างอาคาร
เอนกประสงค ์ณ โรงเรียนบา้นหนัทราย อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ เพ่ือเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ 

10.7  การใช้ความช านาญทางธุรกจิกบัหน่วยงานทางสังคม 
บริษทัไดใ้ชน้วตักรรมและความช านาญพิเศษทางธุรกิจให้กบัหน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การ

ประมูลรถยนตซ่ึ์งเป็นทรัพยสิ์นของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และการใหข้อ้มูลและสถิติราคาซ้ือขายรถมือสองรุ่นต่าง ๆ แก่
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นขอ้มูลราคาอา้งอิง ทั้ งน้ี บริษทัได้ค  านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานทางสงัคมเป็นหลกัตลอดมา 
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11.  การควบคุมภายใน 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองดว้ยตระหนกัวา่ ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท า
ใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใชท้รัพยากรและการดูแลทรัพยสิ์น การ
รายงานขอ้มูลทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุด   
ต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี โดยก าหนดโครงสร้างองคก์รและ
สายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทาง
ธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
และติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 

รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษทันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการแจง้การกระท าผิดและให้ความคุม้ครองผูร้้องเรียน 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นกังานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง โดยอบรมให้
ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม และจดั
ให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอยา่งชดัเจน ทบทวนและจดัให้มีคู่มือการปฏิบติังานของทุกระบบอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความคล่องตวั เป็นระบบ โดยพิจารณาถึง
ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้ระบบควบคุมภายใน 
ระบบบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดูแลรักษาและการใชท้รัพยสิ์น เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษทั
ไดจ้ดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผูต้รวจสอบภายในอิสระซ่ึงวา่จา้งบุคคลภายนอก และส านักตรวจสอบ
ภายใน ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารจดัการ
ความเส่ียง และระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษทัโดยน ากรอบแนวทางของ
ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ งองค์กร และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย มาประยุกต์ใชใ้ห้การควบคุมภายในการ
บริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

การประเมนิความเส่ียง 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจยัภายนอกและ

ภายในองค์กร จึงจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือก ากบัดูแลการบริหารความ
เส่ียงขององคก์รให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเพ่ือให้ทุก
คนปฏิบติั โดยประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร ครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น เช่น 
ดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้นเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริต
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คอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้ “คณะท างานบริหารความเส่ียง” มีการรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอก
และภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ าทุกปี 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน  
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเส่ียงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน และมีการจดัท าและทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบั
โครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าท่ีมีการถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกท่ี
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบติังานในส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคญั เพ่ือป้องกนัและลด
ขอ้ผิดพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การประมูล การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการดูแลทรัพยสิ์น เป็นตน้ รวมทั้ งมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือการปฏิบติังานต่าง ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพ่ือช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคบั ในการท าธุรกรรมกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัให้ถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเก็บ 

และติดตามผลขอ้มูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน าขอ้มูลท่ีส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของกรรมการ  ผูบ้ริหาร 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้
ในการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มูล 

บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผูรั้บขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวก 
รวดเร็ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูล นโยบาย ระเบียบขอ้บังคบั คู่มือ/
ขั้นตอนการปฏิบติังานและข่าวสารของบริษทั รวมทั้งการรับแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (whistle blowing) 
ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีบริษทัก าหนดไว ้

ระบบการตดิตาม 
คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้ระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม

ทุกดา้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพยสิ์น และเร่ืองทุจริต   
ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือรีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผูต้รวจสอบภายในอิสระ และส านักตรวจสอบ
ภายใน เป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทาน
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากน้ี ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในดา้นบญัชีและการเงิน 
มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาสและ
ทุกปี ซ่ึงผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูต้รวจสอบภายในอิสระ ซ่ึงว่าจา้งบุคคลภายนอก และผูต้รวจสอบ
ส านกัตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 
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การตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดก้ ากบัดูแล ผูต้รวจสอบภายในอิสระโดยวา่จา้งบุคคลภายนอก และส านกัตรวจสอบ

ภายใน ท าหนา้ท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ และให้ค  าปรึกษาไดอ้ยา่งอิสระ เท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษทัและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีส าคญัหรือมีความเส่ียงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบติังานผิดพลาด เพ่ือหา
สาเหตุและแนวทางป้องกนัความเสียหายหรืออาจเกิดข้ึนซ ้ า เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้และการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสม
เป็นประจ าทุกปี 
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 12. รายการระหว่างกัน 

12.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนสัท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

12.2  ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
ในระหวา่งปี 2563 บริษทัมีรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนสัท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ

และผูบ้ริหารท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 22,249,349.00 22,151,561.60 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 366,313.13 251,203.62 

รวม 22,615,662.13 22,402,765.22 

2) รายการไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยก์บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
- ไม่มี - 

12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาถึง

ความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการและความสมเหตุสมผลของอตัราท่ีคิดระหว่างกนั พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่า
ของรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายใตป้ระกาศและขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 บริษทัไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา
ของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบ
ราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
เกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 
เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่
กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าวนอกจากนั้น บริษทัจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และรายการระหวา่งกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผูส้อบบญัชีอนุญาตแห่งประเทศไทย 

12.5  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัอาจมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหาก

เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการ
คา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการ
บริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และให้ปฏิบติัตามสัญญาท่ีตกลง
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่าง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมีการเขา้ท ารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ส านัก
ตรวจสอบภายในจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวทุก ๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติ
และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหวา่งกนัอ่ืน ๆ บริษทัจะด าเนินการ
ตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการท ารายการ ในส่วนของการให้
กูย้ืมเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือบริษทัของผูถื้อหุ้นใหญ่นั้น บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่ท ารายการใน
ลกัษณะดงักล่าวในอนาคต 

12.6  แนวทางการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วข้องกนัและเกีย่วโยงกนั 
เพื่อให้บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งครบถว้น 

บริษทัจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
1) ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัแจง้ขอ้มูลการถือหุ้น และการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร

หรือการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ๆ ให้แก่บริษทัรับทราบ โดยจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้เลขานุการบริษทั นอกจากนั้น ไดแ้จง้ขอ
ความร่วมมือใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัรับทราบวา่ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ หรือด ารงต าแหน่งใน
บริษทัใดใหแ้จง้บริษทัรับทราบภายใน 1 เดือนนบัแต่มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้หรือการด ารงต าแหน่ง 

