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สารจากคณะกรรมการบริษทั

ปี 2559 เป็ นอีกหนึ่งปี ที่อตุ สาหกรรมยานยนต์ต้องประสบกับสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่ไม่เอื ้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ ทัง้
โครงสร้ างภาษี สรรพสามิตใหม่และกฎหมายการทวงหนีซ้ ึ่งส่งผลกระทบถึงการยึดรถของธนาคารที่นาส่งรถยึดมาประมูล
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทังในประเทศและต่
้
างประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว กระทบกับการส่งออก และพืชผลทางการ
เกษตรราคาไม่ดี ทังหมดล้
้
วนเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี ที่ผา่ นมา ทาให้ รายได้ จากการให้ บริ การและกาไร
สุทธิลดลงจากปี 2558
บริ ษัทตระหนักดีว่าสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่ไม่เอื ้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจนันเป็
้ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ จึงต้ องเร่ ง
พัฒนาให้ บริ ษัทมีความเข้ มแข็ง พร้ อมแข่งขันในทุกสภาวะ และสามารถสร้ างผลกาไรได้ อย่างยัง่ ยืน
ปี 2560 จะเป็ นปี แห่งความท้ าทายของบริ ษัทอีกปี หนึง่ เนื่องจากจะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลงที่บริ ษัทต้ อง
เผชิญในอนาคต บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งการบริ หารจัด การให้ มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืนภายใต้ หลักการกากับ
ดูแลกิจการและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นระบบ
Web Base ทาให้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลของรถและติดตามผลการขายได้ ทนั ทีแบบ Real Time และการพัฒนาระบบการ
ประมูลออนไลน์ ที่สามารถรองรับการประมูลทุกระบบปฏิบตั ิการ
ส่วนงานที่ท้าทายที่สดุ สาหรับบริ ษัทในความเห็นส่วนตัวของผมคือการสร้ างให้ End User นารถมาเข้ าประมูล และ/หรื อ มา
ประมูลรถไปใช้ โดยบริ ษัทมีแผนพัฒนาและสร้ างความเชื่อมันให้ กบั ลูกค้ าบุคคล นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ร่ วมทุนกับ บริ ษัท ทีเอส
เอฟ เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จากัด (มหาชน) โดยการจัดตังบริ
้ ษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชัน่
จากัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ ให้ กบั บริ ษัทเพิ่มมากขึ ้น อันจะส่งผลดีให้ แก่บริ ษัท และผู้ถือหุ้น
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ร่วมค้ า ลูกค้ า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องที่
สนับสนุนบริ ษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริ ษัทขอให้ ความเชื่อมัน่ ว่าบริ ษัทจะดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง ต่อเนื่อง และยัง่ ยืนต่อไป
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสีย่ ง ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยได้ กาหนดหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง การจัดทาแผนบริ หาร
ความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ งทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทังก
้ าหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขความเสีย่ ง และการติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีการประชุมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ เพื่อทบทวนแผนงานการประเมินความเสีย่ ง และแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงตามหลักการที่กาหนดในนโยบายและคูม่ ือบริ หารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริ หารความเสีย่ งอันเกิดจากปั จจัยสภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของบริ ษัท และติดตาม
ความคืบหน้ าของการบริ หารความเสี่ยงสาคัญ ๆ โดยพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบตั ิงาน โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญอย่างเป็ นระบบ โดย ได้
เพิ่มเติมและปรับปรุงรายการความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นระหว่างปี ทังเสนอแนวทางการบริ
้
หารความเสีย่ งให้ กบั ฝ่ ายบริ หาร
โดยมีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณาปั จจัยความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจทังปั
้ จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน
2. ติดตามการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสีย่ ง และให้ คาแนะนากับคณะทางานเพื่อส่งเสริ ม ให้ มีการดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2559 บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ยงให้ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับหลักและแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับ ธุร กิจ มีก ารปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย และระเบีย บข้ อ บัง คับ ที ่เ กี ่ย วข้ อ งอย่า งถูก ต้ อ งครบถ้ ว น เป็ น การ
เตรี ยมพร้ อมไว้ อย่างรอบด้ านเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบริ หารความเสีย่ ง และดารงอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ โดยมีมติที่สาคัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจของบริ ษัท เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559 สาหรับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทน
ของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามที่เสนอ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎ
บัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิ
บาล และมีความโปร่งใสในการดาเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

ปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศยังคงเป็ นเรื่ องท้ าทายสาหรับผู้ประกอบธุรกิจทังหลาย
้
รวมถึงบริ ษัทผลักดันให้ บริ ษัท
ได้ เตรี ยมความพร้ อมและวางแผนกลยุทธ์ การตลาดให้ สอดคล้ องรองรับกับทุกสถานการณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็ นปี ที่
บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างความสัมพันธ์ กบั กลุม่ ลูกค้ าทุกช่องทาง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า คูค่ ้ า ทุกระดับ
บริ ษัทยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากความมุ่งมัน่ ตังใจของที
้
มงานทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานใน
การพัฒนาปรับปรุ งระบบ รวมทังสร้
้ างเครื อข่ายการให้ บริ การ โดยปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงพื ้นที่บริ การที่จดั เก็บทรัพย์สินให้ เป็ น
สาขาที่สามารถจัดเก็บทรั พย์สินและดาเนินการประมูลได้ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการประมูลเพิ่มขึ ้น ลดต้ นทุนการ
เคลื่อนย้ ายทรัพย์สิน และลดความเสี่ยงภัยจากการขนย้ าย สามารถจัดประมูลในพื ้นที่ของผู้ที่ต้องการประมูลรถได้ นอกจากนี ้
บริ ษัทยังเพิ่มช่องทางในการหาทรัพย์สินมาประมูลจากแหล่งอื่น ได้ แก่ผ้ ใู ช้ รถโดยตรงให้ สามารถนารถเข้ ามาประมูลได้ สะดวก
ขึ ้น
บริ ษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิ จหลักให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสร้ างพืน้ ฐานธุรกิ จให้ แข็งแกร่ ง
ท่ามกลางการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจตังแต่
้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานทุก
ระดับชัน้ ช่วยกันดาเนินการและบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยกันดูแลพัฒนาสังคมและชุมชนให้ แข็งแรง และอยูร่ ่วมกัน
อย่างมีความสุข ร่วมกันสร้ างจิตสานึกให้ ร้ ูคณ
ุ ค่า ควบคูก่ ับการใช้ ทรัพยากรและดูแลสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง
ยัง่ ยืน
ในนามของคณะกรรมการบริ หารและพนักงานทุก คน ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิ จ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ที่ไว้ วางใจและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทในทุก ๆ ด้ านด้ วยดี เสมอมา

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริ หาร
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คณะกรรมการบริษทั

1
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1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
4. นายศราวุธ จารุ จินดา
5. นายเทพทัย ศิลา
6. นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส
7. นายวรัญญู ศิลา
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ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร /
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การ

5

นโยบายและภาพรวมการประกอบธ ุรกิจ
บริ ษัท มีก ารเปลี่ย นแปลงเพื่อ พัฒ นาให้ บ ริ ษัท เติบ โตแบบยัง่ ยืน และเน้ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นคุณ ภาพ โดยยกระดับ การ
ดาเนิน งานและบริ ห ารองค์ก รเป็ น มือ อาชีพ และเข้ า สู่ร ะดับ สากล ซึ่ง รวมถึ ง การประมูล สิน ค้ า ทุก ชนิด ที่มิใ ช่เ พีย งสิน ค้ า
ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั ้น ทั ้งนี ้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ครอบคลุมทุก ประเภททรัพย์สนิ
ในด้ านการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ เน้ นถึงการบริ หารงานและการจัดประมูลที่โปร่ งใส ให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องและซื่อตรงทุกขันตอน
้
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายในด้ านความยุติธรรม โดยมีการพัฒนาระบบการ
จัดการการประมูลแบบ Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาและสานักงานและคลังสินค้ า สามารถดูแลตรวจสอบใน
เรื่ องสภาพสินทรัพย์อย่างมีระบบและได้ มาตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง หรื อราคาเปิ ดอย่างเหมาะสม
และได้ รับการยอมรับจากเจ้ าของสินทรัพย์ ดังนัน้ ผู้เข้ าร่ วมประมูลจะได้ ซื ้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการ
ใช้ งาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสาเร็ จต่อทังคู
้ ค่ ้ าและลูกค้ า สอดคล้ องกับคาขวัญของบริ ษัทที่วา่

“Your Success is our Pride” ความสาเร็จของท่ านคือความภูมิใจของเรา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้ และผลกาไรในอนาคตโดย
1. ขยายฐานเจ้ าของทรัพย์สนิ ในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์สว่ นบุคคล จากผู้ใช้ งานโดยตรงเพิ่มขึ ้น
2. ขยายฐานผู้เข้ าร่วมการประมูล
3. เพิ่มประเภททรัพย์สนิ ในการประมูลให้ มีความหลากหลาย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนจัดตังเมื
้ อ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริ ษัท สหการประมูล
จากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนิน ธุรกิจด้ านการประมูลสินค้ าประเภทรถยนต์
ภายใต้ การบริ หารงานเริ่ มแรกของ นายเทพทัย ศิลา ซึง่ เป็ นผู้ก่อตังและบุ
้
กเบิกธุรกิจมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น
เดิมผู้ก่อตังประกอบธุ
้
รกิจค้ ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตังได้
้ จดั ตังบริ
้ ษัทขึ ้น เนื่องจากได้ เล็งเห็นโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนันประเทศไทยยั
้
งไม่มีการดาเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริ งจัง จึงได้ เริ่ ม
ทาการศึกษาถึงความต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้ าประเภทรถยนต์จากหลายๆ
ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ น
อีกทางเลือกหนึง่ ของผู้บริ โภคคนไทยในการซื ้อ/ขายรถยนต์ ด้ วยราคายุติธรรมและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อ
และผู้ขาย โดยบริ ษัทถือเป็ นบริ ษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดดาเนินธุรกิจด้ านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิ ด (Open
Auction) ซึง่ เป็ นรูปแบบของการประมูลซึง่ ผู้ที่ต้องการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ใดๆ จะต้ องแสดงเจตจานง ด้ วยการเสนอราคา
ต่อสาธารณะ หรื อกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ ายสูงที่สดุ จะเป็ นผู้ที่ชนะการประมูล
นอกจากบริ ษัทให้ บริ การประมูลรถยนต์เป็ นหลักแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีการบริ การประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจนสินค้ า
ประเภทอื่นๆ ตามความต้ องการของลูกค้ า เช่น บ้ านและที่ดิน หุ้น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และสินค้ าเบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ
เช่น กระเป๋ า นาฬิกา (“สินค้ าแบรนด์เนม”) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งไม่
จากัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านัน้
บริ ษัทมีสานักงานใหญ่ซึ่งมีพื ้นที่สว่ นหนึ่งสาหรับใช้ เป็ นสถานที่ประมูลแห่งแรกตังอยู
้ ่ริมถนนลาดพร้ าวระหว่างซอย 85 ซอย 87 ต่อ มาในปี 2535 บริ ษัท ได้ ย้ ายสานักงานใหญ่มาตัง้ อยู่ที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 ซึ่งตังอยู
้ ่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื ้นที่เพียงพอที่จะ
รองรับการเติบโตของธุรกิจการให้ บริ การประมูลในอนาคต ทังนี
้ ้ สถานที่ตงดั
ั ้ งกล่าวถูกใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษัทมา
จนถึงปั จจุบนั
ด้ วยระบบการประมูลที่โปร่ งใสได้ มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์ อันยาวนาน ทาให้ บริ ษัทได้ รับการยอมรั บและ
ไว้ วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ บริ ษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
(ปรส.) ให้ เป็ นผู้ดาเนินการบริ หารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริ มทรัพย์ ทรัพย์สิน
ทัว่ ไป มาโดยตลอด
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ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทสามารถสรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2534 - 2540

-

บริ ษั ท จดทะเบี ย นจั ด ตัง้ บริ ษั ท ด้ วยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรกมู ล ค่ า 3 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนันจึ
้ งเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
เป็ น 13 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รวมทัง้ บริ ษัทได้ เริ่ มจัดการประมูลรถจักรยานยนต์เพื่อเป็ นการขยาย
ฐานลูกค้ า

ปี 2541 - 2545

-

ได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทาการประมูลรถยนต์
และทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ

-

บริ ษัทเป็ นบริ ษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็ นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจากประเทศ
ญี่ ปุ่นที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิก National Auto Auction Association (NAAA) ซึ่งเป็ น
องค์ ก รผู้ ประกอบธุ ร กิ จ การประมู ล ระดั บ สากลที่ ไ ม่ ห วั ง ผลก าไร ตั ง้ อยู่ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื ้อและผู้ ขาย และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วเป็ น 110 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการ
และได้ เริ่ มรับจัดประมูลสินค้ าประเภทอื่นๆ เช่น บ้ านและที่ดิน หุ้น เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์เท่านัน้

-

เริ่ มจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็ นครัง้ แรก และทาการเปิ ดพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สินใน
ส่วนของรถยนต์ทงสิ
ั ้ ้น 17 จังหวัด ซึง่ ได้ แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้ อยเอ็ด
อยุธ ยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบ ลราชธานี นครราชสีม า อุด รธานี ขอนแก่ น สงขลา
สุราษฎร์ ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ ครอบคลุมการประมูลทัว่ ภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ

-

บริ ษัทจัดตังสาขาที
้
่รังสิต – คลอง 8 เพือ่ เป็ นการขยายฐานลูกค้ าในเขตปริ มณฑล

-

เพิ่ ม พื น้ ที่ จัด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นรถยนต์ จ านวน 3 จั ง หวัด ซึ่ ง ได้ แก่ ประจวบคี รี ขัน ธ์
นครศรี ธรรมราช และระยอง เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมภาคใต้ และภาค
ตะวันออก

ปี 2546 - 2550

ปี 2551 - 2552
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ปี 2555

-

บริ ษั ท ร่ ว มมื อ กับ ไปรษณี ย์ ไทยสาขาแจ้ ง วัฒ นะเพื่ อ ใช้ ส ถานที่ ใ นการประมูล โดยพื น้ ที่
ดังกล่าวผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้ าร่ วมการประมูล ซึ่งเป็ นกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ า และร่วมมือกับบริ ษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จากัด
จัดการประมูลเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมูล

-

บริ ษัทแปรสภาพจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ ตรา
ไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท พร้ อมทังเพิ
้ ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้ านบาท
เป็ น 145 ล้ านบาท

-

บริ ษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็ นหุ้นละ
0.25 บาท พร้ อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้ านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป 110 ล้ านหุ้น คิดเป็ นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทังสิ
้ ้น 27.50 ล้ านบาท

-

ขยายพื ้นที่สานักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื ้นที่เพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ เป็ น Safety
Zone ป้องกันน ้าท่วม และยกเลิกการประมูลที่แจ้ งวัฒนะ

สิงหาคม 2556

-

หุ้นของบริ ษัทเริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวันแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2556

ปี 2557

-

บริ ษัทมีการเปิ ดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2

-

บริ ษัทมีการเพิ่มพื ้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน จานวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ
สุรินทร์

-

บริ ษัทได้ มีการเพิ่มวันประมูลเป็ น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา

