ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยนาแนวทางมาตรฐานสากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิง เป้ าหมายหลักของ
การบริ หารความเสี่ ยงคือ การมุ่งมัน่ จัดการความเสี่ ยงที่ มีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ ความเสี่ ยงจะ
เกิดขึ้นหรื อลดความเสี ยหายกรณี ความเสี่ ยงเกิดขึ้น และ/หรื อ ให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุ รกิ จ
และระดับ ปฏิ บัติ การ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่ ง ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาทาหน้าที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั รวมทั้งติดตาม กลัน่ กรอง ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงได้แต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงขึ้นมา ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั จากสายงาน
ต่าง ๆ เพื่อติดตามการดาเนินงานด้านบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิด
ปั จจัยความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษทั ของผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภัย
บริ ษทั ให้ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาจากอัคคีภยั จึ งจัดทาแผนในการจัดการปั ญหาดังกล่าว โดยมี
มาตรการในการรับมือและป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้น ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ และระบบไฟฟ้า อย่างสม่ าเสมอ
โดยมีการอบรมการป้ องกัน การระงับอัคคีภยั และการซ้อมการหนี ไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิ ดให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา ทาแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ท้ งั หมดที่สานักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บ
น้ ามันเชื้อเพลิง จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งจัดเตรี ยมและติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงให้เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดอัคคีภยั ให้ลดน้อยลงที่สุด ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมแผนรับมือในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ด้วย
การทาประกันอัคคีภยั เพื่อรองรับปั ญหาความเสี่ ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุม้ ครองครอบคลุมเรื่ องทรัพย์สินของ
ลูกค้า และทุนประกันอัคคีภยั มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าตัวทรัพย์สิน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าบริ ษทั ได้เตรี ยมแผนรับมือกับ
ความเสี่ ยงจากอัคคีภยั อย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษทั ไม่เคยมีประวัติเกิดอัคคีภยั ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริ ษทั มีมาตรการในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างรอบด้าน โดยมีการจัดเตรี ยมพื้นที่ซ่ ึงมีระดับความสู งพ้น
ระดับน้ าท่วมในหลายพื้นที่ ตลอดจนจัดหาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 32 แห่ งกระจายอยูท่ วั่ ภูมิภาค
ซึ่งนอกจากเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้ว บริ ษทั ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่จดั เก็บทรัพย์สินในกรณี ที่บางพื้นที่
เกิดอุทกภัยในอนาคต สาหรับพื้นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริ ษทั มีมาตรการในการป้ องกันอุทกภัยโดยจัดเตรี ยมแผน Safety
Zone เพื่อใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้ องกันทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพื้นที่ของสานักงานใหญ่ ซึ่ งในปี
2554 บริ ษทั ได้สร้างแนวพื้นที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนื้อที่ 3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5 เมตร ในเนื้อที่
6 ไร่ ในเขตสานักงานใหญ่ ในปี 2556 บริ ษทั ได้ขยายพื้นที่ Safety Zone สูงระดับ 3 เมตร ในเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ เพิ่มเติม ใน
ปี 2560 บริ ษทั ได้ทาการยกระดับพื้นโรงรับรถ โรงทาความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมูลจานวน 6 โรง พร้อมแนว
ถนนด้านในบริ ษทั ทาเป็ นแนวป้ องกันน้ าท่วม มีการติดตั้งเครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่ และปรับปรุ งทางระบายน้ าให้ดีข้ ึน ในปี
2562 - 2563 บริ ษทั ได้ทาการยกระดับพื้นโรงรับรถเพิ่มเติม พร้อมถมปรับพื้นที่บ่อน้ าบางส่ วนเป็ นพื้นที่ รับรถด้วยหิ นคลุก

ทาทางระบายน้ าและเทพื้นคอนกรี ต เต็มพื้นที่ รวม 12 ไร่ ตลอดจนทาประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ในเขตพื้นที่ สานักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั ทัว่ ประเทศ 32 แห่ ง นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีการจัดทาแผนการป้ องกันน้ าท่วมเป็ นขั้นตอน โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และ
การรายงานเหตุการณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อสัง่ การ บริ ษทั จึงประเมินว่าสามารถบริ หารความเสี่ ยงนี้ได้ในเกณฑ์ดี
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทมี่ อี ทิ ธิพลต่ อการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 บริ ษทั มีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั จานวน 288.90 ล้าน
หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.53 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 550 ล้านหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท) ซึ่งมากกว่า
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว การถือหุ ้นจานวนดังกล่าวอาจทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มนี้ มีอานาจในการ
ควบคุมและมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสาหรับการดาเนิ นงานตามปกติได้ แต่ไม่
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณี สาคัญที่ตอ้ งได้รับเสี ยง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวมีอานาจโดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรื อกลุ่มผูบ้ ริ หาร โดย
เป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่ งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทางานตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ ง รวมทั้ง
ช่วยในการกลัน่ กรองเรื่ องต่าง ๆ ในการนาเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
4. ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงเจ้ าของทรัพย์ สินเพื่อนาทรัพย์ สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษทั ให้บริ การในการประมูล ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้
ประมาณร้อยละ 96 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั มีการจัดหาจานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่าน
เจ้าของทรัพย์สินที่เป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งส่ วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็ นสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์และ
นารถยึดจากลูกค้ามาทาการประมูล โดยจานวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินที่นามาประมูล 3 รายแรก มีสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 64 ของทรัพย์สินที่ประมูลจบของบริ ษทั โดยการพึ่งพิงผูป้ ระกอบการทั้ง 3 รายดังกล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง 3
รายถือ เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ข องธุร กิจ เช่า ซื้ อ รถยนต์ อย่า งไรก็ต าม บริ ษ ทั อาจมีค วามเสี่ ย งในกรณี ที่เ จ้า ของ
ทรัพย์สินเข้ามาดาเนิ นธุรกิจจัดการประมูลด้วยตนเอง หรื อนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริ ษทั อื่น ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ได้
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ทาการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวแล้วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมี
ไม่สูงมากนัก เนื่ องจากสถาบันการเงิ นที่ เป็ นลูกค้าหลักของบริ ษทั นั้น มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุ รกิ จหลักของ
ตนเอง และต้องการความโปร่ งใสในการทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงิ นดังกล่าวหันมาดาเนิ นธุ รกิ จประมูลรถ
ภายหลังจากยึดรถแล้ว จะมีสถานะเป็ นผูย้ ึดรถและผูป้ ระมูลขายพร้อมกัน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้ อง
ของลูกค้าที่ถูกยึดรถ เนื่ องจากลูกค้าที่ถูกยึดรถจานวนหนึ่งต้องการความโปร่ งใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ ยง
ในการที่ สถาบันการเงิ นดังกล่าวจะนาทรั พย์สินไปทาการประมูลที่ บริ ษทั อื่ นนั้น บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าความได้เปรี ยบจาก
ประสบการณ์ดา้ นการจัดการประมูลของบริ ษทั ที่สั่งสมมากว่า 29 ปี การให้บริ การที่ดี ทาให้บริ ษทั มีฐานลูกค้าที่ให้ความ
ไว้วางใจและใช้บ ริ ก ารกับ บริ ษ ทั มาอย่า งต่อ เนื่ อ งจานวนมาก รวมถึง การให้บ ริ ก ารโดยเน้น คุณ ภาพและสร้า งความ
น่า เชื่อ ถือ อาทิเ ช่น การมี พ้ืนที่ จัดเก็บทรั พย์สินกระจายกว่า 32 จุ ดทั่วทุ กภูมิภาคในประเทศ การให้บริ การตรวจสภาพ
รถยนต์โดยหน่ วยงานที่ มีความชานาญก่อนเข้าทาการประมูลที่ สานักงานใหญ่ และสาขารังสิ ต พร้อมจัดเกรดรถให้เป็ น

มาตรฐาน จึงก่อให้เกิดความเชื่อถือในระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความทัดเทียมในการดาเนินธุรกิจกับบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการรายเดิม
นอกจากนี้ บริ ษัท มี น โยบายในการลดความเสี่ ย งดัง กล่ า ว โดยมี ก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน สามารถทราบผลยอดรถที่ประมูลได้อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อยูใ่ นคลังสิ นค้า จานวนรถคงค้าง
ระยะเวลาที่คา้ ง เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเรื่ องการบริ การที่ดี ลูกค้าสามารถประมูลผ่านระบบ
E-Auction Mobile Auction, E-Onsite และบริ ษทั จะพัฒนาระบบการบริ การต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
และเจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มสัดส่วนการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่น ๆ ทั้งจากบริ ษทั เอกชนอื่น รวมทั้งจาก
บุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การส่งเสริ มการขาย อาทิเช่น การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการนารถเข้าประมูล และ
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ผูม้ ีความชานาญให้คาแนะนาในการประเมิ นราคารถยนต์ก่อนเข้าทาการประมูล เป็ นต้น และให้
ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่ทาการประมูลไม่ให้สูญหายหรื อเกิดความเสี ยหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสู ญหาย โจรกรรมของทรัพย์ สิน ระหว่ างทีอ่ ยู่ในความครอบครองของบริษัท
จากการที่ทรัพย์สินส่ วนใหญ่ที่ทาการประมูลนั้น เป็ นรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ซึ่ งยึดจากผูค้ รอบครองซึ่ ง
ผิดนัดชาระหนี้ โดยตามสัญญาเช่าซื้ อนั้นผูค้ รอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่ งในการดาเนิ นการไถ่ถอน ทาให้ทรัพย์สินดังกล่าว
ไม่สามารถนามาทาการประมูลได้โดยทันที และตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริ ษทั กับสถาบันการเงินนั้น บริ ษทั จะต้องทาการ
รับฝากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้รถยนต์ดงั กล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่และความดูแลของ
บริ ษทั โดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 - 45 วัน สาหรับรถยนต์ และ 1 - 15 วัน สาหรับรถจักรยานยนต์
รวมทั้งบริ ษทั ยังเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่ จดั เก็บทรัพย์สินไปยังสถานที่ ประมูล ทาให้
บริ ษทั อาจมีความเสี่ ยงในการรับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายในกรณี ทรัพย์สินอาจสู ญหายหรื อเสี ยหายในระหว่างที่ อยู่ภายใต้การ
ดูแลของบริ ษทั ได้
ทั้งนี้ บริ ษทั มีมาตรการในการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณี ที่รถเกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหาย
ในระหว่างที่รถอยูใ่ นความครอบครองของบริ ษทั โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในพื้นที่จดั เก็บทรัพย์สิน การควบคุมการ
เข้าออกในพื้นที่ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชัว่ โมง ในทุกพื้นที่ซ่ ึ งมีการ
จัดเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุให้บริ ษทั รักษาความปลอดภัยชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดต่อทรัพย์สินแก่บริ ษทั ในกรณี ที่ความ
เสี ยหายเกิดจากการกระทาหรื องดเว้นการกระทา หรื อความบกพร่ องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของบริ ษทั รักษาความปลอดภัย
รวมทั้งมีการทาประกันภัยทรัพย์สินในวงเงินรวม 3,768 ล้านบาท สาหรับพื้นที่จดั เก็บ/ทรัพย์สินที่จดั เก็บทัว่ ประเทศ และ
ในวงเงินรวม 313 ล้านบาท สาหรับทรัพย์สินที่จดั เก็บของกลุ่มบริ ษทั ในเครื อของสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง นอกจากนี้ ใน
ส่ วนของการขนย้ายทรัพย์สิน บริ ษทั ได้ให้ผวู ้ า่ จ้างทาการขนย้ายทรัพย์สินทาประกันภัยจากความเสี ยหายระหว่างขนย้าย
ทรัพย์สินซึ่ งครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผูร้ ับจ้างรวมทั้งผูร้ ับจ้างช่วง ซึ่ งบริ ษทั เชื่อว่าการดาเนินการตามที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสี่ ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหายระหว่างการดูแลของบริ ษทั ได้
ในระดับหนึ่ ง โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ไม่เคยมีกรณี รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์สูญหายจากพื้นที่จดั เก็บ
ทรัพย์สินของบริ ษทั
6. ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
จากการที่ บริ ษทั มีการส่ งเสริ มการประมูล โดยให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า โดยนับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557