2) รายการระหวา่งกนัตอ้งผ่านการพิจารณาและอนุมติัตามตารางอ านาจอนุมติัและการด าเนินการก่อนการ
ท ารายการ 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1  งบการเงนิ 
13.1.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบญัชี 

งบการเงนิ ช่ือผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที ่
บริษัทผู้สอบบัญชี 

ปี 2561 นางณฐพร พนัธ์ุอุดม 3430 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปี 2562 นางอนุทยั ภูมิสุรกลุ 3873 บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ปี 2563 นายวชิาติ โลเกศกระว ี 4451 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – งบการเงนิปี 2560-2562 
ก) งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

ข) งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

ค) งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ โดยให้ความเห็นว่างบการเงินแสดง

ฐานะการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของ และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
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13.1.2  ตารางสรุปงบการเงนิ  
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 

         

งบแสดงฐานะการเงนิ 
         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
         

        
      (หน่วย: บาท) 

 

    
2563 

 
2562 

 

    
งบการเงิน 

 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน 

 

    
ท่ีแสดงเงินลงทุน 

 
ท่ีแสดงเงินลงทุน 

 
ท่ีแสดงเงินลงทุน 

 

  
หมายเหต ุ

 
ตามวธีิราคาทุน 

 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 
ตามวธีิราคาทุน 

 

สินทรัพย์ 
         

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

9 
 

193,359,716 
 

68,691,538 
 

68,691,538 
 

เงินลงทุนระยะสั้น 
 

11 
 

- 
 

320,273,099 
 

320,273,099 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

10 
 

125,741,489 
 

134,581,552 
 

134,581,552 
 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

11 
 

304,272,943 
 

- 
 

- 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
   

1,473,537 
 

19,292,132 
 

19,292,132 
 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 
   

624,847,685 
 

542,838,321 
 

542,838,321 
 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
         

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
 

12 
 

16,000,032 
 

16,100,000 
 

16,100,000 
 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
   

4,124,964 
 

- 
 

- 
 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

13 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

14 
 

279,781,494 
 

246,200,279 
 

246,200,279 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

18.1 
 

829,782,826 
 

- 
 

- 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

15 
 

5,106,736 
 

3,456,042 
 

3,456,042 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

22 
 

18,764,973 
 

16,605,105 
 

16,605,105 
 

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 
   

- 
 

17,605,269 
 

17,605,269 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
   

- 
 

2,590,143 
 

2,590,143 
 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
   

1,153,561,025 
 

302,556,838 
 

302,556,838 
 

รวมสินทรัพย์ 
   

1,778,408,710 
 

845,395,159 
 

845,395,159 
 

          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

         
(หน่วย: บาท)     

2563 
 

2562     
งบการเงิน 

 
งบการเงิน 

 
งบการเงิน     

ท่ีแสดงเงินลงทุน 
 

ท่ีแสดงเงินลงทุน 
 

ท่ีแสดงเงินลงทุน  
หมายเหต ุ

 
ตามวธีิราคาทุน 

 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 
ตามวธีิราคาทุน 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
        

หน้ีสินหมุนเวยีน 
        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

16 
 

379,012,573 
 

241,185,204 
 

241,185,204 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ 

      

ภายในหน่ึงปี 
 

18.2 
 

48,880,582 
 

- 
 

- 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

   
21,545,546 

 
26,432,965 

 
26,432,965 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
   

336,611 
 

276,103 
 

276,103 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

   
449,775,312 

 
267,894,272 

 
267,894,272 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี 
        

   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 

18.2 
 

750,249,501 
 

- 
 

- 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 

 
14,902,018 

 
11,076,627 

 
11,076,627 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

17 
 

57,216,506 
 

- 
 

- 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
17 

 
- 

 
49,144,124 

 
49,144,124 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
   

822,368,025 
 

60,220,751 
 

60,220,751 

รวมหนีสิ้น 
   

1,272,143,337 
 

328,115,023 
 

328,115,023     
    

   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของบการเงินน้ี    
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บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

        

(หน่วย: บาท)     

2563 
 

2562     

งบการเงิน 
 

งบการเงิน 
 

งบการเงิน     

ท่ีแสดงเงินลงทุน 
 

ท่ีแสดงเงินลงทุน 
 
ท่ีแสดงเงินลงทุน   

หมายเหต ุ
 

ตามวธีิราคาทุน 
 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ตามวธีิราคาทุน 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        

ทุนเรือนหุน้ 
        

ทุนจดทะเบียน 
        

หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 
 

137,500,000 
 

137,500,000 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
       

หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 
 

137,500,000 
 

137,500,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

   

183,998,784 
 

183,998,784 
 

183,998,784 
ก าไรสะสม 

        

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 
 

20 
 

13,750,000 
 

13,750,000 
 

13,750,000 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

   

171,016,589 
 

182,031,352 
 

182,031,352 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

   

506,265,373 
 

517,280,136 
 

517,280,136 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

   

1,778,408,710 
 

845,395,159 
 

845,395,159 
         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
          

(หน่วย: บาท)     

งบการเงนิทีแ่สดง 
 

งบการเงนิทีแ่สดง     

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน  
หมายเหต ุ 2563 

 
2562 

 
2563 

 
2562 

ก าไรขาดทุน: 
          

รายได้ 
          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
   

864,339,671 
 

803,416,371 
 

864,339,671 
 

803,416,371 
รายไดอ่ื้น 

   

4,746,654 
 

9,167,586 
 

4,746,654 
 

9,167,586 
รวมรายได้ 

   

869,086,325 
 

812,583,957 
 

869,086,325 
 

812,583,957 
ค่าใช้จ่าย 

          

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 
   

411,697,142 
 

378,009,008 
 

411,697,142 
 

378,009,008 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ 

   

32,951,148 
 

34,386,616 
 

32,951,148 
 

34,386,616 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

   

111,544,184 
 

106,804,168 
 

111,544,184 
 

106,804,168 
รวมค่าใช้จ่าย 

   

556,192,474 
 

519,199,792 
 

556,192,474 
 

519,199,792 
ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 

   

312,893,851 
 

293,384,165 
 

312,893,851 
 

293,384,165 
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
18.3 (21,662,687) 