มีนาคม 2556
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ปี 2558

ปี 2559

-

บริ ษัทเพิ่มสถานที่แ ละสาขาการประมูล ได้ แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ ธานี และ
หาดใหญ่

-

บริ ษัทเพิ่มวันประมูลมากขึ ้น

-

บริ ษัทเพิ่มทรัพย์สนิ ในการประมูล เช่น สินค้ าแบรนด์เนม

-

บริ ษัทรับดาเนินการจัดการประมูลให้ แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติ (ปปส.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

-

บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจให้ ดาเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 Mhz.
และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

-

บริ ษัทเพิ่มสถานที่สาขาการประมูลที่จงั หวัดพิษณุโลก

-

บริ ษั ท ได้ รั บ วางใจจาก กรมศุลกากรให้ จัด การประมูลรถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ แ ละ
สานักงาน กสทช. ให้ ดาเนินการประมูลหมายเลขโทรศัพท์สาหรับบริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
เป็ นหมายเลขสวย จานวน 16 หมายเลข

-

บริ ษัทเพิ่มสินทรัพย์ในการประมูล อาทิ ที่ดิน 4G อสังหาริ มทรัพย์ เฟอร์ นิเจอร์ หรู เป็ นต้ น
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ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ
ลักษณะของการบริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การเป็ นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สนิ ทุกประเภท รวมทังให้
้ บริ การด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการประมูล เช่น การเคลือ่ นย้ ายทรัพย์สินที่ทาการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนใน
การซื ้อทรัพย์สินแก่ผ้ ปู ระมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้ าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
การให้ บริ การด้ านอื่นๆ นัน้ เป็ นการให้ บริ การเสริ มเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรั พย์ สินหรื อ ผู้ประมูลซื ้อ
การให้ บริการประมูลทรัพย์ สิน
รายได้ ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทมาจากรายได้ ค่าบริ การในการเป็ นคนกลางในการประมูล ทรัพย์สินเป็ น
หลัก ซึ่งบริ ษัทจะรับรู้ รายได้ ในรู ปแบบค่าธรรมเนียมในการให้ บริ การ โดยมีการเรี ยกเก็บค่า ดาเนินการจากผู้ประมูลซื ้อ
เป็ นหลัก และเรี ยกเก็บค่าบริ การหรื อค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์สนิ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ทังนี
้ ้ ปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้ องโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้เกี่ยวข้ องทัง้ 2 กลุม่ ได้ สงู สุด โดยการเป็ นคนกลางในธุรกิจประมูลนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องจะประกอบด้ วยผู้ประมูลซื ้อ และเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ที่นามาประมูล ซึง่ มีความต้ องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ผู้ประมูลซื ้อ

:

ต้ องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริ มาณที่เพียงพอ เพื่อให้ สามารถเลือกและได้
ทรัพย์สนิ ที่ตรงตามความต้ องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้ องการของตน

เจ้ าของทรัพย์สนิ :

ต้ องการให้ สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ของตนเองได้ ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้ าของทรัพย์สนิ จะ
เลือกบริ ษัทผู้จดั การการประมูลที่มีผ้ เู ข้ าร่วมประมูลเป็ นจานวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่สนิ ค้ าของ
ตนจะสามารถจาหน่ายได้ รวมทังมี
้ การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคาจาหน่ายทรัพย์สนิ

จากความต้ องการที่แตกต่างดังกล่าวข้ างต้ น การประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิ จประมูลนัน้ บริ ษัทต้ องให้
ความสาคัญในการจัดหาทรัพย์สนิ ในการประมูลให้ มีความหลากหลายและมีปริ มาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้ มีผ้ สู นใจเข้ า
ร่ วมการประมูลเพิ่มขึ ้น ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สินสาเร็ จเพิ่มขึน้ รวมทังมี
้ ความเป็ นธรรมของราคาที่
เพิ่มขึ ้นจากการแข่งขันที่สมบูรณ์
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ทรัพย์ สินที่บริษัททาการจัดการประมูล สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้
1) รถยนต์
การให้ บริ การประมูลรถยนต์ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 70 - 80 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทมีการให้ บริ การประมูลรถยนต์ทกุ ประเภท ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ทังรถยนต์
้
ที่สามารถขับเคลื่อนได้
สามารถซ่อมได้ หรื อซากรถจากอุบตั ิเหตุ โดยเจ้ าของทรัพย์สนิ รถยนต์ที่นามาประมูล จะประกอบด้ วย 2 กลุม่ หลัก คือ
 กลุ่มนิติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริ ษัทลิสซิ่ง ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ บริ ษัทรถ
เช่าที่รถยนต์ครบกาหนดอายุใช้ งาน บริ ษัททัว่ ไปที่มีรถยนต์สาหรับผู้บริ หาร หรื อรถยนต์สว่ นกลางของ
พนักงาน เป็ นต้ น
 กลุ่มลูกค้ าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์ ผู้ค้ารถยนต์มือสอง (เต้ นท์รถ) ซึ่งต้ องการนา
รถยนต์ของตนเองมาจาหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็ นต้ น
สาหรับผู้เข้ าประมูลรถยนต์นนั ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ค้ารถยนต์มือสองซึง่ จะทาการประมูลรถยนต์เพื่อนาไปจาหน่ายต่อแก่
ลูกค้ าบุคคลทัว่ ไปอีกทอดหนึง่
ตัวอย่ างรถยนต์ ท่ ีบริษัทให้ บริการประมูล

รถยนต์ น่ ังส่ วนบุคคล

รถยนต์ เพื่อการพาณิชย์

รถยนต์ เอนกประสงค์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริ ษัท
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2) รถจักรยานยนต์
การให้ บริ การประมูลรถจักรยานยนต์นนั ้ ก่อให้ เกิดรายได้ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 – 10 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทให้ บริ การประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่ น โดยเจ้ าของทรัพย์สินที่
นามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงินที่ทาการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และผู้เข้ าประมูลส่วนใหญ่
จะเป็ นผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือสอง ร้ านค้ าจักรยานยนต์ที่จาหน่ายทังรถใหม่
้
และรถมือสอง
ตัวอย่ างรถจักรยานยนต์ ท่ ีบริษัทให้ บริการประมูล

ที่มา : บริ ษัท
3) ทรัพย์ สินประเภทอื่นๆ
การให้ บริ การประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้ องการของลูกค้ านัน้ มีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 1-15 ของรายได้ รวม
โดยวัตถุประสงค์หลักของการประมูลทรัพย์สินอื่นนัน้ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษัทให้ สอดคล้ อง
กับคาว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่นามาประมูล ตลอดจนเป็ นการขยายฐานกลุม่ ผู้เข้ าร่วม
ประมูลให้ มีวงกว้ างเพิ่มขึ ้น รวมทังเป็
้ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ ้นในอนาคต
ในปี 2559 บริ ษัทมีการประมูลทรัพย์สนิ อื่นดังนี ้
1. สานักงาน กสทช: ประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม (4G) และประมูลหมายเลข
โทรศัพท์สาหรับบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่เป็ นหมายเลขสวย จานวน 16 หมายเลข
2. กรมศุลกากรให้ จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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3. สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ บริ ษัทประมูลคดีของนายพงศ์พฒ
ั น์ ฉายาพันธุ์
นอกจากนี ้ยังมีการประมูลเฟอร์ นิเจอร์ ยเู นี่ยนแพน ประมูลสินค้ าแบรนด์เนม ประมูลบ้ านของธนาคารกรุงไทย ประมูลที่ดิน
ติดแม่น ้าเจ้ าพระยา ประมูลเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัท กู๊ดวู๊ด จากัด ในพื ้นที่ของบริ ษัท เป็ นต้ น
การประมูลสินค้ าแบรนด์เนมเดือนละ 1 ครัง้
บรรยากาศการประมูลกระเป๋าแบรนด์ เนมที่สานักงานใหญ่
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การประมูลคลื่นความถี่ 4G

การให้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้ บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูลได้ แก่
1) การให้ บริการเคลื่อนย้ ายรถ
บริ ษัทมีการให้ บริ การเคลื่อนย้ ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการเคลื่อนย้ ายรถจากผู้ที่ชนะการประมูล ซึ่ง
บริ ษัทจะแสดงอัตราค่าเคลื่อนย้ ายเพื่อเปิ ด เผยให้ ผ้ ปู ระมูลซื ้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครัง้ ก่อนเข้ าร่ วม
ประมูล
ในการกาหนดค่าบริ การขนย้ ายจะพิจารณาจากต้ นทุนค่าเคลื่อนย้ ายที่ บริ ษัทจ่าย และ/หรื อ ค่าจ้ างที่จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง
เคลื่อนย้ ายตังแต่
้ จุดที่บริ ษัทรับรถจากผู้ขายไปสิ ้นสุด ณ จุดที่ทาการประมูล โดยบริ ษัทจะนาต้ นทุนดังกล่าวมาเฉลี่ยเป็ น
ต้ นทุนค่าเคลือ่ นย้ ายรถแต่ละคัน
2) การให้ บริการประเมินราคา
บริ ษัทมีการให้ บริ การประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึ่ง บริ ษัทจะคิดค่าบริ การในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว
ไม่ได้ มีการประมูลราคาผ่านบริ ษัท
โครงสร้ างรายได้ รวมของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 สามารถแสดงได้ ดังนี ้
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการประมูลรถยนต์
561.89
77.88
563.57
77.86
487.00
80.17
รายได้ จากการประมูลรถจักรยานยนต์
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60.04

8.32

47.82

6.60

46.93

7.72
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รายได้ คา่ ขนย้ าย
อื่นๆ
รายได้ จากการให้ บริการรวม
รายได้ อื่น
รายได้ รวม

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ
87.94
12.19
709.87
11.61
721.48

98.39
1.61
100.00

ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ
80.83
11.16
59.69
9.83
26.33
718.73
5.34
724.06

3.64
99.26
0.74
100.00

8.22
601.83
5.66
607.49

1.35
99.07
0.93
100.00

สถานที่จัดเก็บทรัพย์ สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 27 แห่ ง ซึ่งตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ 25 จังหวัด มีดังนี ้
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
1. กรุงเทพฯ: สานักงานใหญ่
1. เชียงใหม่
1. นครราชสีมา
1. สุราษฏร์ ธานี 1. ระยอง
2. กรุงเทพฯ: พุทธมณฑล สาย 2 2. พิษณุโลก
2. อุบลราชธานี
2. สงขลา
2. ชลบุรี: พัทยา
3. ปทุมธานี: สาขารังสิต
3. นครสวรรค์
3. อุดรธานี
3. ประจวบคีรีขนั ธ์ 3. ชลบุรี: บ้ านบึง
4. นครปฐม
4. เพชรบูรณ์
4. ขอนแก่น
4. ชุมพร
5. สระบุรี
5. สุรินทร์
5. นครศรี ธรรมราช
6. อยุธยา
6. ร้ อยเอ็ด
6. ภูเก็ต
7. สกลนคร
7. ตรัง
จานวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์ สินของบริษัท
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริ ษัททัง้ 27 แห่ง ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ 25 จังหวัด ข้ างต้ น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ดงั นี ้
สถานที่
กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง
ต่างจังหวัด 25 แห่ง
รวม 27 แห่ง
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ประเภททรัพย์สนิ

จานวนรถที่จอดจริ ง ณ 31 ธันวาคม 2559
(คัน)

รถยนต์

1,848

รถจักรยานยนต์

2,630

รถยนต์

6,547

รถจักรยานยนต์

2,350

รถยนต์

8,395

รถจักรยานยนต์

4,980
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การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ ที่สาคัญทั่วประเทศ
สถานที่ประมูล 14 แห่ ง 13 จังหวัด
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร (2)
ปทุมธานี (1)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
เชียงใหม่ (1) นครราชสีมา (1)
พิษณุโลก (1) อุบลราชธานี (1)
อุดรธานี (1)
ขอนแก่น (1)

ภาคใต้
สุราษฏร์ ธานี (1)
สงขลา (1)

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ระยอง (1)
ชลบุรี (1)

ราชบุรี (1)

กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล
สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล
สถานที่ประมูล
บริ ษัทมีจดุ ประมูลรถทัว่ ประเทศไทยทังสิ
้ ้น 14 แห่ง ซึง่ ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า
ในภูมิภาคต่างๆ สามารถซื ้อขายได้ สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริ ษัทสามารถจาแนกใน 2 ลักษณะ คือ สถานที่
จัดประมูลประจา และศูนย์ประมูลสัญจร
ตารางการประมูลสานักงานใหญ่ และสาขา
สถานที่ประมูล
อาทิตย์
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
สาขาพุทธมณฑลสาย 2
จ.เชียงใหม่
จ.นครราชสีมา
จ.สุราษฎร์ ธานี
จ.อุบลราชธานี
จ.อุดรธานี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)
จ.พิษณุโลก

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

17

ศูนย์ ประมูลสัญจร
บริ ษัทมีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้ นพื ้นที่ซึ่งเป็ นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่ง บริ ษัทมีพื ้นที่จดั เก็บ
รถอยู่ เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเคลื่อนย้ ายรถ โดยจะมีการกาหนดแผนการประมูลล่วงหน้ าประมาณ 1 สัปดาห์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ตู ้ องการเข้ าประมูลรับทราบ ในพื ้นที่ตา่ งๆ ดังนี ้
ภาคเหนือ
:
จังหวัดพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
:
จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก
:
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ภาคกลาง
:
จังหวัดราชบุรี
นอกจากนัน้ ในบางกรณี บริ ษัทมีการจัดประมูลสินค้ าพิเศษตามความต้ องการของลูกค้ าเจ้ าของทรัพย์ สินใน
สถานที่ตา่ งๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ กรมศุลกากร SCG เป็ นต้ น
กระบวนการจัดการประมูล
บริ ษัทได้ มีการจัดระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้ วยระบบใหม่ ดังนี ้