บริ ษทั มีการจัดการส่ งเสริ มการขายโดยให้สิทธิ พิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผูเ้ ข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริ ษทั เพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการประมูลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557, 30 เมษายน 2559 และ 18 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั มีการปรับปรุ งสิ ทธิ

พิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกค้าที่ สามารถนารถยนต์ออกจากพื้นที่ ได้ก่อนการชาระเงิ นค่า
ทรัพย์สินดังนี้
เงินมัดจา
หลักเกณฑ์
วางมัดจาป้าย
การชาระเงินเพื่อรับรถออก
ขั้นตา่ 10%
ป้ ายกลุ่ม เลข 8
ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง ไม่ตอ้ ง
ป้ ายกลุ่ม เลข 7
ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง ต้อ งชาระเต็ม จ านวน เป็ นเงิ น สด เงิ น โอน
บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็ค หรื อตัว๋ แลกเงิน
ป้ ายกลุ่ม เลข 6
ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง ต้องชาระเต็มจานวน (โดยสั่งจ่ายเช็คภายใน
3 วัน หลังวันประมูล หรื อภายใน 2 วัน กรณี
ประมูลต่างจังหวัด)
ป้ ายกลุ่ม เลข 3 และเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ
ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง ไม่ตอ้ ง หรื อ ชาระเต็มจานวนตามระยะเวลา
ไม่เกิ น 30 - 90 วัน ตามที่ ตกลง เป็ นเงิ นสด
เงิ นโอน บัตรเครดิ ต แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อเช็ค
บริ ษทั
ป้ ายกลุ่ม เลข 1
ต้องชาระ
ต้องชาระ ต้อ งชาระเต็ม จ านวนเป็ น เงิ น สด เงิ น โอน
(ลูกค้าที่เคยมาประมูลรถ)
บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็คตัว๋ แลกเงิน
ป้ ายกลุ่ม เลข 9
ต้องชาระ
ต้องชาระ ต้อ งช าระเต็ ม จ านวนเป็ นเงิ น สด เงิ น โอน
(ลูกค้าที่ เข้าประมูลครั้งแรก ประมูลได้ 1
บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็คตัว๋ แลกเงิน
คันต่อป้ าย)
หมายเหตุ:
1. การประมูล ณ สานักงานใหญ่ และสาขารังสิ ต ต้องชาระภายใน 4 วันทาการหลังวันประมูล
2. การประมูลสัญจร และสาขาต่างจังหวัด ต้องชาระภายใน 3 วันทาการหลังวันประมูล
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงนี้เป็ นอย่างดีและได้พยายามป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณา
ให้สิทธิ พิเศษแก่ผปู ้ ระมูล บริ ษทั ได้เก็บสถิติผปู ้ ระมูลซื้ อรถย้อนหลังของทุก ๆ ปี เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า เพื่อทา
การวิเคราะห์ ทั้งในด้านของปริ มาณการซื้ อขาย ลักษณะผูซ้ ้ื อ การติดต่ออย่างสม่าเสมอ เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นผูป้ ระมูลที่ไม่
เคยมีประวัติผิดนัดชาระเงินมาก่อน นอกจากนี้ ภายหลังชนะประมูล บริ ษทั ยังเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและจะ
ส่ ง มอบให้แก่ผูซ้ ื้ อภายหลัง จากที่ผูซ้ ื้ อ รถทาการชาระเงินครบทั้ง จานวน ซึ่ ง เป็ นการป้ อ งกันความเสี่ ยงจากการนารถ
ดังกล่าวไปขาย จาหน่ายหรื อโอนต่อ อีกทั้งบางส่ วนของผูซ้ ื้ อรถดังกล่าวเป็ นลูกค้าซึ่ งนารถมาประมูลขายกับบริ ษทั จึง
เปรี ยบเสมือนบริ ษทั มีทรัพย์สินของลูกค้าเป็ นหลักประกันเช่นกัน ทั้งนี้ บริ ษทั มีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภท
ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง หากลูกค้าใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หรื อมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย บริ ษทั จะทา
การยุติสิทธิ พิเศษในทันที ด้วยแนวทางการดาเนิ นการดังกล่าว บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าจะป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลูกค้าสิ ทธิ พิเศษรายเดิมทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิต
ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

7. ความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ อ Covid-19
ในปี 2563 เกิ ดเหตุการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อ Covid-19 ซึ่ งมี ผลกระทบต่อธุ รกิ จด้านจานวนรถเข้า
ประมูล จานวนลูกค้าเข้าพื้นที่ เพื่อทาการประมูล เป็ นความเสี่ ยงด้านรายได้และชื่ อเสี ยง บริ ษทั ได้ดาเนิ นการรับมือกับ
เหตุการณ์ดงั กล่าว โดยปฏิ บตั ิตามประกาศของทางราชการอย่างเคร่ งครัด ได้แก่ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของ
พนักงานและผูม้ าติดต่อ การกาหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ จัดบริ การจุดล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ให้มีการเว้นระยะห่ างทางสังคม ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถขยายฐานลูกค้าประมูลจากช่องทางการ
ประมูลหน้าลานไปสู่ ช่องทางการประมูล E-Auction ได้เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและประมูลผ่าน
ระบบ E-Auction โดยไม่ตอ้ งมาที่หน้าลานประมูล