 
- 

 
(21,662,687) 

 
- 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
   

291,231,164 
 

293,384,165 
 

291,231,164 
 

293,384,165 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 
22 

 
(63,262,635) 

 
(59,138,401) 

 
(63,262,635) 

 
(59,138,401) 

ก าไรส าหรับปี 
   

227,968,529 
 

234,245,764 
 

227,968,529 
 

234,245,764 
           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: 
          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
          

คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได ้

 

(2,508,292) 
 

- 
 

(2,508,292) 
 

- 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ 

        

ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้
   

(2,508,292) 
 

- 
 

(2,508,292) 
 

- 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 

   

(2,508,292) 
 

- 
 

(2,508,292) 
 

- 
           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
   

225,460,237 
 

234,245,764 
 

225,460,237 
 

234,245,764 
           

ก าไรต่อหุ้น 
 

23 
        

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   

0.41 
 

0.43 
 

0.41 
 

0.43 
           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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  งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
         

(หน่วย: บาท)     

งบการเงนิทีแ่สดง 
 

งบการเงนิทีแ่สดง     

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน     

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 

          

ก าไรก่อนภาษี 
   

291,231,164 
 

293,384,165 
 

291,231,164 
 

293,384,165 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

      

จากกิจกรรมด าเนินงาน 
          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
   

120,361,273 
 

48,456,910 
 

120,361,273 
 

48,456,910 
ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 

   

(559,473) 
 

(714,451) 
 

(559,473) 
 

(714,451) 
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 

   

- 
 

294,354 
 

- 
 

294,354 
ก าไรจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

(137,554) 
 

- 
 

(137,554) 
 

- 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 

690,025 
 

2,910,580 
 

690,025 
 

2,910,580 
ดอกเบ้ียรับ 

   

(2,799,016) 
 

(4,303,099) 
 

(2,799,016) 
 

(4,303,099) 
ตน้ทุนทางการเงิน 

   

21,662,687 
 

- 
 

21,662,687 
 

- 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

      

และหน้ีสินด าเนินงาน 
   

430,449,106 
 

340,028,459 
 

430,449,106 
 

340,028,459 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   

8,637,726 
 

(39,082,330) 
 

8,637,726 
 

(39,082,330) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

   

(103,850) 
 

(3,195,768) 
 

(103,850) 
 

(3,195,768) 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 

   

- 
 

3,256,230 
 

- 
 

3,256,230 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   

(1,534,821) 
 

- 
 

(1,534,821) 
 

- 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   

- 
 

3,474,237 
 

- 
 

3,474,237 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 

          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
   

133,494,643 
 

44,769,613 
 

133,494,643 
 

44,769,613 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

   

60,508 
 

120,491 
 

60,508 
 

120,491 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   

32,744,156 
 

- 
 

32,744,156 
 

- 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

   

- 
 

8,719,828 
 

- 
 

8,719,828 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

603,747,468 
 

358,090,760 
 

603,747,468 
 

358,090,760 
จ่ายภาษีเงินได ้

   

(69,682,849) 
 

(57,075,108) 
 

(69,682,849) 
 

(57,075,108) 
กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

534,064,619 
 

301,015,652 
 

534,064,619 
 

301,015,652            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

        

(หน่วย: บาท)     

งบการเงนิทีแ่สดง 
 

งบการเงนิทีแ่สดง     

เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 

เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน     

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

          

เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

(493,001,000) 

 
 

(193,984,060) 

 
 

(493,001,000) 

 
 

(193,984,060) 
เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 509,001,156 

 
99,972,865 

 
509,001,156 

 
99,972,865 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 
   

99,968 
 

- 
 

99,968 
 

- 
เงินสดจ่ายซ้ือส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (76,366,801) 

 
(61,962,761) 

 
(76,366,801) 

 
(61,962,761) 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 
   

3,001,353 
 

4,157,657 
 

3,001,353 
 

4,157,657 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 

   

837,274 
 

1,704,207 
 

837,274 
 

1,704,207 
เงินสดจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 

(50,637,193) 
 

- 
 

(50,637,193) 
 

- 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   

(2,285,850) 
 

(898,850) 
 

(2,285,850) 
 

(898,850) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 

   

(109,351,093) 
 

(151,010,942) 
 

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
          

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
   

(63,570,348) 
 

- 
 

(63,570,348) 
 

- 
จ่ายเงินปันผล 

   

(236,475,000) 
 

(192,464,805) 
 

(236,475,000) 
 

(192,464,805) 
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

  

(300,045,348) 
 

(192,464,805) 
 

(300,045,348) 
 

(192,464,805) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 

 
124,668,178 

 
 

(42,460,095) 

 
 

124,668,178 

 
 

(42,460,095) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 

   

68,691,538 
 

111,151,633 
 

68,691,538 
 

111,151,633 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 

 

193,359,716 
 

68,691,538 
 

193,359,716 
 

68,691,538 
           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
          

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย 
          

ซ้ือส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
โดยยงัมิไดช้ าระเงิน 

 
4,332,727 

 
 

282,894 

 
 

4,332,727 

 
 

282,894            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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13.2  อตัราส่วนทางการเงนิ  