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

รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ
ทาความสะอาดภายนอกและห้ องเครื่ อง
ดูดฝุ่ นทาความสะอาดภายใน
ล้ างภายนอกและห้ องเครื่ อง
ถ่ายรูปขึ ้นเว็บไซต์ รอการขาย พร้ อมทังสามารถตรวจสอบรถผ่
้
านคลังสินค้ าแบบออนไลน์
แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้ าประมูล
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ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ
1. ระบบงานพัฒนาเป็ นระบบ Web Base มีการเชื่ อมโยง
ระบบงานสาขาสานักงานและสาขาสต๊ อคแบบออนไลน์
2. ข้ อมูลการรับรถ รู ปรถ และสต๊ อครถ สามารถตรวจสอบ
ได้ ทนั ทีแบบ Real Time
3. ข้ อ มูลการขายสามารถตรวจสอบได้ ทัน ที แ ละติ ด ตาม
ผลได้ ใ นขณะก าลัง ประมูล และข้ อ มูลมี ค วามถูก ต้ อ ง
รวดเร็ ว และตรวจสอบได้
4. ระบบการจัดการสาขามีการพัฒนาเป็ นระบบบริ หารแบบ
กระจายด้ วยมาตรฐานที่ไม่ขึ ้นกับสานักงานใหญ่
5. ระบบออนไลน์ทาให้ ลดภาระงานในการส่งข้ อมูลระหว่าง
สาขาและเจ้ าของรถ ทาให้ การทางานรวดเร็ วขึ ้น
6. ระบบสารสนเทศมี ก ารพัฒ นาและรองรั บ การพัฒ นา
ระบบงานสนับสนุนการทางานของเจ้ าของรถเพิ่มเติมได้
ในอนาคต
วิธีการประมูล
ผู้ประมูลสามารถทาการประมูลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล หรื อการประมูลผ่านช่องทาง
อินเตอร์ เน็ต (E-auction)
1. การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล
เป็ นรูปแบบการประมูลพื ้นฐาน โดยผู้เข้ าร่วมประมูลจะยกป้ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อสาธารณะในการสู้
ราคาที่ผ้ ดู าเนินการประมูลแจ้ งการปรับราคาแต่ละครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผู้ชนะการประมูล
2. การประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์ เน็ตระบบ E-Auction
บริ ษัทได้ มีโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัท www.auct.co.th ในลักษณะ Real
Time พร้ อมการประมูลในสถานที่จริ ง ซึ่งเป็ นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ้ เู ข้ าร่ วม
ประมูลสามารถเห็นทังภาพและเสี
้
ยงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดงความ
จานงในการสู้ราคาที่ผ้ ดู าเนินการประมูลแจ้ งการปรับราคาแต่ละครัง้ ได้ ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต
โดยผู้เข้ าร่ วมประมูลจะต้ องวางเงิ นมัดจาขัน้ ต่า 20,000 บาท พร้ อมส่งเอกสารที่สาคัญเพื่อให้ บริ ษัททาการ
ตรวจสอบข้ อ มูล หลัง จากนัน้ บริ ษั ท จะท าการส่ง ชื่ อ หมายเลขสมาชิ ก (Member Number) และรหัส ผ่ า น
(Password) แก่ผ้ ปู ระมูล โดยผู้ประมูลสามารถใช้ บริ การประมูลผ่านทางหน้ าเว็บไซด์ หรื อผ่านทางแอพพลิเคชัน่
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ ปั จจุบนั การประมูล E-Auction ลูกค้ าที่ต้องการประมูล จะได้ วงเงินที่ใช้ ในการประมูล 5 - 10
เท่าของเงินที่วางมัดจา
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การลงทะเบียน และผู้เข้ าร่ วมประมูล
การลงทะเบียน
ในวันประมูล ผู้สนใจร่ วมประมูลต้ องลงทะเบียนกับ บริ ษัทและทาการชาระเงินค่ามัดจาป้ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์ทาการ
ประมูลทรัพย์สนิ ได้ และค่ามัดจาดังกล่าว จะทาการคืนให้ แก่ผ้ เู ข้ าประมูลภายหลังจากผู้เข้ าร่วมประมูลคืนป้า ยประมูลโดย
อัตราค่ามัดจาป้ายประมูลสาหรับลูกค้ าทัว่ ไปในการประมูลทรัพย์สนิ แต่ละประเภทนัน้ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สามารถประมูลได้ ทงรถยนต์
ั้
และรถจักรยานยนต์)
2)
ป้ายละ 5,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
3)
ป้ายละ 2,000 บาท
(สาหรับการประมูลสินค้ าแบรนด์เนม และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า)
4)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลบ้ าน)
5)
ป้ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผา่ น E-Auction)
ผู้เข้ าร่ วมประมูล
ผู้เข้ าร่ วมประมูล หรื อผู้ซื ้อรถยนต์ และ/หรื อ รถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่ ได้ แก่ ผู้ค้ารถซึ่งมีทงในรู
ั ้ ปนิติบคุ คลและบุคคลซึ่ง
ต้ องการนารถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ ไปปรับปรุ งให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ และทาการขายต่อ นอกจากนี ้ ยังมี
บุคคลทัว่ ไปซึง่ นารถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ไปใช้ เอง ทังนี
้ ้ ผู้ประมูลซื ้อรถยนต์ และ/หรื อ รถจักรยานยนต์จากบริ ษัทส่วน
ใหญ่เป็ นกลุม่ พ่อค้ ารถยนต์มือสอง และพ่อค้ าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขายต่อไปยังลูกค้ าผู้ใช้ รถยนต์ทวั่ ไปอีกทอด
หนึง่
การให้ สทิ ธิพิเศษกับลูกค้ า
เพื่อเป็ นการรั กษาฐานผู้เข้ าร่ วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้ มีการเข้ าร่ วมประมูลกับ บริ ษัทอย่างสม่าเสมอ บริ ษัทจึงมี
นโยบายในการให้ สทิ ธิประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับผู้เข้ าร่วมประมูลซึง่ มีการติดต่อกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลาหนึง่ ตลอดจนมี
การประมูลกับบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และบริ ษัทพิจารณาแล้ วในอดีตมิได้ มีการผิดนัดในการจ่ายชาระค่าทรัพย์สนิ ที่ทาการ
ประมูลได้ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ การได้ รับสิทธิ
ยอดสะสมประมูลรถ ย้ อนหลัง 1 ปี

ป้ ายหมายเลข 8
ป้ ายหมายเลข 7
สูงสุด 10 ลาดับแรก หรื อ 100 คัน 1.ตังแต่
้ 70 คันขึ ้นไป

(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)
(ลูกค้ าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถ
นายอดมารวมกันได้ )

ขึ ้นไป หรื อ เป็ นลูกค้ าผู้มี
อุปการะคุณ

ระยะเวลาที่เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท

ประวัตกิ ารชาระเงินที่ผ่านมา

ป้ ายหมายเลข 6
ไม่จากัดจานวน

2.กรณียอดสะสมต่ากว่า 70
คัน ระยะเวลาต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้ อ 2

ไม่จากัดเวลา

1.ไม่จากัดเวลา
2.ตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้นไปหรื อกรณี
น้ อยกว่า 7 ปี ต้องวางมัดจา
ป้าย 20,000 บาท

ตรงเวลา
(ยกเว้ นลูกค้ าที่ตดิ 10 อันดับแรก

ตรงเวลา

ตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้นไป

ตรงเวลา

สิทธิพเิ ศษที่ได้ รับ
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หลักเกณฑ์ การได้ รับสิทธิ
1. การวางเงินมัดจาป้าย

ป้ ายหมายเลข 8

2. จานวนรถที่สามารถทาการประมูล

ป้ ายหมายเลข 7
ไม่ต้องวางมัดจาป้าย

ป้ ายหมายเลข 6

ไม่จากัดจานวน

3. การชาระเงินเพื่อนารถออกจากบริ ษัท

ไม่ต้องชาระเงิน

ต้ องชาระเต็มจานวน (เป็ น ต้ องชาระเต็มจานวน
เงินสด เงินโอน บัตรเครดิต ( โ ด ย สั่ ง จ่ า ย เ ช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค ตัว๋ แลกเงิน)

ภายใน 3 วันหลัง วัน
ประมูล หรื อภายใน 2
วั น กรณี ป ระมู ล ใน
ต่างจังหวัด

การดาเนินการประมูล
ผู้ดาเนินรายการจะประกาศให้ ประมูลทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ ผู้ที่ต้องการประมูลซื ้อทรัพย์สนิ จะต้ องแสดงเจตจานง
ด้ วยวิธี “ยกมือ” (ยกป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรื อกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประมูล ซึง่ อยูใ่ นสถานะสักขีพยานการประมูล
โดยปริ ยาย โดยเริ่ มประมูลจากราคาเปิ ดขันต
้ ่า ซึ่งหากมีผ้ ูเข้ าร่ วมประมูลเสนอซื ้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอซื ้อในราคาสูงสุด
จะเป็ นผู้ชนะการประมูล โดยผู้ดาเนินรายการจะมีการประกาศปรับขึ ้นขันราคาของการประมู
้
ลดังนี ้
รถยนต์
รถจักรยานยนต์

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

การสิ ้นสุดของการสู้ราคาแต่ละครัง้ เกิดขึน้ เมือ่ มีผ้ ทู ี่ยกมือให้ ราคาสูงสุดเป็ นคนสุดท้ ายและมีการนับขายถึงสาม พร้ อมเสียง
ค้ อนเคาะขายจากผู้ดาเนินรายการ ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้ เวลาเฉลีย่ ประมาณ 45 วินาทีตอ่ รายการ
โดยการประมูลทุกครัง้ จะถูกบันทึกเทป เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้
อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ การประมูลทรัพย์สนิ นัน้ นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแล้ ว ยังมีการเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าประมูลร่วมประมูลพร้ อม
กันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ในระบบ E-Auction ได้ อีกด้ วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และทาให้ การ
ประมูลของบริ ษัทมีการแข่งขันและความโปร่ งใสเพิ่มขึ ้น โดยภายหลังการประมูล บริ ษัทจะให้ ผ้ ชู นะการประมูลจะต้ องลง
ลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะจัดเจ้ าหน้ าที่ติดต่อผู้ประมูลทรัพย์สนิ ได้ ให้ ชาระเงินมัดจาใน
อัตราร้ อยละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (สาหรับลูกค้ าทัว่ ไป เว้ นแต่ลกู ค้ าที่ได้ รับสิทธิ พิเศษ)
พร้ อมทาการชาระค่าดาเนินการในการประมูลและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (ถ้ ามี) ให้ ครบถ้ วน
กระบวนการภายหลังการประมูล
การรับชาระเงินค่ าทรัพย์ สินในการประมูล
การชาระเงิ นค่าทรั พย์ สินในการประมูล โดยทั่วไปแล้ ว จะแบ่ง การชาระเป็ น 2 ครั ง้ คือ การชาระเงิ นค่าทรั พย์ สิ น ใน
วันประมูลในอัตราร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์ สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชาระเงิ นค่าทรั พย์ สินภาย
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หลังจากการประมูลภายใน 4 วัน เว้ นแต่เป็ นลูกค้ าที่ได้ รับสิทธิ พิเศษตามที่ได้ ระบุไว้ ทังนี
้ ้ สาหรับลูกค้ าที่ทาการประมูล
ผ่านระบบ E-Auction จะทาการจ่ายชาระมูลค่าทรัพย์สนิ ทังจ
้ านวนภายใน 4 วันนับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสาหรับลูกค้ าทัว่ ไป จะทาการส่งมอบเมื่อทาการชาระเงินค่าทรัพย์สินครบทังจ
้ านวนแล้ วเท่านัน้ โดย
หากทรัพย์สนิ ที่ผ้ ปู ระมูลได้ รับไป เกิดความเสียหายหรื อชารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซื ้อได้ แจ้ งแก่บริ ษัทภายใน 24
ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ ภายหลังจากที่ทาการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วัน โดยผู้ซื ้อ
สามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สนิ ที่นามาประมูลไม่มีผ้ ซู ื ้อ ผู้นาทรัพย์สนิ
มาประมูลสามารถรับทรัพย์สนิ คืนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
การส่ งมอบเงินค่ าทรัพย์ สิน
ภายหลังจากการประมูล บริ ษัทจะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สนิ ให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบภายในวันทาการถัดไป และ
นาส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ขู ายทรัพย์สินภายใต้ เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้ กบั เจ้ าของทรัพย์สินแต่และ
ราย โดยผู้ขายทรัพย์สนิ มีหน้ าที่นาหลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาให้ บริ ษัทเพื่อส่งมอบให้ กบั ผู้ประมูล
ต่อไป จากการกระบวนการให้ บริ การการประมูลดังที่ได้ กล่าวมาข้ า งต้ นสามารถสรุ ปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้ องได้ ดงั นี ้


กระบวนการ
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ระยะเวลา

กลยุทธ์ ทางการตลาด
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ผ่านมา ได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าทังทางด้
้
านคุณภาพการบริ การ
ความซื่อสัตย์และความเป็ นธรรม จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเสมอมา โดยบริ ษัทมีกลยุทธ์ ในการแข่งขัน
ดังต่อไปนี ้
1) กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาค่าบริ การตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่ง ฝ่ ายบริ หาร จะมีการทบทวนกล
ยุทธ์ การกาหนดราคา โดยคานึงถึงการแข่งขัน การกาหนดค่า บริ การของคูแ่ ข่ง และสภาวะตลาด เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา
บริ ษัทมีการใช้ นโยบายด้ านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้ เกิดการตื่นตัวและสร้ างอุปทานรถยนต์ให้ เข้ าสูต่ ลาดประมูลมากขึ ้น
อาทิเช่น การยกเว้ นการเก็บค่าคอมมิชชัน่ จากผู้ขายในบางกรณี เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขัน
ด้ านราคาโดยตัดราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น หากแต่จะเน้ นคุณภาพด้ านการบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Products & Services)
บริ ษัทมีนโยบายหลักในการให้ ความสาคัญกับมาตรฐานการบริ การเพื่อให้ การบริ การที่ดีที่สดุ แก่ลกู ค้ า ทังในช่
้ วงก่อน
ระหว่าง และหลังการประมูล โดยจุดเด่นทางด้ านบริ การที่มีเหนือบริ ษัทคูแ่ ข่งมีดงั ต่อไปนี ้


จัดเตรี ยมพืน้ ที่จอดรถเพื่อเข้ ารั บการประมูลที่ สานักงานใหญ่ ประมาณ 38 ไร่ และสาขารั งสิต 100 ไร่
ตลอดจนจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดทัว่ ภูมิภาคบนทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่เข้ าทาการ
ประมูล ซึง่ สามารถรองรับรถที่เข้ าทาการประมูลได้ ครัง้ ละกว่า 1,500 คัน



มีเจ้ าหน้ าที่และทีมงานมืออาชีพที่ชานาญงานกว่า 20 ปี คอยให้ บริ การประเมินราคารถยนต์อย่างยุติธรรม
พร้ อมดาเนินการประมูลขายให้ ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ
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จัดทาประกันอัคคีภยั และวินาศภัยกับบริ ษัทประกันภัย และมีเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยในพื ้นที่ตลอด
24 ชั่วโมง พร้ อมทังการบั
้
นทึกด้ วยกล้ องวงจรปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการ
ทางานโดยตลอด

3) กลยุทธ์ ด้านการจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย (Place)
บริ ษัทกาหนดสถานที่การประมูลให้ ครอบคลุมทัว่ ทังภู
้ มิภาคของประเทศไทย ปั จจุบนั บริ ษัทมีสถานที่ทาการประมูล 14
แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมูลไปยังพื ้นที่ต่างๆ นัน้ นอกจากจะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า และเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลในแต่ละภูมิภาครู้ จกั บริ ษัทเพิ่มขึ ้น ยังเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายในการเคลือ่ นย้ ายทรัพย์สนิ อีกด้ วย โดย
บริ ษัทจะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่ใกล้ เคียงกับพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ เป็ นจุดประมูลเป็ นหลัก โดยบริ ษัทมีการทาการ
ประมูลใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่ประมูล และการประมูลในระบบ E-Auction ซึ่งเป็ นการเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่า ย และอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูเข้ าร่ ว มประมูล ตลอดจนเป็ น การสร้ างภาพลัก ษณ์ แ ละการปรั บ ปรุ งการ
ดาเนินการของบริ ษัทให้ รองรับกับการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียนในอนาคต
4) กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย
บริ ษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึงถึงความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าในระยะยาวเป็ นสาคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้ า
เดิมให้ คงอยูก่ บั บริ ษัทและพยายามเพิ่มฐานลูกค้ าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ คือ การ
รักษาฐานลูกค้ าเดิมด้ วยคุณภาพและการบริ การที่ประทับใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุ กจะเน้ นการแสวงหาลูกค้ านัก
ลงทุนรายใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยรายละเอียดในส่วนการตลาดและส่งเสริ มการขายจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนสาคัญ คือ
การรักษาฐานลูกค้ าเดิม
จากการประกอบธุรกิจมากว่า 20 ปี ทาให้ บริ ษัทมีฐานข้ อมูลลูกค้ าอยู่จานวนมาก ซึ่งเป็ นฐานลูกค้ าเฉพาะกลุ่มที่ บริ ษัท
สามารถนาเสนอรู ปแบบบริ การ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการซื ้อขายหรื อความต้ องการในการใช้ บริ การด้ านอื่นได้ บริ ษัทจึงเน้ น
การตลาดโดยจัดโปรแกรมการให้ บริ การ เช่น การให้ ข้อมูลเพื่อการซื ้อขายผ่านไลน์ SMS เว็บไซด์ของบริ ษัท และจัดส่งทาง
อีเมล์การสะสมยอดซื ้อรถยนต์เพื่อรับสิทธิพิเศษ


