
 

ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง เป้าหมายหลกัของ
การบริหารความเส่ียงคือ การมุ่งมัน่จดัการความเส่ียงท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพ่ือลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะ
เกิดข้ึนหรือลดความเสียหายกรณีความเส่ียงเกิดข้ึน และ/หรือ ใหไ้ดม้าซ่ึงโอกาสทางธุรกิจ 

ทั้งน้ี โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองคก์ร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ 
และระดับปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงประกอบด้วย
กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม้าท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั รวมทั้งติดตาม กลัน่กรอง ให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ งานดา้นบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2562 คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงข้ึนมา ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัจากสายงาน
ต่าง ๆ เพ่ือติดตามการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากอคัคภีัย 
บริษทัให้ความส าคญัและตระหนักถึงปัญหาจากอคัคีภยั จึงจดัท าแผนในการจดัการปัญหาดงักล่าว โดยมี

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

2. ความเส่ียงจากอุทกภัย 
บริษทัมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอุทกภยัอยา่งรอบดา้น โดยมีการจดัเตรียมพ้ืนท่ีซ่ึงมีระดบัความสูงพน้

ระดบัน ้ าท่วมในหลายพ้ืนท่ี ตลอดจนจดัหาพ้ืนท่ีเพ่ือจดัเก็บสต็อกรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์32 แห่งกระจายอยูท่ัว่ภูมิภาค 
ซ่ึงนอกจากเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของทรัพยแ์ลว้ บริษทัยงัสามารถใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นในกรณีท่ีบางพ้ืนท่ี
เกิดอุทกภยัในอนาคต ส าหรับพ้ืนท่ีในเขตส านกังานใหญ่ 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 
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 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีถือหุน้ในบริษทัจ านวน 288.90 ลา้น

หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 52.53 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 550 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) ซ่ึงมากกวา่
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ การถือหุ้นจ านวนดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มผูถื้อหุ้นกลุ่มน้ีมีอ านาจในการ
ควบคุมและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่
สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กรณีส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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

4. ความเส่ียงจากการพึง่พงิเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 
ทรัพยสิ์นหลกัที่บริษทัให้บริการในการประมูล ไดแ้ก่ รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ ซ่ึงมีสัดส่วนรายได้

ประมาณร้อยละ 96 ของรายไดร้วม ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัมีการจดัหาจ านวนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ผ่าน
เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่เจา้ของทรัพยสิ์นเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละ
น ารถยึดจากลูกคา้มาท าการประมูล โดยจ านวนรถยนตข์องเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีน ามาประมูล 3 รายแรก มีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 64 ของทรัพยสิ์นท่ีประมูลจบของบริษทั โดยการพ่ึงพิงผูป้ระกอบการทั้ง 3 รายดงักล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง 3 
รายถือเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจมีความเส่ียงในกรณีที่เจา้ของ
ทรัพยสิ์นเขา้มาด าเนินธุรกิจจดัการประมูลดว้ยตนเอง หรือน าทรัพยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษทัอ่ืน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัได ้ 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัไดท้ าการประเมินความเส่ียงดงักล่าวแลว้เช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจมี
ไม่สูงมากนัก เน่ืองจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นลูกคา้หลกัของบริษทันั้น มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลกัของ
ตนเอง และตอ้งการความโปร่งใสในการท าการประมูล โดยหากสถาบนัการเงินดงักล่าวหันมาด าเนินธุรกิจประมูลรถ
ภายหลงัจากยึดรถแลว้ จะมีสถานะเป็นผูย้ึดรถและผูป้ระมูลขายพร้อมกนั ดงันั้น อาจก่อให้เกิดขอ้พิพาทจากการฟ้องร้อง
ของลูกคา้ท่ีถูกยึดรถ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีถูกยึดรถจ านวนหน่ึงตอ้งการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเส่ียง
ในการท่ีสถาบันการเงินดังกล่าวจะน าทรัพยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัเช่ือมัน่ว่าความได้เปรียบจาก
ประสบการณ์ดา้นการจดัการประมูลของบริษทัท่ีสั่งสมมากว่า 29 ปี การให้บริการท่ีดี ท าให้บริษทัมีฐานลูกคา้ท่ีให้ความ
ไวว้างใจและใชบ้ริการกบับริษทัมาอยา่งต่อเนื่องจ านวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเนน้คุณภาพและสร้างความ
น่าเชื่อถือ อาทิเช่น การมีพ้ืนท่ีจัดเก็บทรัพยสิ์นกระจายกว่า 32 จุดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพ
รถยนต์โดยหน่วยงานท่ีมีความช านาญก่อนเขา้ท าการประมูลท่ีส านักงานใหญ่ และสาขารังสิต พร้อมจดัเกรดรถให้เป็น