อตัราส่วนทางการเงนิ 
วธีิส่วนได้เสีย 

2561 2562 2563 

Liquidity Ratio      
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.07 2.03 1.39 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.57 1.24 1.49 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 8.40 6.55 6.64 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 43.47 55.69 54.97 
อตัราหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.35 1.75 1.33 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 155.40 208.42 274.92 
Profitability Ratio       
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 51.17 52.95 52.37 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 30.76 36.11 36.00 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 24.41 28.83 26.23 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 36.92 47.19 44.55 
Efficiency Ratio       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  31.98 37.00 23.85 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 266.02 422.11 486.31 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.04 1.02 0.66 
Financial Ratio       
อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.56 0.63 2.51 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  1.49 1.18 1.51 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 96.79 93.90 98.92 
อตัราส่วนอ่ืน ๆ       
มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  0.86 0.94 0.92 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)  0.31 0.43 0.41 
เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.40 0.43 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ (บาท) 0.25 0.25 0.25 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 550.00 550.00 550.00 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2563 
ในช่วงตน้ปี 2563 มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ขยายเป็นวงกวา้ง มีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจทัว่โลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลใหรั้ฐบาลไดมี้
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของ Covid-19 ไดแ้ก่ การปิดเมืองบางส่วน (Lock down) หยดุกิจการ
บางประเภทชัว่คราว เป็นตน้ นอกจากน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดมี้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการ
พกัช าระหน้ี ส่งผลกระทบให้ปริมาณรถยนต์ท่ีไหลเขา้สู่ระบบการประมูลลดลงในบางช่วง อย่างไรก็ดี บริษทัไดมี้การ
วางแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการประมูลในระบบ
ออนไลน์ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูซ้ื้อและผูข้าย ท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการประมูล การช าระเงิน และการด าเนินงาน
โดยรวม ตลอดจนท าการประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ลูกคา้หันมาใชก้ารประมูลในระบบออนไลน์แทน
การประมูลหนา้ลานในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั 
บริษทัจึงยงัคงมีความสามารถในการหารายไดแ้ละมีกระแสเงินสดในระดบัท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเกิดการระบาด
ระลอกใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4 ของปี 2563 บริษทัจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เน่ืองจากบริษทัมีระบบงานและ
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผลประกอบการโดยรวมของปี 2563 เพ่ิมข้ึนปีก่อน รายไดร้วมมีจ านวนเงิน 869.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56.51 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 19.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ในขณะท่ีก าไรสุทธิลดลง
ร้อยละ 3.1 ในปี 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมบุคลากรและชัว่โมงการท างานเพ่ือ
รองรับการจัดการในช่วงท่ีมีการระบาดของ Covid-19 ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาระบบงานให้สอดคลอ้งและสนับสนุนการ
ประมูลออนไลน์ รวมถึงมีการเพ่ิมสถานท่ีจอดรถในต่างจงัหวดั เพ่ือรองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 
และเพ่ิมลานประมูลและจ านวนรอบการประมูลตามศกัยภาพท่ีบริษทัมีอยู่อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2563 บริษทัไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูด้  าเนินการจดังานประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ส าหรับกิจการโทรคมนาคม
เคล่ือนท่ีสากล (5G) ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซ่ึงแสดงไวใ้นรายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การเปลีย่นแปลง 

% ปี 62/ปี 61 % ปี 63/ ปี 62 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 693.17 803.42 864.34 15.91% 7.58% 
ก าไรขั้นตน้ 354.68 425.41 452.64 19.94% 6.40% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 216.02 293.38 312.89 35.81% 6.65% 
EBITDA 260.43 341.83 433.26 31.26% 26.89% 
ก าไรสุทธิ 170.47 234.25 227.97 37.41% (2.68%) 
อตัราส่วน EBITDA 37.28 42.07  49.85             4.78  7.78  
อตัราส่วนก าไรสุทธิ         24.41  28.83  26.23  4.42   (2.60) 
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ในปี 2563 บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 26.23 ลดลงจากร้อยละ 28.83 ในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสม
จากการเปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับรายการยอ้นหลงั หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน รับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ด
ลดดว้ยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลและ Credit rating ของบริษทั (AAA) จึงเกิดรายการค่าเส่ือมราคาสิทธิการเช่า
ทรัพยสิ์นและตน้ทุนทางการเงินท่ีเป็นดอกเบ้ียคิดลดท่ีเกิดจากการค านวณหน้ีสินตามสัญญาเช่าให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั โดย
ไม่มีดอกเบ้ียจ่ายท่ีตอ้งช าระ และบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(right-of-use assets) พร้อมทั้งตดัจ าหน่ายค่าเส่ือมราคาสิทธิ
การใชแ้ทนการบนัทึกเป็นค่าเช่าด าเนินงาน 

รายได้จากการให้บริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษทัส าหรับปี 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

รายได้จากการให้บริการ 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
 ประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 595.69 85.94 703.31 87.54 733.97 84.91 
 รายไดค้่าขนยา้ย  76.25        11.00        86.24        10.73          99.58        11.52  
 รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน  21.23          3.06        13.87          1.73          30.79          3.56  

รวม 693.17      100.00      803.42      100.00        864.34      100.00  

รายไดจ้ากการให้บริการส าหรับปี 2563 มีจ านวน 864.34 ลา้นบาท (2562: 803.42 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 60.92 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.58 

ผลจากการพฒันาและด าเนินการขยายเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ประมูลออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบการ
ประมูลระบบ E-Auction ในช่ือระบบ “AUCT Live” ท าให้สัดส่วนรวมรายไดจ้ากการประมูลรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนับริษทัไดป้รับปรุงกระบวนการตรวจสภาพรถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ
และความมัน่ใจให้กบัผูป้ระมูลรถยนต ์และอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ดว้ยการจดัเกรดรถยนต ์เพื่อให้ลูกคา้ไดท้ราบ
สภาพของรถยนตท่ี์เขา้ประมูลและสามารถตดัสินใจประมูลผา่นระบบ AUCT Live ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมาท่ีลาน
ประมูล นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัหาสถาบนัการเงินเขา้มารองรับลูกคา้ท่ีตอ้งการขอสินเช่ือส าหรับการประมูลซ้ือรถ เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการซ้ือใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไป    

นอกจากน้ีบริษทัไดพ้ฒันา Mobile Application “AUCT Friend” (เพื่อนประมูล) เพื่อช่วยใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
รถ ขอ้มูลราคากลางของรถแต่ละรุ่น ขอ้มูลตารางการประมูลทั่วประเทศของบริษทั ตลอดจนมีระบบฝากคน้หารถและ
ระบบแจง้เตือนเม่ือรถท่ีตรงตามความตอ้งการไดถู้กน าเขา้ประมูล รวมถึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ซ่ึงเพ่ิมความสะดวกแก่ลูกคา้มาก
ยิง่ข้ึน    

รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร โดยในปี 2563 บริษทัมีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียอยูใ่นช่วง

ร้อยละ 0.25 - 0.70 ต่อปี  
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ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนการให้บริการ 
2561 2562 2563 

 ล้านบาท   ร้อยละ1  ล้านบาท   ร้อยละ1  ล้านบาท   ร้อยละ1  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ2 97.09  14.01  112.47  14.00  116.36  13.46  
เงินเดือนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 67.48  9.73  76.20  9.48  83.19  9.62  
ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูล3 57.11  8.24  63.79  7.94  3.77  0.44 
ค่าเส่ือมราคา / สิทธิการใชต้ามสัญญาเช่า TFRS16 34.59  4.99  37.90  4.72  105.47  12.20 
ค่าใชจ่้ายในการจดัประมูล4 39.27  5.67  42.07  5.24  41.09  4.75  
ค่ารักษาความปลอดภยั 21.05  3.04  23.37  2.91  23.94  2.77  
อ่ืน ๆ 21.90  3.16  22.21  2.71  37.88  4.38  