การเพิม่ และแสวงหาลูกค้ าใหม่
การตังเป้
้ าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ ้นมีผลให้ ต้องการฐานลูกค้ าที่กว้ างขึ ้นทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพและปริ มาณโดยให้ สอดคล้ องตาม
เป้าหมายลูกค้ าที่กาหนดไว้ ลูกค้ ากลุม่ นี ้ได้ มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทังจากการหาลู
้
กค้ าโดยตรงหรื อทางอ้ อม
โดยการให้ ลกู ค้ ากลุม่ เดิมแนะนาสมาชิกเพิ่มขึ ้น นอกจากนัน้ บริ ษัทยังได้ ลกู ค้ าที่ได้ จากการที่ลกู ค้ าติดต่อโดยตรงมายัง
บริ ษัท อันเนื่องมาจากการจัดทาสือ่ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทาการเน้ นในด้ านการสื่อสาร เช่น การจัดทา
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ วิทยุ เว็บไซด์ตา่ งๆ


5) กลยุทธ์ การสร้ างความน่ าเชื่อถือ
เนื่องจากสินค้ าส่วนใหญ่ที่เข้ าร่วมประมูลเป็ นสินค้ ามือสอง จึงเป็ นการยากที่ผ้ บู ริ โภคจะแยกแยะความแตกต่างของสินค้ า
ที่เข้ าร่ วมประมูล เนื่องจากอาจขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้ าและไม่สามารถทราบถึงลักษณะที่แท้ จริ งของสินค้ า
ดังนัน้ ความไว้ วางใจและความน่าเชื่อถือของระบบการตรวจสอบสินค้ าที่เข้ าประมูลจะถูกนามาเป็ นปั จจัยในการเลือก
พิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้ าร่ วมประมูล ดังนัน้ บริ ษัทจึงทาการว่าจ้ างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้ บริ การประเมิน
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และตรวจสอบสภาพรถยนต์ทกุ คันโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายแก่ผ้ เู ข้ าร่ว มประมูลก่อนเข้ าร่วมประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขา
รั งสิตโดยจะมีการให้ บริ การตรวจสอบทัง้ สภาพภายนอก อุปกรณ์ ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพเครื่ องยนต์ เพื่อให้
ผู้เข้ าร่ วมประมูลสินค้ าเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้ าและบริ การของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการจัดอบรม
พนักงานให้ บริ การผู้ซื ้อและผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจนให้ คาแนะนาในการเลือกซื ้อและการพิจารณาอย่าง
ตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการให้ บริ การ
6) กลยุทธ์ การสร้ างความสัมพันธ์ ท่ ดี ีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เนื่องจากปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็ จทางธุรกิจของบริ ษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสองเข้ าสูต่ ลาดการประมูล
ดังนัน้ บริ ษัทจึงดาเนินกลยุทธ์ ในการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับกลุ่มสถาบันการเงิ น และกลุ่มผู้ค้ารถยนต์ ซึ่งถื อเป็ น
พันธมิตรหลักทางธุรกิจ เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อาทิเช่น การแนะนาลูกค้ า การร่ วมกันจัด
กิจกรรมการส่งเสริ มการขาย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาการจัดระบบงานภายในเพื่อทาให้ ผ้ ขู ายสามารถรับเงินค่า
ขายสินค้ าตามกาหนดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับสถาบันการเงิน และผู้ค้ารถยนต์ ให้ ได้ รับเงินตรงตามกรอบ
ระยะเวลา ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความประทับใจในการให้ บริ การ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

สาหรั บปี 2559 ถื อเป็ นอีกหนึ่งปี ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องพบเจอกับบททดสอบตัง้ แต่ต้นปี ผลจากโครงสร้ างภาษี
สรรพสามิตใหม่ที่เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ทาให้ ประชาชนแห่ซื ้อรถใหม่ไปตังแต่
้ ปลายปี 2558 ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมทังในประเทศและต่
้
างประเทศอยูใ่ นภาวะทรงตัว กระทบกับการส่งออก แถมพืชผลทางการเกษตรราคา
ไม่ดี ทังหมดล้
้
วนเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ดีในบางเซ็กเมนต์ยงั คงมีการเติบโต ไม่ว่าจะเป็ นรถใหญ่ รถบรรทุก รถขุดตัก รถที่ใช้ ในการก่อสร้ างต่างๆที่ได้ รับ
อานิสงค์ จากโครงการภาครั ฐฯ เช่นเดียวกับกลุ่มสองล้ อ – บิ๊กไบค์ ตัวเลขการขายรวมยังถื อว่าสวยงาม มีการเติบโต
ทังหมดนั
้
นถื
้ อเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2560 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิ จจากภาครั ฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าน่าจะมีแ รงส่งที่ดีขึน้ จากภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟื น้ ตัว เป็ นหนึ่งในปั จจัยที่มีส่วนสนับสนุนให้ ตลาดรถยนต์ไทยเติบโตจากปี 2559 นา
โดยการลงทุนภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้ านอุปสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริ โภคและการใช้ จ่ายภาคเอกชนคาดว่า
จะเร่ งขึ ้นจากรายได้ ของเกษตรกรที่ปรับดีขึ ้นจากผลของราคาสินค้ าเกษตรที่กลับมามีทิศทางขยายตัวได้ อีกโดยคาดว่า
ตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2559 ประมาณ 5 % หรื อจะมียอดขายจะอยูท่ ี่ 7.8 – 7.9 แสนคัน
บริ ษัทมีแผนพัฒนาและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าบุคคล (End User) เพื่อให้ นารถเข้ ามาประมูล และ/หรื อ มาประมูล
รถไปใช้ โดยการจัดตังบริ
้ ษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ ให้ กบั บริ ษัทเพิ่มมากขึ ้น
ด้ านการผลิตในปี 2560 มีการคาดการณ์ ว่า จะผลิตรถยนต์ได้ 2 ล้ านคัน เติบโตจากปี 2559 โดยแบ่งสัดส่วนการผลิต
ออกเป็ น ป้อนตลาดในประเทศ 8 แสนคัน และส่งออก 1.2 ล้ านคัน ซึง่ ปั จจัยที่จะมีผลกับอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบไป
ด้ วย ราคาน ้ามันในตลาดโลก ปั ญหาภัยคุกคามการก่อการร้ าย อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ คาดว่า
จะเติบโต ซึ่งหากเป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ก็จะทาให้ ภาพรวมตลาดดีขึ ้น เพราะจะมีรายได้ ถึงมือ ผู้บริ โภคที่มากขึ ้น หนี ้ก็
จะลดลง อีกปั จจัยหนึง่ ที่จะมีผลกับตลาดรถยนต์ในประเทศคือ รถคันแรกมีครบกาหนดถือครองแล้ ว และสถาบันการเงินมี
ความผ่อนคลายมากขึ ้น
อีกหนึง่ ตลาดที่มีการเติบโตที่ดีในปี ที่ผา่ นมาคือ ตลาดรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุม่ รถบิ๊กไบค์ ที่ขยายตัวเพิ่ม ขึ ้น และ
มีผ้ เู ล่นในตลาดเข้ ามาแจ้ งเกิดอย่างต่อเนื่อง แสดงให้ เห็นถึงทิศทางของตลาดนี ้ว่ายังมีโอกาสทางการตลาดที่จะเจาะเข้ าไป
การคาดการณ์ จะมีโอกาศเติบโต 1 – 2%
นอกจากนี ้คาดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลับมาเติบโต เนื่องจากผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ จะทาให้ มี อปุ ทานเข้ าสูต่ ลาด
รถยนต์ใช้ แล้ วมากขึ ้น ทังนี
้ ้ เพราะราคารถยนต์ใช้ แล้ วปรับตัวดีขึ ้น ประกอบกับจะเห็นความต้ องการซื ้อรถยนต์ใช้ แล้ ว
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เพิ่มขึ ้นหลังสถานการณ์น ้าท่วมภาคใต้ เริ่ มคลี่คลาย รวมถึงแนวโน้ มรายได้ ภาคเกษตรที่เริ่ มดีขึ ้น ส่งผลให้ มีความต้ องการ
ทังตลาดรถยนต์
้
ใหม่และรถยนต์ใช้ แล้ วในกลุม่ รถกระบะ ตลาดรถยนต์ปีนี ้จะได้ อานิสงส์รถคันแรกที่ปลดล็อกประมาณ 58 หมื่นคัน ที่มีโอกาสตัดสินใจเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ แต่ขึ ้นอยู่กบั รถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้ วยว่า จะมีรุ่นใหม่ๆ หรื อไม่
หากมีการออกรถรุ่นใหม่ในเซ็กเมนต์ที่ลกู ค้ ามองหาอยูก่ ็อาจจะกระตุ้นให้ ตดั สินใจเปลีย่ นรถได้
ภาวการณ์ แข่ งขันของตลาดรถยนต์
สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2559
ปี 2555 ยอดรวม 1,436,335 คัน
ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คัน (ลดลง 105,667 คัน – 7.3 %)
ปี 2557 ยอดรวม 881,832 คัน (ลดลง 448,836 คัน – 33.7 %)
ปี 2558 ยอดรวม 799,594 คัน (ลดลง 82,238 คัน – 9.3 %)
ปี 2559 ยอดรวม 768,788 คัน (ลดลง 30,806 คัน – 3.9 %)
ยอดขายรวมปี 2559 สูงกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ 740,000 คัน เล็กน้ อย เป็ นผลมาจากโปรโมชัน่ และแคมเปญส่งเสริ มการ
ขยายที่มีออกมาตลอดทังปี
้ นี ้ รวมถึงงานใหญ่ 2 งาน คือ Motor Show 2559 ช่วงเดือนเมษายน โดยกรังด์ปรี ซ์ และ Motor
Expo 2559 โดยสื่อ สากล และงาน Big Motor Sales ช่ ว งกลางปี หากเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2558 ก็ ถื อ ว่า ลดลงจากเดิม
30,806 คัน หรื อ -3.9%
ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 768,788 คัน มีอตั ราการเติบโตลดลง 3.9% โดยตลาดรถเพื่อ
การพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.3% ตลาดรถยนต์นงั่ มียอดขายลดลง 6.5% หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะ
พบว่าปี ที่ผ่านมาถือเป็ นอีกปี แห่งความยากลาบากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงแม้ ว่าจะมีปัจจัยบวกทังจากการเบิ
้
ก
จ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการผลักดันและส่ง เสริ มการลงทุนของภาคเอกชน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั มี
อัตราการเติมโตที่ดีอยูก่ ็ตาม แต่ยงั มีผลกระทบจากกาลังซื ้อที่เกิดขึ ้นล่วงหน้ า และกาลังซื ้อที่ออ่ นแอลงจากหนี ้สาธารณะที่
ยังมีอตั ราที่สงู รวมถึงเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ที่ยงั คงเข้ มงวดอัน เนื่องจากคุณภาพหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ยังคงอยูใ่ นระดับที่ต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
ประเมินว่าอุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะผ่านจุดต่าสุดมาแล้ ว และปี นี ้ทิศทางก็คาดว่าน่าจะดี คาดว่าในปี นี ้ ยอดขายรถยนต์
รวมน่าจะได้ ประมาณ 8 แสนคัน จะมีปัจจัยบวกทัง้ จากการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการผลักดัน และ
ส่งเสริ มการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงั มีอตั ราการเติบโตที่ดี และตัวเลขการส่งออกเริ่ มเห็นมีทิศทางที่ดีขึ ้น
รวมถึงจากการที่บรรดาค่ายรถยนต์ต่างมีเป้าหมายในการที่จะทยอยกันแนะนารถรุ่ นใหม่เพิ่มเข้ ามาในระบบ รวมถึงการ
แข่งขันกันในการออกแคมเปญต่างๆ ที่จงู ใจลูกค้ ากันอย่างเข้ มข้ น อันจะทาให้ มีสว่ นช่วยในการกระตุ้นตลาดการซื ้อขายรถ
อย่างมาก ตลอดจนปั จจุบนั ภาวะอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อเช่าซื ้อยังอยูใ่ นระดับที่ต่าจะช่วยเร่งเร้ าการตัดสินใจการซื ้อรถได้ ง่ายขึ ้น
ประเภทรถที่คาดว่าจะมีการเติบโตดีกว่าตลาดรวม ได้ แก่ รถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก รถยนต์นงั่ หรู รถกระบะ และรถบรรทุก
คาดการณ์วา่ ตลาดรถยนต์ในภาคตะวันออกน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ ดีกว่าที่อื่น อันเป็ นผลจากการเร่ งการขยายการลงทุน
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ทางภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่น่า จะเติบ โตมาก หลัง รั ฐ บาลเดิน หน้ า สนับ สนุน เขตเศรษฐกิ จ พิเ ศษภาคตะวัน ออก
อย่างเต็มที่ในปี 2560
ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ดีลเลอร์ รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด
เพื่อให้ เหมาะสมต่อความต้ องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาคแล้ ว การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี และความ
น่าเชื่อถือให้ เกิดขึ ้นในกลุม่ ผู้บริ โภค ทังต่
้ อตัวรถยนต์ และบริ การต่างๆ ที่ตามมาหลังการซื ้อขายรถยนต์ พร้ อมทังเน้
้ นการ
บริ การหลังการขายให้ ดีมากยิ่งขึ ้น จะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ธุรกิจในระยะยาว ในช่วงเวลาที่ตลาดกาลังเข้ าสูภ่ าวะฟื น้ ตัวเช่นนี ้
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังอาจต้ องเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงของการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ที่อาจมีความล่าช้ าออกไป
จากความไม่ แ น่ น อนของนโยบายเศรษฐกิ จ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ภายหลัง จากการเลื อ กตัง้ ประธานาธิ บ ดี
กระบวนการของการที่ สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็ น สมาชิ ก สหภาพยุโรป ( Brexit) เป็ น ต้ น อาจจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวมได้
สาหรับตลาดรถยนต์มือสองในปี 2560 มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น เนื่องจากเริ่ มเห็นมีผ้ ปู ระกอบการเต้ นท์รถเริ่ มมีการซื ้อรถเก็บ
เข้ าสต๊ อคมากขึ ้น เพื่อรองรับการซื ้อรถของกลุ่มลูกค้ าระดับกลางและระดับล่างที่เริ่ มมีการฟื น้ ตัว อันเนื่องมาจากราคา
พืชผลทางเกษตรที่มีทิศทางในการปรับตัวดีขึ ้น อีกทังมี
้ การขยายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐและการลงทุนทาง
ภาคเอกชนที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จะส่งผลต่อให้ มีการซื ้อรถกระบะเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับขนส่งสินค้ า จากปี ที่ผ่านๆ มาเต้ นท์
รถยนต์ มื อ สองมี ก ารปิ ด ตัว ไปเป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจากนโยบายรถคัน แรก แต่ ปั จ จุ บัน เริ่ ม มี
ผู้ประกอบการเต้ นท์รถกลับเข้ ามาซื ้อขายในตลาดรถมือสองเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมองเห็นว่าตลาดรถมือสงเริ่ มกลับเข้ าสูภ่ าวะ
ปกติแล้ ว ซึง่ จะส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดรถมือสองคึกคักเพิ่มมากขึ ้นกว่าที่ผา่ นมา
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนาแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ เป็ นมาตรฐานอ้ างอิง เป้าหมายหลัก
ของการบริ หารความเสี่ยงคือการมุ่งมัน่ จัดการความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสีย่ ง
จะเกิดขึ ้นหรื อลดความเสียหายกรณีความเสีย่ งเกิดขึ ้น และ/หรื อ ให้ ได้ มาซึง่ โอกาสทางธุรกิจ
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดับ
ปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ
บริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ มาทาหน้ าที่เป็ นผู้กาหนดนโยบาย กรอบการดาเนินงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท
รวมทังติ
้ ดตาม กลัน่ กรอง ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ งานด้ านบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงได้ แต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยงขึ ้นมา ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทจากสายงานต่างๆ
เพื่อติดตามการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสีย่ งอย่างใกล้ ชิด
ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในบริ ษัทของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั
บริ ษัทให้ ความสาคัญและตระหนักถึงปั ญหาจากอัคคีภยั จึงจัดทาแผนในการจัดการปั ญหาดังกล่าว โดยมี มาตรการใน
การรับมือและป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น ด้ วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่าง สม่าเสมอ
โดยมีการอบรมการป้องกัน การระงับอัคคีภยั และการซ้ อมการหนีไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้ องวงจรปิ ดให้ ใช้ งานได้
ตลอดเวลา ทาแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทงหมดที
ั้
่สานักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภัยของการเก็บ
น ้ามันเชื ้อเพลิง จัดเก็บให้ เป็ นสถานที่ พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมและติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิงให้ เพียงพอ และครอบคลุมพื ้นที่ เพื่อ
ป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดอัคคีภยั ให้ ลดน้ อยลงที่สดุ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ด้ วย
การทาประกันอัคคีภยั เพื่อรองรับปั ญหาความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเรื่ องทรัพย์สินของ
ลูกค้ า โดยทุนประกันอัคคีภยั มีมลู ค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตัวทรัพย์สิน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมแผนรับมือกับ
ความเสีย่ งจากอัคคีภยั อย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่เคยมีประวัติเกิดอัคคีภยั ที่ร้ายแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริ ษัทมีมาตรการในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างรอบด้ าน โดยมีการจัดเตรี ยมพื ้นที่ซงึ่ มีระดับความสูงพ้ นระดับน ้าท่วม
ในหลายพื ้นที่ ตลอดจนจัดหาพื ้นที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 27 แห่งกระจายอยู่ทวั่ ภูมิภาค ซึ่ง
นอกจากเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์แล้ วนัน้ บริ ษัทยังสามารถใช้ เป็ นพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สินในกรณีที่บาง
พื ้นที่เกิดอุทกภัยในอนาคต สาหรับพื ้นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริ ษัทมีการมาตรการในการป้องกันอุทกภัยโดยจัดเตรี ยม
แผน Safety Zone เพื่อใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้องกันทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพื ้นที่ของสานักงาน
ใหญ่ ซึง่ ในปลายปี 2554 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ สร้ างแนวพื ้นที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนื ้อที่ 3 ไร่ และ
แนวสูงระดับ 0.5 เมตรในเนื ้อที่ 6 ไร่ ในเขตสานักงานใหญ่ นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริ ษัทได้ ขยายพื ้นที่ Safety Zone สูงระดับ
3 เมตร ในเนื อ้ ที่ ป ระมาณ 14 ไร่ เ พิ่ ม เติ ม ตลอดจนท าประกัน ภัย สิ่ ง ปลูก สร้ าง รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ รวมถึง