 

มาตรฐาน จึงก่อใหเ้กิดความเช่ือถือในระบบการบริหารจดัการของบริษทัซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่
ท่ีตอ้งอาศยัระยะเวลาในการพฒันาเพ่ือใหเ้กิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษทัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายเดิม 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพดีข้ึน สามารถทราบผลยอดรถท่ีประมูลไดอ้ยา่งทนัท่วงที ทราบจ านวนรถท่ีอยูใ่นคลงัสินคา้ จ านวนรถคงคา้ง 
ระยะเวลาท่ีคา้ง เพ่ือสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เนน้เร่ืองการบริการท่ีดี ลูกคา้สามารถประมูลผ่านระบบ 
E-Auction  Mobile Auction, E-Onsite และบริษทัจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้
และเจา้ของทรัพยสิ์น เพ่ิมสดัส่วนการจดัหารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตจ์ากแหล่งอ่ืน ๆ  ทั้งจากบริษทัเอกชนอ่ืน รวมทั้งจาก
บุคคลรายยอ่ยผา่นช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การใหส่้วนลดค่าธรรมเนียมในการน ารถเขา้ประมูล และ
การจัดให้มีเจา้หน้าท่ีผูมี้ความช านาญให้ค  าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเขา้ท าการประมูล เป็นตน้ และให้
ความส าคญัในการดูแลทรัพยสิ์นของเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีท าการประมูลไม่ใหสู้ญหายหรือเกิดความเสียหาย 

5. ความเส่ียงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างทีอ่ยู่ในความครอบครองของบริษัท 
จากการท่ีทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีท าการประมูลนั้น เป็นรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงยึดจากผูค้รอบครองซ่ึง

ผิดนดัช าระหน้ี โดยตามสัญญาเช่าซ้ือนั้นผูค้รอบครองจะมีระยะเวลาหน่ึงในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพยสิ์นดงักล่าว
ไม่สามารถน ามาท าการประมูลไดโ้ดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหวา่งบริษทักบัสถาบนัการเงินนั้น บริษทัจะตอ้งท าการ
รับฝากรถยนต ์และรถจกัรยานยนตท่ี์ถูกยดึเพ่ือรอการประมูล ท าใหร้ถยนตด์งักล่าวจะถูกจดัเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีและความดูแลของ
บริษทัโดยมีระยะเวลาจดัเก็บทรัพยสิ์นก่อนการประมูลเฉล่ีย 1 - 45 วนั ส าหรับรถยนต ์และ 1 - 15 วนั ส าหรับรถจกัรยานยนต ์
รวมทั้งบริษทัยงัเป็นผูรั้บผิดชอบในการขนยา้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวจากสถานท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์นไปยงัสถานท่ีประมูล ท าให้
บริษทัอาจมีความเส่ียงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพยสิ์นอาจสูญหายหรือเสียหายในระหว่างท่ีอยู่ภายใตก้าร
ดูแลของบริษทัได ้

ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีรถเกิดอุบติัเหตุหรือความเสียหาย
ในระหวา่งท่ีรถอยูใ่นความครอบครองของบริษทัโดยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีจดัเก็บทรัพยสิ์น การควบคุมการ
เขา้ออกในพ้ืนท่ี การวา่จา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชัว่โมง ในทุกพ้ืนท่ีซ่ึงมีการ
จดัเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุใหบ้ริษทัรักษาความปลอดภยัชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดต่อทรัพยสิ์นแก่บริษทั 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 บริษทัไม่เคยมีกรณีรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตสู์ญหายจากพ้ืนท่ีจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นของบริษทั 

6. ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 
จากการท่ีบริษทัมีการส่งเสริมการประมูล โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 

บริษทัมีการจดัการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกคา้ผูเ้ขา้ประมูลท่ีมีการติดต่อกบับริษทัเพ่ือกระตุน้ให้
เกิดการประมูลเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557, 30 เมษายน 2559 และ 18 พฤษภาคม 2563 บริษทัมีการปรับปรุงสิทธิ



 

พิเศษใหม่ เพ่ือลดความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีสามารถน ารถยนต์ออกจากพ้ืนท่ีได้ก่อนการช าระเงินค่า
ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

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 บตัรเครดิต 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 โดยในการพิจารณา
ให้สิทธิพิเศษแก่ผูป้ระมูล บริษทัไดเ้ก็บสถิติผูป้ระมูลซ้ือรถยอ้นหลงัของทุก ๆ ปี เพ่ือพิจารณาการให้เครดิตลูกคา้ เพื่อท า
การวิเคราะห์ ทั้งในดา้นของปริมาณการซ้ือขาย ลกัษณะผูซ้ื้อ การติดต่ออยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นผูป้ระมูลท่ีไม่
เคยมีประวติัผิดนดัช าระเงินมาก่อน นอกจากน้ี ภายหลงัชนะประมูล บริษทัยงัเป็นผูเ้ก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคนัและจะ
ส่งมอบให้แก่ผูซ้ื้อภายหลงัจากที่ผูซ้ื้อรถท าการช าระเงินครบทั้งจ านวน ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการน ารถ
ดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทั้งบางส่วนของผูซ้ื้อรถดงักล่าวเป็นลูกคา้ซ่ึงน ารถมาประมูลขายกบับริษทัจึง
เปรียบเสมือนบริษทัมีทรัพยสิ์นของลูกคา้เป็นหลกัประกนัเช่นกนั ทั้งน้ี บริษทัมีมาตรการในการทบทวนการจดัประเภท
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง หากลูกคา้ใดท่ีไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษทัจะท า
การยติุสิทธิพิเศษในทนัที ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงักล่าว บริษทัเช่ือมัน่วา่จะป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวได ้

ปัจจุบนับริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนการให้เครดิตลูกคา้สิทธิพิเศษรายเดิมทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิต
ลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 



 

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

ประมูล จ านวนลูกคา้เขา้พ้ืนท่ีเพ่ือท าการประมูล เป็นความเส่ียงดา้นรายไดแ้ละช่ือเสียง บริษทัได้ด าเนินการรับมือกบั
เหตุการณ์ดงักล่าว โดยปฏิบติัตามประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไดแ้ก่ การตรวจคดักรองอุณหภูมิร่างกายของ
พนกังานและผูม้าติดต่อ การก าหนดใหทุ้กคนสวมหนา้กากอนามยัก่อนเขา้พ้ืนท่ี จดับริการจุดลา้งมือไวต้ามจุดต่าง ๆ อยา่ง
เพียงพอ และประชาสัมพนัธ์ให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม ทั้งน้ี บริษทัสามารถขยายฐานลูกคา้ประมูลจากช่องทางการ
ประมูลหนา้ลานไปสู่ช่องทางการประมูล E-Auction ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ลูกคา้สามารถลงทะเบียนและประมูลผ่าน
ระบบ E-Auction โดยไม่ตอ้งมาท่ีหนา้ลานประมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 