รวม 338.49  48.83  378.01  47.05  411.70  47.63  
หมายเหตุ: 

1. ร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการ 
2. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ คือ ค่าจา้งบริษทัขนยา้ยรถเพ่ือขนยา้ยรถท่ีจะเขา้ประมูลจากสถานท่ีเก็บรักษารถแห่งหน่ึงไปเก็บยงัอีก

สถานท่ีหน่ึงเพื่อรอประมูลหรือน าเขา้ประมูล 
3. ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูล คือ ค่าเช่าสถานท่ีเก็บรักษารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และสถานท่ีประมูลทั้ง

ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเสียง เตน็ท ์เป็นตน้ 
4. ค่าใชจ่้ายในการจดัประมูล คือ ค่าบริการท าความสะอาดรถท่ีเขา้ประมูล ค่าน ้ามนัเติมรถหลงัจากรถถูกประมูลได ้เพ่ือให้รถท่ีประมูล

ได้ดังกล่าวมีน ้ ามนัเพียงพอท่ีจะขบัออกไปเติมท่ีสถานีบริการน ้ ามนัได้ ค่าจ้างพนักงานรายวนัในวนัประมูล ค่าตกแต่งสถานท่ี
ประมูล และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการประมูล เป็นตน้ 

ตน้ทุนการให้บริการรวมส าหรับปี 2563 มีจ านวน 411.70 ลา้นบาท (2562: 378.01 ลา้นบาท) สัดส่วนรายไดจ้ากการ
ให้บริการลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 47.63 (2562: ร้อยละ 47.05) โดยตน้ทุนการให้บริการรวมถึงค่าบริการประมูลใบอนุญาตใช้
คล่ืนความถ่ี (5G) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.27 ของรายไดจ้ากการประมูล ในขณะท่ีธุรกิจมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.58 ทั้งน้ี 
ตน้ทุนการให้บริการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ ท่ีเกิดจากค่าเคล่ือนยา้ยรถท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสอดคลอ้งกับ
ปริมาณรถท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาสู่ระบบประมูลมากข้ึน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสถานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ี
จอดรถในพ้ืนท่ีส านกังานใหญ่ อุดรธานี ขอนแก่น และระยอง จึงเกิดค่าเส่ือมราคาสิทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร            
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ 

และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
2561 2562 2563 

 ล้านบาท   ร้อยละ    ล้านบาท   ร้อยละ   ล้านบาท   ร้อยละ  
ค่าใชจ่้ายในการขายและใหบ้ริการ    37.15    5.36  34.39 4.28 32.95 3.81 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   106.53    15.37  106.80 13.29 111.54 12.90 

รวม   143.68     20.73  141.19 17.57 144.49 16.72 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับปี 2563 มีจ านวน 144.49 ลา้นบาท (2562: 
141.19 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 3.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานเพ่ือรองรับการขยาย
งานทางดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

ความสามารถในการท าก าไร 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ตามวธีิราคาทุน ตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2562 2563 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  
ก าไรขั้นตน้ 425.41  52.95  452.64  52.37  425.41  52.95  452.64  52.37  
ก าไรจากการด าเนินงาน 293.38  36.52 312.90  36.20 293.38  36.52 312.90  36.20 
ก าไรสุทธิ 234.25  29.16 227.99  26.38 234.25  29.16 227.99  26.38 
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 234.25  29.16 225.48  26.09 234.25  29.16 225.48  26.09 

- ในปี 2563 ก าไรขั้นตน้ของบริษทัมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 โดยมีก าไรขั้นตน้เท่ากับ 452.64 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน 27.23 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 เกิดจากปริมาณรถจบประมูลเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการบริหารจดัการดา้นตน้ทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ตน้ทุนแปรผนัเพ่ิมต ่ากว่ารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัมีการปรับเพ่ิมค่าด าเนินการ
รถยนต์ตั้ งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทียบเคียงกับผู ้ให้บริการรายอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั 

- ในปี 2563 ก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 19.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 เน่ืองจากรายได้
จากการให้บริการมีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.6 เป็นผลมาจากจ านวนรถท่ีไหลเขา้มาในระบบประมูลเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมี
การบริหารจดัการดา้นตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพจากการประมูลออนไลน์ ท าใหต้น้ทุนแปรผนัเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีลดลงกวา่
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

- ในปี 2563 ก าไรสุทธิลดลงจากปี 2562 โดยมีก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบั 227.97 ลา้นบาท ลดลง 6.28 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 เป็นผลมาจากตน้ทุนทางการเงินตามสัญญาเช่า ทั้ งน้ี หากไม่รวมตน้ทุนทางการเงินน้ีจะมีก าไรสุทธิ   
ร้อยละ 28.7 ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีก าไรสุทธิร้อยละ 28.8  

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ตามวธีิราคาทุน  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

2561 2562 2563 2561 2562 
 สินทรัพยร์วม  740.71 845.40 1,778.41 740.71 845.39 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 829.78 - - 
 หน้ีสินรวม  265.21 328.12 1,272.14 265.21 328.11 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 799.13 - - 
 ส่วนของเจา้ของ  475.50 517.28 506.27 475.50 517.28 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ตามวธีิราคาทุน  ตามวธีิส่วนได้เสีย 

2561 2562 2563 2561 2562 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  140.25 182.03 171.02 140.25 182.03 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 สัญญาเช่าด าเนินงานถูกรับรู้เป็น “สินทรัพยสิ์ทธิการใช้” และ “หน้ีสินตามสัญญาเช่า” ท่ี
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าด าเนินงานท่ีตอ้งช าระตามระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู ่โดยสัญญาเช่ารวมถึง การเช่าพ้ืนท่ี อาคาร
และส านกังาน จากผูใ้หเ้ช่า  