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

29

เฟอร์ นิเจอร์ ในเขตพื ้นที่สานักงานใหญ่และสถานที่ในการดูแลทรัพย์สนิ ของบริ ษัททัว่ ประเทศ 27 แห่ง นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง
มีการจัดทาแผนการป้องกันน ้าท่วมเป็ นขันตอน
้
โดยเริ่ มจากการตรวจสอบความพร้ อมของอุปกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ และการ
รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บงั คับบัญชาเพื่อสัง่ การ บริ ษัทจึงประเมินว่าสามารถบริ หารความเสี่ยงนี ้ได้ ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี
ในอดีตที่ผา่ นมาบริ ษัทไม่เคยได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ ้นแต่อย่างใด
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอิทธิพลต่ อการบริหารงาน
ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 บริ ษัทมีกลุม่ ครอบครัวศิลา เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัทจานวน 291.70 ล้ านหุ้น หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 53.04 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 550 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท) ซึง่ มากกว่าร้ อยละ
50 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว การถือหุ้นจานวนดังกล่าวอาจทาให้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นกลุม่ นี ้มีอานาจในการควบคุม
และมีอิทธิพลต่อการดาเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับการดาเนินงานตามปกติได้ แต่ไม่สามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีสาคัญที่ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมี
อานาจโดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้ จากการจัดให้ มีกรรมการที่ไม่ได้ มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อกลุ่มผู้บริ หาร โดยเป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของกรรมการทังคณะ
้
ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทางานตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ในระดับหนึ่ง รวมทัง้
ช่วยในการกลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ในการนาเสนอเรื่ องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้ าของทรัพย์ สินเพื่อนาทรัพย์ สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริ ษัทให้ บริ การในการประมูล ได้ แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ
88 ของรายได้ รวมของบริ ษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีการจัดหา
จานวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ ผ่านเจ้ าของทรั พย์ สินที่เป็ นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ เจ้ าของทรั พย์ สินเป็ น
สถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์และนารถยึดจากลูกค้ ามาทาการประมูล อาทิเช่น ธนาคาร ธนชาต
จากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) และกลุ่มธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นต้ น โดยจานวน
รถยนต์ของเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่นามาประมูล 3 รายแรกมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 59 ร้ อยละ 61 และร้ อยละ 61 ตามลาดับ
ของทรัพย์สนิ ที่ประมูลจบของบริ ษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทั ้ง 3 รายดังกล่าวนั ้น
มีสาเหตุมาจากทัง้ 3 รายถือเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์ ซึง่ มีนโยบายที่จะไม่ทาการประมูลรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ซงึ่ ยึดจากการผิดนัดชาระหนี ้ด้ วยตนเอง เพื่อความโปร่ งใสในการทาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจมี
ความเสี่ยงในกรณีที่เจ้ าของทรัพย์สินเข้ ามาดาเนินธุรกิจจัดการประมูลด้ วยตนเอง หรื อนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่
บริ ษัทอื่น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ทาการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวแล้ วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีไม่สงู มากนัก
เนื่องจากสถาบันการเงินที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทนัน้ มีนโยบายมุง่ เน้ นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง และต้ องการ
ความโปร่ งใสในการทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดาเนินธุรกิจประมูลรถภายหลังจากยึดรถแล้ ว
จะมีสถานะเป็ นผู้ยึดรถและผู้ประมูลขายพร้ อมกัน ดังนัน้ อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทจากการฟ้องร้ องของลูกค้ าที่ถกู ยึดรถ
เนื่องจากลูกค้ าที่ถกู ยึดรถจานวนหนึ่งต้ องการความโปร่ งใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ยงในการที่สถาบัน
การเงินดังกล่าวจะนาทรัพย์สนิ ไปทาการประมูลที่บริ ษัทอื่นนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าความได้ เปรี ยบจากประสบการณ์ด้านการ
จัดการประมูลของบริ ษัทที่สงั่ สมมากว่า 20 ปี การให้ บริ การที่ดี ทาให้ บริ ษัทมีฐานลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจและใช้ บริ การ
กับบริ ษัทมาอย่างต่อเนื่องจานวนมาก รวมถึงการให้ บริ การโดยเน้ นคุณภาพและสร้ างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น การมี
พื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ กระจายกว่า 27 จุดทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ การให้ บริ การตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานที่มคี วาม
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ชานาญโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายก่อนเข้ าทาการประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต ตลอดจนรับประกันคืนเงินสินค้ าใน
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมงภายหลังการประมูลหากผู้ได้ รับสินค้ าไม่ได้ รับสินค้ าตรงตามสภาพที่ระบุ จึงก่อให้ เกิดความเชื่อถือใน
ระบบการบริ หารจัดการของบริ ษัทซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ ามาของคูแ่ ข่งรายใหม่ที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา
เพื่อให้ เกิดความทัดเทียมในการดาเนินธุรกิจกับบริ ษัทซึง่ เป็ นผู้ประกอบการรายเดิม
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ มี ประสิทธิ ภาพดี ขึน้
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมูลได้ อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อยู่ในคลังสินค้ า จานวนรถคงค้ าง ระยะเวลาที่ค้าง
เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้ นเรื่ องการบริ การที่ดี ลูกค้ าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction
Mobile Auction และบริ ษั ท จะพัฒ นาระบบการบริ ก ารต่า งๆ ต่อ ไป เพื่ อ เพิ่ ม ความพึง พอใจให้ แ ก่ ลูก ค้ า และเจ้ า ของ
ทรัพย์สิน เพิ่มสัดส่วนการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่นๆ ทั ้งจากบริ ษัทเอกชนอื่น รวมทั ้งจากบุคคล
รายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การส่งเสริ มการขาย อาทิเช่น การให้ สว่ นลดค่าธรรมเนียมในการนารถเข้ าประมูล และ
การจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีความชานาญให้ คาแนะนาในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้ าทาการประมูล เป็ นต้ น และให้
ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สนิ ของเจ้ าของทรัพย์สนิ ที่ทาการประมูลไม่ให้ สญ
ู หายหรื อเกิดความเสียหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์ สิน ระหว่ างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทาการประมูลนัน้ เป็ นรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ซึ่งยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนัด ชาระหนี ้
โดยตามสัญญาเช่าซื ้อนันผู
้ ้ ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการดาเนินการไถ่ถอน ทาให้ ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ สามารถ
นามาทาการประมูลได้ โดยทันที และตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริ ษัทกับสถาบันการเงินนัน้ บริ ษัทจะต้ องทาการรับฝาก
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้ รถยนต์ดงั กล่าวจะถูกจั ดเก็บไว้ ในพื ้นที่และความดูแลของ
บริ ษั ท โดยมี ร ะยะเวลาจัด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ก่ อ นการประมูล เฉลี่ ย 1 – 45 วัน ส าหรั บ รถยนต์ และ 1 – 15 วัน ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ รวมทั ้งบริ ษัท ยังเป็ นผู้รับผิดชอบในการขนย้ ายทรัพย์สิน ดังกล่าวจากสถานที่จดั เก็บทรัพย์สินไป ยัง
สถานที่ประมูล ทาให้ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสูญหายหรื อเสียหายใน
ระหว่างที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลของบริ ษัทได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่รถเกิดอุบตั ิเหตุหรื อความเสียหายในระหว่างที่
รถอยู่ในความครอบครองของบริ ษัทโดยการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดในพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สิน การควบคุมการเข้ าออกในพื ้นที่
การว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพื ้นที่ซึ่งมีการจัดเก็บรถ
โดยตามสัญญาระบุให้ บริ ษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สนิ แก่บริ ษัท ในกรณีที่ความเสียหายเกิด
จากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทา หรื อความบกพร่องจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทรักษาความปลอดภัย รวมทังมี
้ การ
ทาประกันภัยทรัพย์สนิ ในวงเงินรวม 2,214 ล้ านบาท สาหรับพื ้นที่จดั เก็บ/ทรัพย์สนิ ที่จดั เก็บทัว่ ประเทศ และในวงเงินรวม 589
ล้ านบาทสาหรับทรัพย์สนิ ที่จดั เก็บของกลุม่ บริ ษัทในเครื อของสถาบันการเงินแห่งหนึง่ นอกจากนัน้ ในส่วนของการขนย้ าย
ทรัพ ย์สิน บริ ษัท ได้ ใ ห้ ผ้ ูว ่า จ้ า งทาการขนย้ า ยทรัพ ย์สิน ทาประกัน ภัย จากความเสีย หายระหว่า งขนย้ ายทรั พย์ สินซึ่ง
ครอบคลุมถึงความผิดทังปวงของผู
้
้ รับจ้ างรวมทังผู
้ ้ รับจ้ างช่วง ซึ่ง บริ ษัทเชื่อว่าการดาเนินการตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายหรื อเสียหายระหว่างการดูแลของบริ ษัทได้ ในระดับหนึ่ง
โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์สญ
ู หายจากพื ้นที่จดั เก็บทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
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6. ความเสี่ยงจากการให้ เครดิตลูกค้ า
จากการที่บริ ษัทมีการส่งเสริ มการประมูล โดยให้ สิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า โดยนับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทมีการ
จัดการส่งเสริ มการขายโดยให้ สิทธิ พิเศษ (VIP) ให้ แก่ลูกค้ าผู้เข้ าประมูลที่มีการติดต่อกับ บริ ษัทเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการ
ประมูลเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี ้
ของลูกค้ าที่สามารถนารถยนต์ออกจากพื ้นที่ได้ ก่อนการชาระเงินค่าทรัพย์สนิ ดังนี ้
หลักเกณฑ์

วางมัดจา

ชาระ

การชาระเงินเพื่อรับรถออก

ป้ายกลุม่ เลข 8
ป้ายกลุม่ เลข 7

ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ไม่ต้อง
ไม่ต้อง

ป้ายกลุม่ เลข 6
ป้ายกลุม่ เลข 5

ไม่ต้อง
ต้ องชาระ

ไม่ต้อง
ต้ องชาระ

ป้ายกลุม่ เลข 1 (ลูกค้ าที่เคยมาประมูลรถ)

ต้ องชาระ

ต้ องชาระ

ไม่ต้อง
ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ชาระเป็ นเช็คได้
ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์ เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน

ป้ายกลุ่ม เลข 9 (ลูก ค้ า ที่เ ข้ า ประมูล รถเป็ น ครัง้ ต้ องชาระ
ต้ องชาระ
ต้ องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์ เช็ค
แรก ประมูลได้ 1 คัน ต่อป้าย)
ตัว๋ แลกเงิน
ที่มา : บริษัท
หมายเหตุ
1. การประมูล ณ สานักงานใหญ่ สาขารังสิต และสาขาพุทธมณฑลสาย 2 ต้ องชาระภายใน 4 วันทาการหลังวันประมูล
2. การประมูลสัญจร ต้ องชาระภายใน 3 วันทาการหลังวันประมูล
3. ลูกค้ าที่มีสิทธิ์ทาการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าได้ ไม่เกิน 2 วันทาการหลังวันประมูล

บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงนี ้เป็ นอย่างดีและได้ พยายามป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ
พิเศษแก่ผ้ ปู ระมูล บริ ษัทได้ ทาการเก็บสถิติผ้ ปู ระมูลซื ้อรถย้ อนหลังของทุกๆ ปี เพื่ อพิจารณาการให้ เครดิตลูกค้ า เพื่อทา
การวิเคราะห์ ทังในด้
้ านของปริ มาณการซื ้อขาย ลักษณะผู้ซื ้อ การติดต่ออย่างสม่าเสมอ เป็ นต้ น รวมทังเป็
้ นผู้ประมูลที่ไม่เคย
มีประวัติผิดนัดชาระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ ภายหลังชนะประมูล บริ ษัทยังเป็ นผู้เก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคันและจะส่ง
มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อภายหลังจากที่ผ้ ซู ื ้อรถทาการชาระเงินครบทังจ
้ านวน ซึง่ เป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการนารถดังกล่าวไป
ขาย จาหน่ายหรื อโอนต่อ อีกทังบางส่
้
วนของผู้ซื ้อรถดังกล่าวเป็ นลูกค้ าซึ่งนารถมาประมูลขายกับ บริ ษัทจึงเปรี ยบเสมือน
บริ ษัทมีทรั พย์ สินของลูกค้ าเป็ นหลักประกันเช่นกัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภทลูกค้ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยหากลูกค้ าใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด หรื อ มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย บริ ษัทจะทาการยุติ
สิทธิพิเศษในทันที ด้ วยแนวทางการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจะป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวได้
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนการให้ เครดิตลูกค้ าสิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยไม่มีการให้ เครดิตลูกค้ าเพิ่ม และมีการ
พิจารณาปรับเครดิตลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีพนั ธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นกู้หรื อตัว๋ เงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น

ชื่อบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จานวนพนักงาน
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผู้สอบบัญชี

:

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
AUCT
บริ การจัดการประมูลสินค้ า
137,500,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน
550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
305 คน (ณ 31 ธันวาคม 2559)
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
0107555000341
www.auct.co.th
02-934-7344-8
02-935-6020
02-934-7344-8 ต่อ 148

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหน้ ุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี ้
ลาดับ
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อผู้ถอื หุ้น
กลุม่ ครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา
นางสาวธิดารัตน์ ศิลา
นายเทพทัย ศิลา
นางวิภา ศิลา
นางพรรณี ศิลา
รวมกลุม่ ครอบครัวศิลา
กลุม่ เสรีวิวฒ
ั นา
นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒ
ั นา
นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒ
ั นา
นางวราณี เสรีวิวฒ
ั นา
นายไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
รวมกลุม่ เสรีวิวฒ
ั นา
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
กลุม่ ยอดจรัส
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส
นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส
รวมกลุม่ ยอดจรัส
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
นางสาวมาลี กิตติชโู ชติ
กองทุนเปิ ด Big Cap ปั นหุ้นระยะยาว
นายสมบูรณ์ กิจถาวรสวัสดิ์
นายสินธุ เวศย์วรุตม์
นายชัชขัย กีรติวรสกุล
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม
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จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

136,615,000
134,206,500
18,999,000
5,000,000
250,000
295,070,500

24.84
24.40
3.45
0.91
0.05
53.65

26,200,000
14,000,000
6,700,000
500,000
47,400,000
10,147,200

4.76
2.55
1.22
0.09
8.62
1.85

6,388,800
1,580,000
1,555,000
9,523,800
7,313,000
5,100,000
3,849,800
3,800,000
3,700,000
3,226,000
160,869,700
550,000,000

1.16
0.29
0.28
1.73
1.33
0.93
0.70
0.69
0.67
0.59
29.24
100.00
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การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
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โครงสร้างองค์กร
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
(ณ 31 ธันวาคม 2559)
ผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สานักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

สานักกรรมการ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ฝ่ ายปฏิบัติการ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานประจาปี 2559
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ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

4. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

5. นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ

6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธานกรรมการบริ หาร

7. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การ

โดยมี นางสาวปภาดา อมรนัส เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการผู้มีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริ ษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรื อ นายวรัญญู ศิลา
คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ บริ หารธุรกิจให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคคลากร
ของบริ ษัท รวมทั ้งติด ตามดูแ ลให้ มีก ารปฏิบ ตั ิต ามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ ท รัพ ยากรของ บริ ษัท ให้ มี
ประสิทธิภาพ
3. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ
รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลือ่ นให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้
รายงานประจาปี 2559
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6. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ ้นปี ของบริ ษัท
และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 แบบ
คือการประเมินการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท และการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อเสนอ
รายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
11. แต่งตั ้งมอบหมายหรื อแนะนาให้ คณะกรรมการต่างๆ หรื อฝ่ ายบริ หารเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่
เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี
13. จัดทารายงานประจาปี ของบริ ษัทและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่
ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้ า
ทัง้ ปี และอาจมี ก ารประชุม พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม ตามความจ าเป็ น ทัง้ นี ้ เรื่ อ งใดที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สีย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
3. นายศราวุธ จารุจินดา1

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1เป็ นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศึกษา ปริญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA

โดยมีนายรุ่งงพันธ์ ซาลลี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ ได้ รายงาน
ทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญโดยครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทน
การตรวจสอบบัญชี รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับการจัดการ
ความเสีย่ งของบริ ษัท รวมทังให้
้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่ งในด้ านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ และทดสอบว่าทรัพย์สนิ มีอยูจ่ ริ ง
8. ประเมินการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรื อคุ้มค่าหรื อไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ คาแนะนาหรื อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: กรรมการลาดับที่ 1 และ 2 เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการหรื อหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. ก าหนดคุณ สมบัติข องกรรมการที่ต้ องการทดแทน เพื่ อ ให้ มี องค์ ป ระกอบและคุณสมบัติต ามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติพร้ อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามและสรุ ปผลการ
ประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อนาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังแนว
้
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
6. จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้ คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จดั การที่เป็ นธรรมและ
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ ้นค่าจ้ าง การเปลีย่ นแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร รวมทังฝ่
้ ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลีย่ นแปลงแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร รวมทังฝ่
้ ายจัดการโดยเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
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คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริ หาร

3. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการบริ หาร

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจการบริ หาร
ต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคคลากรให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริ หารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้ อมูล รวมทังโครงสร้
้
างองค์กร
4. ให้ แนวนโยบายคาปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุน และบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทดังนี ้
- ส่งเสริ มนโยบายการบริ หารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการปฏิบตั ิ
ทัว่ ทังบริ
้ ษัท
- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริ หารความเสี่ยง และนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งมอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
- รายงานความเสีย่ งที่มีนยั สาคัญ และการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. จัดลาดับความสาคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนาไปสูก่ ารดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
8. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
9. พิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
10. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้ ก้ ยู ืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบันการเงิน
การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค ้าประกัน การอนุมตั ิแผนงาน /
งบประมาณ/ซื อ้ สิน ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ส่ง เสริ ม การขาย การอนุมัติ ซื อ้ สิน ทรั พ ย์ แ ละการซ่อ มแซมในวงเงิ น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หาร จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย หรื อการมอบหมาย
ให้ บุคคลอื่นกระทาการแทนในกรณีดงั กล่าว รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท และ /หรื อ บริ ษัทย่อย เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ – สกุล
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายศราวุธ จารุจินดา
นายเทพทัย ศิลา
นายวรัญญู ศิลา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริ หารความเสีย่ ง
ทบทวนการบริ หารความเสีย่ งโดยรวมของบริ ษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ ในการบริ หารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
จัดระบบเตือนภัยของความเสีย่ งทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสีย่ งเพื่อจัดการความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ ง
ติดตามกระบวนการบ่งชี ้และการประเมินความเสีย่ ง
ประเมินความเสีย่ งและอนุมตั ิแผนจัดการความเสีย่ ง
รายงานความเสีย่ งและการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสีย่ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเทพทัย ศิลา

กรรมการผู้จดั การ

3. นายวรัญญู ศิลา

รองกรรมการผู้จดั การ

4. นางอัญชลี พรรคกลิน
5. นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

6. นางสาวจิตรา จันทะคุย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

7. นายอุดม วิวฒ
ั นาไพบูลย์ลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

8. นายนิธิศ โสภณ

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

9. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์

รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: นายอุดม วิวฒ
ั นาไพบูลย์ลาภ พ้ นจากตาแหน่งผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารงานบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. จัดทานโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิ
3. รายงานการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิทกุ 3 เดือน
4. บริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินั ยพนักงานและลูกจ้ างตลอดจนให้
พนักงานและลูกจ้ างออกจากงานตามอานาจอนุมตั ิและดาเนินการ
6. มีอานาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คาสัง่ หนังสือต่างๆ ที่ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอก ตลอดจน
มีอานาจให้ กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การดาเนินการข้ างต้ นสาเร็ จลุล่วงไป
7. กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้ าง และวางระเบียบการปฏิบตั ิงานโดยไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบ
ข้ อกาหนดหรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ให้ มีอานาจมอบอานาจช่วงและหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอานาจช่วง
และการมอบหมายดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ ระเบียบข้ อกาหนดหรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. มีอานาจอนุมตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้ ก้ ยู ืมหรื อลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรื อขอวงเงินจากสถาบันการเงิน
การขออนุมตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้ จ่าย การก่อภาระผูกพัน / การอาวัล / การค ้าประกัน การอนุมตั ิแผนงาน/
งบประมาณ/ซื อ้ สิน ค้ าและบริ ก ารเพื่ อ ส่งเสริ ม การขาย การอนุมัติซือ้ สิน ทรั พ ย์ และการซ่อมแซมในวงเงิ นตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทให้ อานาจไว้
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
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กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การจะไม่อนุมตั ิ หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ อง หรื อเข้ าร่ วม
ดาเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจในการกระทานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่มีสว่ น
ได้ เสียกับบริ ษัทตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ ขอบข่ายอานาจของกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติ
กรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาในนามของตนเองในกรณีดงั กล่าว นิติกรรมนัน้
จะต้ องนาเสนอเพื่อให้ ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมายต่อไป
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้ รับการเสนอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยจะ
พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ คณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด รวมทังพิ
้ จารณาจากปั จจัยในด้ านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และ
ความเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นต้ น

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการซึ่ง อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรง เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว อาจได้ รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งต่อไปได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือนโดย กรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้
ใหม่จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง ตนแทน ทังนี
้ ้ การแต่งตังดั
้ งกล่าวต้ องผ่านมติอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันได้ สงู สุดไม่เกิน 9 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ ร้บการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้
เว้ นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็ นตามที่บริ ษัทเสนอและอนุมตั ิเลือกกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็ นกรรมการอิสระต่อไป

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็ นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ (กรณีมีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่
ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ อีกด้ วย อานาจในการอนุมัติแต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมด
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

47

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการเข้ ารับตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้ รับข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับบริ ษัท ข้ อบังคับ
ที่ระบุถึงขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ รับคาแนะนาด้ านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไข
ต่างๆ ในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงได้ รับการทาความเข้ าใจถึงธุรกิจของบริ ษั ท

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยที่
สามารถบริ หารงานในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และสามารถกาหนดนโยบาย แผน
ธุรกิ จ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานในสายงานที่เกี่ยวข้ อง
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
โดยกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนรายเดือน(บาท)
40,000

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

35,000

รองประธานกรรมการ

35,000

กรรมการตรวจสอบ

30,000

กรรมการ

30,000

รวมทังก
้ าหนดให้ มีคา่ บาเหน็จตอบแทนรายปี แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานปี 2559 เป็ นเงินรวม
1.90 ล้ านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ในปี 2559 บริ ษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
1,080,000
-

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา

ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

920,000

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ

-

760,000

4. นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ

-

760,000

5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

-

-

6. นายเทพทัย ศิลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

-

-

7. นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้ รวมทังค่
้ าตอบแทนรายเดือนและค่าบาเหน็จรายปี

ผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 9 ท่าน โดยบริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หารของในรู ปของเงินเดือน
และโบนัส เป็ นจานวนเงินรวม 21,009,418 บาท
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน- ไม่มี –

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

49

สถิตกิ ารเข้ าประชุมของกรรมการ
สถิติจานวนครัง้ การเข้ าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2559
รายชื่อ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมสรร คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
หาและกาหนด ตรวจสอบ
บริหารความ
บริหาร
ค่ าตอบแทน
เสี่ยง

เสรี วิวฒ
ั นา

8/8

2/2

-

-

-

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

8/8

2/2

4/4

-

-

3. รศ.ดร.มนตรี

โสคติยานุรักษ์

8/8

2/2

4/4

-

-

4. นายศราวุธ

จารุจินดา

8/8

-

4/4

2/2

-

5. นายสุวิทย์

ยอดจรัส

8/8

-

-

2/2

38/38

6. นายเทพทัย

ศิลา

8/8

-

-

2/2

35/38

7. นายวรัญญู

ศิลา

8/8

-

-

2/2

37/38

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การกากับด ูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบ
การบริ ห ารจัด การที ่ด ีจ ะช่ว ยสร้ างความเชื ่อ มัน่ ความ
มั น่ ใจให้ ก บั ผู้ ถื อ หุ้น นัก ลงทุ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยยึด หลัก การตามนโยบายการปฏิบ ัติที่ดี
ของบริ ษัท จดทะเบียนและตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี ส า ก ล ข อ ง The Organization for Economic CoOperation and Development (OECD Principles of
Corporate Governance) ซึง่ ครอบคลุมหลักการทัง้ 5 หมวด
ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความ
โปร่ ง ใส และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ โดยได้ รับความเห็นชอบ และการอนุมตั ิจาก
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่ อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้ มีผลนับจากวันอนุมตั ิเป็ นต้ นไป
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตั ิและการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญในสิท ธิ พืน้ ฐานต่าง ๆ
ของผู้ถือ หุ้น ทั ้งในฐานะของเจ้ าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรั พย์ เช่น สิทธิ ในการซือ้ ขายหรื อโอน
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ต นถื อ อยู่ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ข้ อมู ล และ
สารสนเทศของบริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิ ในการที่จะได้ รับ
ส่ว นแบ่ ง ผลกาไรจากบริ ษั ท สิ ท ธิ ต่ า งๆ ในการประชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้น สิท ธิ ใ นการแสดงความคิด เห็ น สิท ธิ ใ นการร่ วม
ตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