หนี้สินตามสัญญาเช่า (lease liabilities) จะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าคงเหลือท่ีตอ้งช าระตามสัญญาเช่าโดย 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของบริษทัเพ่ือใหเ้ป็นมูลคา่ปัจจุบนั โดยหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะลดลงเม่ือมีการจ่ายช าระค่า
เช่าตามสญัญาเช่าในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (right-of-use assets) จะถูกบนัทึกภายใตร้ายการ “สินทรัพย”์ โดยรวมถึงหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ตามมูลค่าปัจจุบนั ค่าตอบแทนการเช่า ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ และตดัจ าหน่ายค่าเส่ือมสิทธิการใชโ้ดยวธีิเสน้ตรง 

สินทรัพย์รวม 
ปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,778.41 ลา้นบาท ตามวิธีราคาทุน (ปี 2562: 845.39 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 933.02 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 110.4 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 124.67 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.75 ของ

สินทรัพยร์วม ผูป้ระมูลซ้ือมีการจ่ายช าระค่ารถจากการประมูลซ้ือในช่วงวนัหยดุยาวในเทศกาลปีใหม่ ท าให้เงินสดมียอด
คงเหลือมีจ านวนมาก เป็นผลให้ลูกหน้ีค่ารถมีจ านวนลดลงจากปี 2562 ขณะท่ีเจา้หน้ีค่ารถมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 รอ
การจ่ายช าระเจา้หน้ีค่ารถคืนใหก้บัเจา้ของทรัพยเ์ม่ือครบก าหนดช าระในวนัเปิดท าการถดัไป 

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามสญัญาเช่าจ านวน  829.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46.66 ของสินทรัพยร์วม  
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลดลง 8.84 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของสินทรัพยร์วม 
- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพ่ิมข้ึน 33.58 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของ

สินทรัพยร์วม เป็นผลจากการพฒันาปรับปรุงพ้ืนท่ีส านกังานใหญ่ สาขารังสิต และพฒันาพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ต่างจงัหวดั 

หนีสิ้นรวม  
ปี 2563 มีหน้ีสินรวมจ านวน 1,272.14 ลา้นบาท (ปี 2562: 328.12 ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 944.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

287.7 โดยมีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี  
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน 137.83 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 42.01 ของหน้ีสินรวม 

ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีค่ารถท่ีรอช าระคืนใหก้บัเจา้ของทรัพยเ์ม่ือครบก าหนดช าระ ภายใน 4 - 7 วนันบัจากวนัประมูล 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 799.13 ลา้นบาท เกิดจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง

สญัญาเช่ามาใชใ้นปี 2563 
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 8.07 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของหน้ีสินรวม ส่วน

ใหญ่เป็นเงินมดัจ าป้ายประมูลออนไลน์ เน่ืองจากมีลูกคา้ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใชบ้ริการประมูลออนไลน์
ผา่นระบบ AUCT Live เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
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ส่วนของเจ้าของ 
ณ ส้ินปี 2562 และ 2563 บริษทัมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 517.28 ลา้นบาท และ 506.27 ลา้นบาท (ตามวิธีราคาทุน) 

ตามล าดบั โดยในช่วงปี 2562 และ 2563 บริษทัมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 137.50 ลา้นบาท และมีผลประกอบการก าไรมาโดย
ตลอด แต่ส่วนของเจา้ของลดลง สาเหตุหลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
1. บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการเป็นจ านวนเดือนละประมาณ 2 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินระยะยาวเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ ท่ีมี

มูลค่าต ่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท 
(2562: 4 ลา้นบาท) 

3. บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพ่ือค ้าประกนัไฟฟ้าจ านวน 0.42 ลา้นบาท และ
ค ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้ าเนินการประมูลขายทอดตลาดจ านวน 13.58 ลา้นบาท รวมเท่ากบั 14 ลา้นบาท 

4. บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 92 ลา้นบาท และวงเงินหนงัสือค ้าประกนั 48 ลา้นบาท จากสถาบนั
การเงิน 6 แห่ง เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ วงเงินดงักล่าวค ้ าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคาร จ านวน 16 ลา้น
บาท 

5. บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพ่ือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 263 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์7 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือน
มีนาคม 2565 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัในสัญญา เช่น ค่านายหนา้ เป็นตน้ 

การวเิคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 2561 2562 2563 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 259.11  340.03 430.45 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 258.32  301.02 534.06 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  (48.32) (151.01) (109.35) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (142.97) (192.46) (300.05) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ   67.03 (42.46) 124.67 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 111.15 68.69 193.36 

ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 258.32, 301.02 และ 534.06        
ล้านบาท ตามล าดับ ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เกิดจากผลประกอบการท่ีมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวยีน ไดแ้ก่ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีค่ารถท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ ณ วนัส้ินงวดเป็นหลกั 

บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนในปี 2563 เท่ากบั 109.35 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากการน า
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่ามาใชใ้นปี 2563 โดยบริษทัมีรายการเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ่าย
สิทธิการใชท้รัพยสิ์นจ านวน 50.64 ลา้นบาท อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบกบั
กระแสเงินสดแต่อยา่งใด 
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บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2563 เท่ากบั 300.05 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการจ่าย  
เงินปันผล และการจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าจ านวน 63.57 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงในส่วนของเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม
จดัหาเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่ามาใชใ้นปี 2563 จากเดิมแสดงไวใ้นส่วนของเงินสดสุทธิใช้
ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 

ทั้งน้ี ภาพรวมการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของบริษทัมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหลกั โดยในปี 
2561 – 2563 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 67.03 ลา้นบาท ลดลง 42.46 ลา้นบาท และ เพ่ิมข้ึน 
124.67 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่งผลท าใหบ้ริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2563 เท่ากบั 193.36 ลา้นบาท 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัแลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั  

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให้นายวรัญญู ศิลา เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ           
นายวรัญญู ศิลา ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
นายสุวทิย ์ยอดจรัส กรรมการ .............................................. 

 
นายวรัญญู ศิลา กรรมการ 

 
.............................................. 