การอนุ มัติ ธุ ร กรรมที่ ส าคัญ และมี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทางในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
โดยให้ ความสาคัญเรื่ องการรักษาสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น
และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นใช้ สิทธิ ตามพืน้ กฎหมายที่กาหนด
โดยมีการให้ ข้อมูลอย่างครบถ้ วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
วางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน นอกเหนือจากสิทธิ
พืน้ ฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดาเนิน การในเรื่ อ ง
ต่า งๆ ที่เ ป็ น การอานวยความสะดวกในการใช้ สิท ธิ ข อง
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 บริ ษัทได้ ดาเนินการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวัน จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2559
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบริ ษัท สหการประมูล จากัด
(มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมและมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 79 คน นับจานวน
หุ้นได้ 378,680,678 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 68.85 ของจานวน
หุ้ นทั ง้ หมด โดยในการประชุ ม มี ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ กรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการตรวจสอบรวมทัง้ สิ น้ 7 ท่ า น รวมทัง้ ผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมโดย
พร้ อมเพรี ยงกัน ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานใน
ที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ ดาเนินการประชุมอย่าง
ครบถ้ วนตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยมี ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการประชุมดังนี ้
ณ ก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1. บริ ษั ท ได้ ดาเนิน การเผยแพร่ จ ดหมายถึง ผู้ ถือ หุ้น
ผ่า นระบบของตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้ถื อ หุ้น ทุก ราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้ เข้ ารับการ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้ องส่งหนังสื อ
เสนอชื่ อกรรมการเป็ นลาย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร ต่ อ
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คณะกรรมการบริ ษ ัท ภายในวัน ที ่บ ริ ษ ัท ก าหนด
พร้ อมแนบหลัก ฐานการถื อ หุ้ น หนั ง สื อ ให้ ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทังนี
้ ้บุคคลดังกล่าว
ต้ องมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และสิทธิ ในการ
เสนอวาระการประชุม พร้ อมทังเหตุ
้ ผลสนับสนุนการ
เสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดย
เสนอผ่านทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ท (www.auct.co.th)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกันพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่มี
การบรรจุ เ ป็ นวาระการประชุ ม บริ ษั ท จะแจ้ งใน
หนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือ หุ้น
ส่วนที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่
ประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบ นอกจากนี ้ ผู้ ถื อ หุ้ น
สามารถส่งคาถามผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัท
ล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม ซึ่ง ในการประชุม สามัญ
ผู้ ถ ื อ หุ้ น ประจ าปี 2559 ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่ า นใดเสนอ
วาระการประชุม หรื อ เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ พิจ ารณา
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทแต่อย่างใด
2. เผยแพร่ กาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้
ผู้ ถื อ หุ้น ทราบผ่า นทางระบบการสื่อ สารข้ อ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม 30 วัน
3. จั ด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่อ ที่
ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้ อมแนบ
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ รายงานประจ าปี รวมทั ง้
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
ก่ อ นการประชุ ม 14 วัน และประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การล่ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 3 วัน ท าการต่อ เนื่ อ ง 3 วัน
ติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
รายงานประจาปี 2559
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หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานประจาปี ทั ้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.auct.co.th)
4. บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว ม
ประชุมด้ วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตวั แทนผู้ถือหุ้น
หรื อ กรรมการอิ สระของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัท จะเสนอชื่ อ
กรรมการอิ สระทุก คนของบริ ษั ท เพื่ อ เป็ น ผู้รั บ มอบ
อ านาจเข้ า ร่ ว มประชุม แทนได้ โดยใช้ ห นัง สือ มอบ
ฉันทะ ซึ่งทางบริ ษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทังแบบ
้
ก. ข. และ ค. พร้ อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถ
ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ได้ รวมถึ ง แจ้ ง
เอกสารหรื อหลักฐานที่ต้องใช้ และคาแนะนาขันตอน
้
การมอบฉันทะ ทังนี
้ ้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ น
แบบที ่เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ก าหนดการใช้ ส ิท ธิ
ออกเสียงในแต่ละวาระได้
ณ วันประชุมผู้ถอื หุ้น
1. บริ ษัท ได้ อานวยความสะดวกให้ ก ับ ผู้ถือ หุ้น อย่า ง
เ ท่า เ ทีย ม กั น ทุ ก ราย และส่ ง เสริ มให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
และจัด ให้ มีเ จ้ าหน้ าที่ ดูแ ลต้ อ นรั บ ให้ ความสะดวก
อย่ า งเพี ย งพอด้ วยการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ น
ลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 8.30 น. ซึง่ เป็ นเวลาล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริ ษัท
ผู้บ ริ ห ารทุก ท่า นรวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
ได้ เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
2. บริ ษัทได้ นาระบบบาร์ โค๊ ด โดยใช้ บริ การจากบริ ษัทที่
ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ มาใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
และนับคะแนนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้น
นอกจากนี บ้ ริ ษัท เชิญ ที ่ป รึ ก ษากฎหมายเข้ าร่ วม
ประชุม เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
3. จัด ให้ มี ก ารใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในทุก วาระ เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ก่ อนการประชุ มประธานในที่ ประชุมได้ แจ้ งจ านวน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ มทัง้ ผู้ที่ มาด้ วยตนเองและผู้รั บ มอบ
ฉั น ทะ ให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและได้ อธิ บ ายวิ ธี ก าร
ลงคะแนนด้ วยบัตรลงคะแนนให้ ทราบก่อนการประชุม
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5. ประธานในที่ประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามลาดับ
วาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ
เปลี่ ย นล าดับ ระเบี ย บวาระ และไม่ มี ก ารขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในที่ประชุม
แต่อย่างใด
6. ประธานเปิ ดโอกาสให้ มีการชี ้แจงและอภิปรายในแต่ละ
วาระ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท
ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ โดย
บริ ษั ท ได้ บัน ทึ ก ประเด็ น ส าคัญ ไว้ ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. การใช้ สิท ธิ อ อกเสีย งเพื่ อ อนุมัติ ใ นแต่ ล ะวาระการ
ประชุมยึดเสียงข้ างมาก โดยใช้ วิ ธีลงคะแนนแบบ 1
Share : 1 Vote หรื อ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง
8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม
รายละเอียดและข้ อสงสัย
9. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคล
10. ในระหว่ า งการประชุ ม หากมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเข้ ามาร่ ว ม
ประชุมเพิ่ม บริ ษัทจะนับจานวนผู้ถือหุ้นและจานวน
หุ้นใหม่ทกุ ครัง้ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามาร่ วมประชุมเพิ่ม โดย
ผู้ ถื อ หุ้ นท่ า นที่ เ ข้ ามาใหม่ ใ นระหว่ า งการประชุ ม
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ เฉพาะวาระที่ยงั ไม่ลง
มติในที่ประชุมเท่านัน้ ทังนี
้ ้ประธานจะสรุ ปผลการลง
มติในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุ้นที่
ลงมติ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ณ ภายหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรั พย์ โดยได้ แจ้ ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ รับทราบ
2. บริ ษัทจัดให้ มีการบันทึกเทปการประชุมตังแต่
้ ต้นจนจบ
และจัด ท าบัน ทึกรายงานการประชุม ผู้ถือ หุ้นอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขันตอน
้
การลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึง ผลของ
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คะแนน ทั ้งเห็น ด้ ว ย ไม่เ ห็น ด้ ว ย และงดออกเสีย ง
ความคิด เห็น และข้ อ ซัก ถามของผู้ ถื อ หุ้ น ทุก ราย
โดยเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บ ไซต์
ของบริ ษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการ
ประชุม ทังฉบั
้ บภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา เพื่อให้ นกั ลงทุน ผู้ถื อหุ้น
ผู้เ กี ่ย วข้ อ ง และผู้ส นใจทัว่ ไปได้ รับ ทราบผ่า นทาง
ช่องทางการสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริ ษัทและหากมีประเด็นข้ อสงสัย ความคิดเห็น หรื อ
ค าแนะน า สามารถติ ด ต่ อ “นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ”
โทรศัพ ท์ 02-9347344 ต่ อ 148 หรื อ ผ่ า นทางอี เ มล
investor@auct.co.th และในทุกๆ ความคิดเห็น และ
ค าแนะน า ทางบริ ษั ท จะได้ น ามาพิ จ ารณาเพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาการทางานของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้นต่อไป
หมวดที่ 2 การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถือ หุ้ นอย่ า งเท่ าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้ นที่ไม่
เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นคนไทย หรื อต่างชาติ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรื อสถาบัน ควร
ได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม และเพื่อเป็ น
การสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัท
และฝ่ ายจัด การจะดูแ ลให้ ก ารใช้ เงิ น ของผู้ถื อ หุ้นเป็ นไป
อย่า งเหมาะสม เป็ น ปั จ จัย สาคัญ ต่อ ความมั่น ใจในการ
ลงทุนกับบริ ษัท
บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งก าหนดการก ากับ ดูแ ลในเรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทมี
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้ รับ
สิทธิพื ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน
การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้น
ในปี 2559 บริ ษัทได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
โดยบริ ษัทได้ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
ดังรายละเอียดดังนี ้
1. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอ
วาระการประชุ ม เพิ่ ม เติ ม และเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ
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2.

3.

4.

5.

6.

แต่งตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ใน
ปี 2559 บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ จ ดหมายถึ ง ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า น
ระบบของตลาดหลักทรั พย์ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อย
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลื อกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ล่ว งหน้ า 3 เดื อ น ตาม
หลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทกาหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นทังรายย่
้
อยและ
นัก ลงทุน สถาบัน ร่ ว มประชุม ผู้ ถ ือ หุ้ น โดยเลือ ก
สถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เดินทางเข้ าร่วมประชุมได้ หลายช่องทาง
บริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้
กฎเกณฑ์ ต ่า งๆ ที ่ใ ช้ ใ นการประชุม ขั ้นตอนการ
ออกเสียงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แ ละเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า 1 เดือนก่อนวันประชุม
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั ง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ า 14
วันก่อนวันประชุม
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งล่วงหน้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 บริ ษัทไม่มีการ
เพิ่ ม วาระการประชุม ในวัน ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งไว้
ล่วงหน้ า
การมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอื่น เข้ า ร่ ว มประชุม แทนสาหรับ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
โดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริ ษัท
แนบไปพร้ อมกั บ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น
สา ม า รถก าหนดทิ ศ ทางในการออกเสี ย งได้
นอกเหนือจากนันบริ
้ ษัทได้ เสนอทางเลือกโดยการแจ้ ง
ชื่อกรรมอิสระจานวน 1 ท่าน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมไม่ได้ มอบอานาจให้ บุค คลดังกล่าวเข้ าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญ
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ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ไม่มีผ้ ูถือหุ้นมอบอานาจให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทเลย
7. การใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย ง การลงคะแนนเสี ย ง
พิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริ ษัทจะเลือกใช้
วิ ธี ล งคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรื อ 1 หุ้น มี
คะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้ บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
8. การเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการแต่ง ตัง้
กรรมการเป็ น รายคนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 โดยบริ ษัทได้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุม ทังกรณี
้ ที่ผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารใน
การน าข้ อมู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน รวมทัง้
การซื ้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
- ให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร เกี่ยวกับหน้ าที่
ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ ห ารมีหน้ าที่ต้อง
รายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วั น ท าการถั ด จากวั น ที่ ท า
รายการ และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวัน
เดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
- บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน
ที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรั พย์ จะต้ องระงับการซือ้ ขายหลักทรั พย์ของ
บริ ษั ท เป็ นระยะเวลาอย่ า งน้ อย 30 วัน ก่ อ นที่ ง บ
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-

ก า ร เ งิ นหรื อ ข้ อ มู ล ภาย ในนั น้ จ ะ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่า งน้ อ ย 24 ชั่ว โมง
ภายหลัง การเปิ ด เผยข้ อ มูลให้ แ ก่ สาธารณชนแล้ ว
รวมทังห้
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้
ต่อบุคคลอื่น
หากมีการฝ่ าฝื นนาข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์
ส่วนตน บริ ษัทกาหนดบทลงโทษทางวิ นัยหนัก เบา
ตามลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทา
และความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
้ ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชั่วคราวโดย
ไม่ได้ รั บ ค่า จ้ า ง หรื อ ให้ อ อกจากงานอย่างไรก็ ตาม
บริ ษัทจะใช้ บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริ หารหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องใดๆ ได้ ใช้ ข้อมูลภายในหรื อมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น
ได้ รั บ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยบทลงโทษ
สูงสุด คือ การให้ ลาออกจากบริ ษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
(The Role of Stakeholders)
3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้ า เจ้ าหนี ้ ภาครัฐ
พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งแต่ละ
กลุ่มย่อ มมี ค วามแตกต่างกัน ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ งได้ กาหนด
นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น: ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ ใช้ สิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของตน
และมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึ งพอใจสูงสุดให้ กับผู้ถื อ หุ้น
โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้ างมูลค่าเพิ่ม
และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทังด
้ าเนิน
ธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
 บริ ห ารจัด การและปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โดยน าความรู้ และ
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ตลอดจน
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ตั ด สิ น ใจด าเนิ น การใดๆ ด้ วยความระมั ด ระวั ง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ราย เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 รายงานสถานภาพทางการเงิ น และมิ ใ ช่ ก ารเงิ น
รวมถึงแนวโน้ มของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง โดย
ใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลลับทางธุรกิจอันจะนามาซึ่งผลเสียของ
บริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
พนักงาน: มุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
เสริ มสร้ างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริ ม
การทางานเป็ นทีม ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ดูแลความ
ปลอดภั ย และรั ก ษาสภาพแวดล้ อมการท างาน ให้
ความส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา ถ่ า ยทอดความรู้ และ
ความสามารถของพนั ก งาน รั บ ฟั งข้ อคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะจากพนัก งานทุก ระดับ อย่า งเท่า เที ย มและ
เสมอภาค กาหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้ วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็ นหนึ่งปั จจัยสาคัญ และ
มี คุณ ค่า น ามาซึ่ง ความสาเร็ จ ความก้ า วหน้ า และการ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อบัง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
พนั ก งานและหลัก การเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขัน้
พืน้ ฐานตามเกณฑ์ สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่ นกาเนิด
เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทังให้
้ ความเคารพต่อ
ความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
 บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลให้ สอดคล้ อ งและ
สนับสนุนกลยุทธ์ /เป้าหมายธุรกิ จ และจัดวางระบบ
กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ เทียบเคียงได้
กับธุรกิ จชัน้ นา โดยมีความชัดเจน โปร่ งใส ยุติธรรม
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังบริ
้ ษัท
 ผู้บงั คับบัญชาทุกคนมีหน้ าที่ในการบริ หารทรัพยากร
บุค คลภายในหน่ว ยงานของตน ตามระบบและ
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แนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคล และบริ หารงาน
โดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงในหน้ าที่ ก ารงานของ
พนักงาน
 การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ นเรื่ องที่ อ งค์ ก ร
ผู้บงั คับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี ้
- องค์ ก รจะคั ด สรรและสร้ างคนดี คนเก่ ง ที่ มี
พฤติกรรมการทางานอย่างมืออาชีพ และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถให้ มี ประสิทธิ ภาพในหน้ าที่
ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า มี ห น้ า ที่ ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม
ประเมินผล ให้ ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการ
พัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
- พนัก งานมี โ อกาสเท่ า เที ย มกั น ในการพั ฒ นา
ความสามารถของตนเอง
- ให้ ผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมแก่ พ นั ก งาน โดย
ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจ
ต่ า ง ๆ ขึ น้ อยู่ กั บ คุ ณ ภาพ ผลส าเร็ จ ของงาน
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
- การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและ
การลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความเสมอภาค
สุ จ ริ ตใจ และตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้ การ
กระทา หรื อการปฏิบตั ิของพนักงานนัน้ ๆ
- ดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มการท างานให้ มี ค วาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
- รั บ ฟั ง ข้ อ คิด เห็น และข้ อ เสนอแนะจากพนัก งาน
ทุก ระดั บ อย่ า งเท่ า เที ย มและเสมอภาค โดยมี
ช่องทางให้ พนักงานสามารถแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทาง
ผิดข้ อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่
ประกาศ หรื อกฎหมายได้
คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลัก
สากล ภายใต้ กรอบกฎหมายเกี่ ย วกั บ หลัก ปฏิ บัติ ก าร
แข่งขันทางการค้ า และยึดถื อกติกาของการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
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ประพฤติป ฏิ บัติ ภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขัน
อย่างเสรี และเป็ นธรรม
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า
ด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
ไม่ ท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้ าด้ วยการ
กล่าวหา ให้ ร้ายป้ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจาก
มูลความจริ ง