 

  
 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 

นายวรัญญู ศิลา 

 

กรรมการ .............................................. 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษัท 

 
1. รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีววิฒันา (อาย ุ67 ปี) 

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, U.S.A. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย: 
- DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 12/2001  
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน     

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2531 – ปัจจุบนั กรรมการ  

บริษทั บี อาร์ ซี เอส จ ากดั 
2527 – 2563  รองศาสตราจารย ์ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.09 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อาย ุ62 ปี) 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A. 
- ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย: 
DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง  
2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง 
2563 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประจ าของสภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC 
2563 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
    กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2555 – 2562  อธิการบดี   

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 
 

 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ (อาย ุ64 ปี)  
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. 
   - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, USA 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย:  
DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 69/2008  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  4 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บริษทั อีสตโ์คสทเ์ฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษทั โคลเวอ่ร์ พาวเวอ่ร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

4. นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล (อาย ุ61 ปี) 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 มกราคม 2561 (3 ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา :  - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2561 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 
2557 – 2559   CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย  

บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั CFO / กรรมการบริหาร  

บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2562  กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 คร้ัง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

5. นายเทพทยั ศิลา (อาย ุ61 ปี)  
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย: 
- DAP: Director Accredited Program รุ่นท่ี 100/2013  
- RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  
2534 – มี.ค. 2563 กรรมการผูจ้ดัการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  4 แห่ง 
2553 – ปัจจุบนั กรรมการ  

- บริษทั แอท 800 จ ากดั 
- บริษทั บลิซซ์ เขาคอ้ จ ากดั 

2541 – ปัจจุบนั กรรมการ   
บริษทั สหการโฮลด้ิง จ ากดั 

2536 – ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายวรัญญู ศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 14,108,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.57 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการบริหาร 16/16 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 

6. นายศราวุธ จารุจนิดา (อาย ุ62 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒิทางการศึกษา:  - ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi U.S.A.  
- ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:  
- DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 31/2003 
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 19/2015 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 – 2560  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

บริษทั บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  2 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง   

บริษทั แอสเซทไวส์ จ ากดั (มหาชน)  
2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บริษทั ชิค รีพบับลิค จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2560  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ  

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการบริหาร 16/16 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 

7. นายสุวทิย์ ยอดจรัส (อาย ุ65 ปี)  
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 พฤศจิกายน 2556 (7 ปี 1 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  ปริญญาโท การบริหารจดัการส่ือสารการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย: 
- DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 109/2014 
- RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร 
มี.ค. 2563 – ส.ค. 2563 กรรมการผูจ้ดัการ 
2556 – ส.ค. 2563 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง 
2544 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ควอลิต้ีซีนดีเคท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 
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ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 3,616,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.66 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการบริหาร 16/16 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คร้ัง* 
* พน้จากต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563  
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8. นายวรัญญู ศิลา (อาย ุ37 ปี) 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผู้จดัการ  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กนัยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒทิางการศึกษา:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
    - ปริญญาตรี Communication Arts มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย:  
DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 166/2012  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

ส.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ    
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
2562 – ส.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกิจการภายใน 
2557 – 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายส านกักรรมการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  1 แห่ง 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท จ ากดั 
2553 – 2561  กรรมการ  

- บริษทั สหการโฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั แอท 800 จ ากดั 
- บริษทั บลิซซ์ เขาคอ้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 
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ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนายเทพทยั ศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 8,100,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.47 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริษทั 9/9 คร้ัง  
- คณะกรรมการบริหาร 16/16 คร้ัง 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 คร้ัง 

 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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9. นายเวทย์ นุชเจริญ (อาย ุ67 ปี)  
กรรมการบริหาร 

คุณวุฒทิางการศึกษา: - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   - ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และสถาบันอ่ืน: 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2015  
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 31/2013 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 3/2553 สถาบนัวทิยาการการคา้ หอการคา้ไทย 
- หลกัสูตรโครงการสมัมนาผูบ้ริหารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 14/2549 สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและ

การเงินไทย 
- หลกัสูตร Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงส าหรับผู ้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส .) รุ่นท่ี 9/2560 วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจกัร 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 18/2557 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

มี.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  

  บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน)  
   - ท่ีปรึกษา  

  บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2561 - 2562  กรรมการ  

บริษทัเงินทุน ศรีสวสัด์ิ จ ากดั (มหาชน)  
2560 - 2562  กรรมการ  

บริษทั ไรมอนแลนด ์จ ากดั (มหาชน)  
2558 - 2560  กรรมการ  

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  7 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุ 
   ศูนยท่ี์ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center) 
2561 - ปัจจุบนั - กรรมการ 

  บริษทั พี-ทรัพย ์เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 
   - ประธานกรรมการ  

  บริษทั ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จ ากดั 
   - ประธานกรรมการก าหนดแนวทางการจดัหารายได ้ 

  สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย  
2560 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ  

  บริษทั ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั  
  บริษทั สยามเทคนิคคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุ / ท่ีปรึกษา 
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

2558 - 2562  กรรมการ  
บริษทั ศรีสวสัด์ิพาวเวอร์ จ ากดั  

2559 - 2561  - กรรมการ 
  องคก์ารประปาส่วนภูมิภาค 

   - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  
  ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 

2558 - 2561  กรรมการ 
- องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย  
- องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

2558 - 2560  กรรมการ 
   มูลนิธิสมัมาชีพ 
2558 - 2559  กรรมการ 

บริษทั เหมราช คลีนวอเตอร์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริหาร 10/12 คร้ัง 
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10. นางอญัชล ีพรรคกลนิ (อาย ุ64 ปี) 
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการสายงานบัญชีและการเงนิ 

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูง วชิาการสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (3256) 

การอบรมทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:  
DAP: Director Accredited Program รุ่นท่ี 124/2016 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
2562 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
2560 – 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2558 – 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

- คณะกรรมการบริหาร      12/12 คร้ัง 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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11. นายสุธี สมาธิ (อาย ุ59 ปี) 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาธุรกจิและการตลาด 

คุณวุฒทิางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2562 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 
2561 – 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 
2558 – 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 
2540-2559  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายสินเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน 
   บริษทั ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 160,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.03 
 

 
 
 
 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา (อาย ุ49 ปี) 
รองกรรมการผู้จดัการสายงานพฒันาระบบไอท ี

คุณวุฒทิางการศึกษา: - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ (ประสานมิตร) 
 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2562 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาระบบไอที 
2558 – 2562  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2557  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 
2560 – 2561  กรรมการ   

บริษทั แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 59,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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13. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจ านงค์ (อาย ุ55 ปี)  
รองกรรมการผู้จดัการสายงานส านักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ  

คุณวุฒทิางการศึกษา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั:  
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 

2562 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ  
2546 – ปัจจุบนั เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ   
2559 – 2562  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): 5,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.001 
 
 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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14.  นางสาวนันทนิตย์ ราชกจิ (อาย ุ36 ปี) 
เลขานุการบริษัท 

คุณวุฒิทางการศึกษา: -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม: - หลกัสูตรเลขานุการบริษทั (CSP) รุ่นท่ี 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  - หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั รุ่นท่ี 1 ปี 2558 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั:  
บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน): 
 พ.ค. 2563 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั 
    บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี  
 2561 - 2563   เลขานุการบริษทั 
    บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2561   ผูช่้วยเลขานุการบริษทั และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
    บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี      
ทีผ่่านมา: 
ก. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า 
ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ท่ี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /          
ใหกู้ย้มืเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถา้มี)  

ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563): ไม่มี 



 บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ย 
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เอกสารสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท 

 
บริษทัไดว้่าจา้งหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 

นายสุรพล  ถวลัยวชิชจติ 
ผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน จากบริษทั มลัติพลสั ออดิท แอนด ์คอนซลัติ้ง  จ ากดั 

คุณวุฒิทางการศึกษา: -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941 
- วฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย ทะเบียนเลขท่ี 734 

การอบรมย้อนหลงั 5 ปี:  
ปี 2563 จดัอบรมโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์: 
- การจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏิบติัการ รุ่นท่ี 1/63 
- Corporate Finance รุ่นท่ี 1/63 
- Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นท่ี 2/63 
- J-SOX: การควบคุมภายใน แนวคิดหลกัการ และการน าไปปฏิบติัใช ้
ปี 2563 จดัอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (online seminar): 
- The Role of IT Auditor with PDPA 
- การบริหารความเส่ียง ในภาวะวกิฤติ 

ปี 2562 จดัอบรมโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์: 
- ประเด็นท่ีนกับญัชีตอ้งระวงัและเตรียมความพร้อมส าหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบนั 
- เตรียมความพร้อมปรับระบบบญัชีและมาตรฐาน NPAEs ส าหรับการตรวจสอบบญัชีชุดเดียว 
- การปรับปรุงขอ้มูลทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- การรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปล่ียนแปลงชุดมาตรฐานการบญัชีท่ีส าคญัและมีผลกระทบ

ส าหรับกิจการ PAEs และ NPAEs 
- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นท่ี 1/2562 
- IT Governance and IT Risk Management ยคุ 4.0 รุ่นท่ี 1/2562 
- เคร่ืองมือทางการเงิน: IFRS9 
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ปี 2561 จดัอบรมโดยสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์: 
- การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
- การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเม่ือกิจการใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล 
- จบัประเด็นส าคญัในรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานใหม่ 
- โครงการอบรมเพื่อรับวฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (หลกัสูตรท่ี 10)  
- การประกนัคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

o มาตรฐานฉบบั 1300 
o วธีิการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน 
o วธีิการประยกุตม์าตรฐานเพื่อปรับปรุงดา้นคุณภาพ 
o วธีิการพฒันาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบติั 
o การวดัผลดา้นคุณภาพเป็น KPI 

- M – Score ดชันีช้ีวดั…? งบการเงินและหลกันิติบญัชีศาสตร์ 
- การปรับปรุงขอ้มูลทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดในการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ปี 2560: 
- Internal Audit in Disruptive Technology 
- COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นท่ี 3/60 
- รับมือตามเกณฑก์ารรับรู้รายไดใ้หม่ตาม TFRS15 ส าหรับธุรกิจทัว่ไป รุ่นท่ี 2/60 

ปี 2559: 
- ความเส่ียง และการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59 
 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี: 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

บริษทั มลัติพลสั ออดิท แอนด ์คอนซลัติ้ง จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ: ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี, ตรวจสอบภายในและท่ีปรึกษา 

2555 - 2556 กรรมการบริหาร 
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประเภทธุรกิจ: รับสอบบญัชีและบริการดา้นบญัชี 

2542 - 2554 กรรมการบริหาร 
  บริษทั ส านกังานสอบบญัชี เอส. ที. แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั 

ประเภทธุรกิจ: ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชีและวางระบบบญัชี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
 
  ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ านวน 4 คร้ัง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงินราย  
ไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามประเด็น
ท่ีเก่ียวกับนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั การเปล่ียนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา ผลกระทบอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน รายการท่ีไม่ใช่
รายการปกติท่ีมีนยัส าคญั และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั    
มีความ ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับโดยทัว่ไป มีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเป็นการหารือถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญั และระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีและรายงานทางการ
เงิน ซ่ึงเห็นว่าผูส้อบบัญชีได้รับความร่วมมือท่ีดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งมีความรู้ 
ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบติังานสอบทานท่ีเพียงพอเหมาะสม 

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงระหว่างกนั หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้ งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษทัได้ด าเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 

3. การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโนบายและการปฏิบติัตาม
หลกัการบริหารความเส่ียงของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษทัมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบต่าง ๆ 
และความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ มีการประเมินทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบ และจดัท าแผนการจดัการ
ความเส่ียง เพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้โดยคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั เพ่ือก ากบัดูลการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยใหฝ่้ายจดัการ
รายงานความกา้วหนา้ดา้นความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของการบริหาร
ความเส่ียงจากรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่
ไดว้า่บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
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4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชี ไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั
อยา่งมีนัยส าคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึง
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษทั รวมทั้ งการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และ 
ตลท. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยในปี 2563 ไม่พบรายการท่ีบริษทักระท า
การท่ีขดัต่อกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

6. การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผดิและการทุจริต บริษทั ไดเ้ปิดช่องทางรายงานการทุจริต การคอร์รัปชัน่ และ
การปฏิบติัท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การส่ง Email และ Hotline ของบริษทั ตาม “นโยบาย
การแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้้องเรียน”  

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ผลการ
ปฏิบติังาน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควร
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2564 ทั้งน้ี บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชีตามประกาศท่ี ทจ. 44/2556 เสมอมา ในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  

โดยสรุป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถว้น ตามขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทัมีการ
รายงานขอ้มูลทางการเงิน และผลการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยง
อยา่งถูกตอ้ง และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ  
  
 
 

      -เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์- 
 (รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน)์ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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