คู่ค้ า : ค านึง ถึ ง ความเสมอภาคและความซื่อ สั ต ย์ ใ นการ
ดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคูค่ ้ า โดยการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกติกาที่กาหนดร่ วมกันอย่างเคร่ ง ครั ด
และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังนี ้


ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ต
ในการค้ ากับคูค่ ้ า
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัดใน
กรณี ที่ ไม่สามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อ นไขได้ จะต้ องรี บ
แจ้ งให้ คู่ค้าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหา
แ นว ทา งแก้ ไข ปั ญหา โด ย ใ ช้ หลั ก ของความ
สมเหตุสมผล
 รั ก ษาความลับของคู่ค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้ อมูลของคูค่ ้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ลูก ค้ า : มุ่ง มั่น สร้ างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ กับ
ลูกค้ า และประชาชน ที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดี
มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง
รวมทัง้ รั กษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
 มุ่ ง มั่น พัฒ นาคุณ ภาพของสิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
 เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่าง
ครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์
 รั ก ษาความลับ ของลูก ค้ าอย่ า งจริ ง จั ง สม่ า เสมอ
รวมถึงไม่ใช้ ข้อมูลของลูกค้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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เจ้ าหนี ้: ยึดถือแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมตามเงื่อนไข และ
เป็ นธรรมต่อเจ้ าหนีร้ วมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 รั ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ต่ อ เจ้ าหนี อ้ ย่ า ง
เคร่งครัด ทังในแง่
้
การชาระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้ าหนี ้ตามข้ อกาหนดใน
สัญญาเงิ นกู้อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ชุม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล้ อม: ด าเนิ น ธุ รกิ จด้ วยความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ ชุม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม ทัง้ ในด้ า น
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ง เสริ มการใช้ พลัง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ทังพื
้ ้นที่โดยรอบบริ ษัทแบ่งผลกาไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทน
และสร้ างสรรค์ชมุ ชนและสังคม คานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่
จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มการใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
 ค า นึ ง ถึ ง ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยไม่ ก่ อ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน หรื อเกิดน้ อยที่สดุ
 คื น ผลก าไรส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ สร้ างสรรค์ สั ง คมและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ
 ปลูก ฝั ง จิ ต สานึก ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่อสังคม
และสิ่ง แวดล้ อ มให้ เ กิ ดขึน้ ในหมู่พนัก งานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
 ให้ ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคูค่ ้ าที่มีเจตจานง
เดียวกันกับ บริ ษัทในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดล้ อม
 อานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทัง้ ในระยะใกล้
และระยะไกล
 เข้ าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้ องกับนโยบายการ
พัฒนาสังคมและประเทศ ทังนโยบายรณรงค์
้
ป้องกัน
และนโยบายสร้ างเสริ ม
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ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง สร้ างความเข้ าใจ และรับฟั งปั ญหา
และผลกระทบอัน เกิ ด ขึ น้ กั บ ชุ ม ชนโดยรอบ เพื่ อ
จัดการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที อันจะเป็ นรากฐานของ
การอยู่ร่ ว มกัน ระหว่า งบริ ษั ท และชุม ชนอย่า งไม่ มี
ปั ญหาขัดแย้ งและเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกัน

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เป็ น
เรื่ องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้
เกิ ดเป็ นรู ปธรรม บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายต่อ ต้ า น
คอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศใช้ ในวันที่ 1
ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยมีการแต่งตัง้ “คณะทางาน
Anti-corruption” เพื่อดูแลในเรื่ องนี ้
นโยบาย
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน
และต่อต้ านการทุจริ ต (Corruption) การให้ หรื อรับสินบน
(Bribery) กั บ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ
ต่างประเทศ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดย
ถื อว่าการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าว
เป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ องและไม่เป็ นไปตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับจะต้ องต่อต้ านและละเว้ น
การกระทาเช่นว่านี ้
แนวทางปฏิบตั ิ
1. พนัก งานบริ ษั ท ทุก ระดับ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่น และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัทโดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชั่น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. ผู้บริ หาร และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไม่พึงละเลยหรื อ
เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ าข่ า ยการ
ค อ ร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ษั ท ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้ อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หรื อ
บุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
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ติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัท ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองเจ้ าหน้ า ที่
ที ่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการคอร์ รัปชั่นที่เกี่ ยวข้ องกับ
บริ ษัทโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้
ความร่ ว มมื อ ในการรายงานการคอร์ รั ป ชั่ น ตามที่
กาหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ งการกระทาผิดและให้
ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Procedures)
ของบริ ษัท
4. ผู้ ที่ ก ระท าการคอร์ รั ปชั่ น เป็ นการกระท าผิ ด
จรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้
อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ด
กฎหมาย
5. บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ในการเผยแพร่ ใ ห้
ความรู้ และท าความเข้ าใจกั บ บุ ค ลที่ ต้ องปฏิ บัติ
หน้ าที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริ ษั ท ในเรื่ อ งที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้
การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง (Political Contributions)
หมายถึง การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรื อ
การเข้ าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ า
ร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ความได้ เ ปรี ย บทางธุ ร กิ จ การค้ า ทัง้ นี ้ ไม่ ร วมถึ ง การที่
พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล แต่
จะต้ อ งไม่แ อบอ้ า งความเป็ น พนัก งาน หรื อ น าทรั พ ย์ สิน
อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
บริ ษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทาง
การเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพที่สงั กัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนี่ง บริ ษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงิ น หรื อ
สิ่งของให้ แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรื อผู้สมัครรั บ
เลื อ กทางการเมื อ งใดๆ ไปเพื่ อ เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ทาง
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การเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัท
การบริจาคเพื่อการกุศล
ก า รบริ จ า ค เ พื่ อ ก า รกุ ศ ล (Charitable Contribution,
Donations and Aid Grants) อาจทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อ
บริ ษั ท เนื่ อ งจากกิ จ กรรมดัง กล่ า วเกี่ ย วข้ องกั บ การใช้
จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ น
ข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การ
บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลมี วัต ถุป ระสงค์ แ อบแฝง บริ ษั ท จึ ง
กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการ
กุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดังต่อไปนี ้
1. การบริ จาคนั น้ ต้ องพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า มี กิ จ กรรมตาม
โครงการเพื่ อ การกุ ศ ลดั ง กล่ า วจริ ง และมี ก าร
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการ
ประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม
อย่างแท้ จริ งหรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR)
2. การบริ จาคนัน้ ต้ องพิ สูจ น์ ได้ ว่าเป็ น ไปเพื่ อการกุศล
ดัง กล่า วไม่มีส ่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ผลประโยชน์ ต ่า ง
ตอบแทนให้ กับบุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป
เช่ น การติ ด ตราสัญ ลัก ษณ์ (Logo) การประกาศ
รายชื่ อบริ ษัท ณ สถานที่จัดงาน หรื อในสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์
ทางธุรกิ จของบริ ษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริ จาค
เพื่อการกุศล โดยอาจทาได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิ จ
ตราสิ น ค้ า หรื อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งอยู่
เนื่ อ งจากเป็ นการจ่ า ยเงิ นส าหรั บ การบริ การหรื อ
ผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุน
ยัง อาจถูก เชื่ อ มโยงไปเกี่ ย วกับ การติ ด สิ น บน บริ ษั ท จึ ง
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ก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ เงิ น สนับ สนุ น
กระบวนการสอบทาน และรายละเอี ย ดการควบคุม ไว้
ดังต่อไปนี ้
1. เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้
ท ากิ จ กรรมตามโครงการดังกล่าวจริ งและเป็ นการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการ
ประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม
อย่างแท้ จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ ข อง
การด าเนิ น งานด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
2. เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่าการให้ เงินสนับสนุน
หรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้
เช่น การให้ ที่พกั และอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับผลประโยชน์ ต่ างตอบแทนให้ กับบุคคลใด หรื อ
หน่วยงานใด ยกเว้ น ประกาศเกี ยรติคุณตามธรรม
เนียมธุรกิจทัว่ ไป
3. ในการเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน จะต้ องจัดทาใบบันทึก
คาขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของ
การสนับ สนุน พร้ อมแนบเอกสารประกอบทัง้ หมด
เสนอให้ ผ้ ูมีอานาจอนุมัติของบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
ตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษัท
ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทตระหนักดีวา่ การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี กับพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ เป็ น สิ่ ง สาคัญ ที่ จ ะน ามาซึ่ง ความส าเร็ จ อย่า ง
ต่อเนื่องของบริ ษัท พนักงานสามารถให้ หรื อรับของขวัญ
(Gifts) และ/หรื อ ค่าบริ การต้ อนรับ (Hospitality) และ/หรื อ
ในรู ปค่าใช้ จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หาก
เข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เป็ นการกระทาโดยตังใจ
้ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อ
ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบ
ใดๆ ผ่ า นการกระท าไม่ เ หมาะสม หรื อ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ความช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2. เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นการให้ ในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
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4. ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรื อสิง่ เทียบเท่า
เงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็กๆ
น้ อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจีน หรื อปี ใหม่
ซึง่ ถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
6. ประเภทและมูล ค่า มี ค วามเหมาะสม และมอบให้
ถูกต้ องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่าง
จั ด ให้ มี ก ารประกวดราคา พนั ก งานต้ องไม่ รั บ
ของขวัญ หรื อค่าบริ การต้ อนรับจากบริ ษัทที่เข้ าร่ วม
การประกวดราคานัน้ ๆ
7. เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
8. พนัก งานสามารถรั บ ของขวัญ ซึ่ง มี มูลค่า ได้ ไม่เ กิ น
2,000 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้ อง
รั บของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิ น 2,000 บาท ต้ องแจ้ งให้
ผู้บัง คับ บัญ ชาทราบ โดยใช้ แ บบรายงานของขวัญ
และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการกรรมการ
ผู้จัด การ เพื่ อ น าไปเป็ น รางวัลให้ แ ก่พ นัก งาน หรื อ
บริ จาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
ผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง
ด้ วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อการคอร์ รัปชัน่ อย่าง
สม่าเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ ใช้ อยู่
ให้ มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริ ษั ท จะน านโยบายฉบับ นี ม้ าใช้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการ
บริ ห ารงานบุค ลากรของบริ ษั ท ซึ่ง รวมถึ ง การสรรหา
การฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ ค่าตอบแทนและ
การเลือ่ นตาแหน่ง
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การอบรมและการสื่อสาร
พนักงาน
พนัก งานทุกคนในบริ ษัท จะได้ รั บ การสื่อ สารให้ รั บทราบ
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้ มีการอบรม
ให้ กับ ผู้บ ริ ห าร และเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ ต ระหนัก ถึ ง
ความส าคัญ ของนโยบายฉบับ นี ้ นโยบายต่ อ ต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงแก้ ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้
ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ตั ว กลาง ตั ว กลางแทนธุ ร กิ จ ผู้ จั ด จาหน่ ายสิ น ค้ า /
ผู้ ให้ บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท จะสื่ อ สารนโยบายต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั่ น ให้ แก่
ตัว แทน ตัว กลางธุ ร กิ จ ผู้จัด จ าหน่า ยสิน ค้ า /ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
ตลอดจนบุคคลอื่ น ที่เกี่ ยวข้ อง ตัง้ แต่เ ริ่ มต้ น สัมพันธ์ ทาง
ธุ ร กิ จ และในภายหลัง ตามความเหมาะสม ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท
สนับ สนุ น ให้ ตัว แทน ตัว กลางทางธุ ร กิ จ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
สิ น ค้ า/ผู้ ให้ บริ ก าร และบุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องยึ ด มั่น ใน
มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริ ษัท
การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี ้ และเสนอ
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทังก
้ ากับ และ
ติดตามการนานโยบายฉบับนีไ้ ปปฏิบตั ิและให้ คาแนะนา
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ หากต้ องมีการปรับปรุ งใดๆ ต้ อง
ดาเนินการโดยเร็ วที่สดุ
กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บว่า ด้ ว ยวิ นัย พนัก งาน
บริ ษัท และ/หรื อ ข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษั ท มี ม าตรการดูแ ลผู้มีส่ว นได้ เสียทุกฝ่ ายให้ สามารถ
ร้ องเรี ยนกับบริ ษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยสามารถร้ องเรี ยนหรื อ
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แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บริ ษั ทตามระเบี ย บว่ า ด้ วย
กระบวนการรับ และพิจ ารณาข้ อ ร้ องเรี ย น ผ่า นช่อ งทาง
ต่าง ๆ ดังนี ้
จดหมาย
เลขานุการบริษัท
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
เว็บไซต์
http://www.auct.co.th
โทรศัพท์
: (662)-934-7344-8
โทรสาร
: (662)-935-6202
สาหรับพนักงาน สามารถร้ องเรี ยนหรื อเสนอแนะข้ อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ โดยตรงทาง E-mail
ในระบบของบริ ษัท
3.3 ช่ องทางการติดต่ อสื่อสาร
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทมี
หน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้ สื่อหลากหลาย เช่น
เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุม
และการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทังการใช้
้
สื่อทางเว็บไซต์ และ
อีเมล์ที่สามารถรั บ -ส่งข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว
รวมทังมี
้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบดูแล
เรื่ องดังกล่าวด้ วย
3.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทมีการจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงาน
ด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
ข้ อมูลติดต่อสือ่ สารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
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Email
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

investor@auct.co.th
http://www.auct.co.th
(662)-934-7344-8
(662)-935-6202

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใสทัง้ รายงาน
ข้ อ มูลทางการเงิ น และข้ อ มูลทั่ว ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข อง
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลอดจนข้ อมู ล อื่ น ที่ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัทซึ่งล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ ล งทุน และผู้ มีส ่ว นได้ เ สีย ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท มี
นโยบายเผยแพร่ ข้ อ มูล และสารสนเทศของบริ ษั ท ให้ ผ้ ู
ถื อ หุ้น นัก ลงทุน และสาธารณชนได้ รั บ ทราบอย่า งเท่า
เทียมกัน เพื่อทาให้ ผ้ ไู ด้ รับข่าวสารมีความเช้ าใจในบริ ษัท
อย่ า งถูก ต้ อ ง โดยจะเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางและสื่ อ การ
เผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัทคือ www.auct.co.th
4.1 การรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ น ผู้รั บ ผิ ดชอบต่อ งบการเงิ นของ
บริ ษั ท และสารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ า งสม่ า เสมอ รวมทัง้ มี ก าร
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ ในการนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้สอบทานคุณ ภาพของ
รายงานทางการเงิ นและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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4.2 การทารายการของกรรมการ
1) บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการเปิ ดเผย
รายงานการซื ้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัทให้ ทราบทุกครัง้
2) บริ ษั ท ก าหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการต้ อ ง
รายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ของกรรมการต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3) บริ ษั ท ก าหนดเป็ น นโยบายว่า การท ารายงาน
ระหว่างกันที่สาคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการบริ หารจัดการ และการดาเนิน
ธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
โปร่ งใส และเท่ า เที ย มกั น สอดคล้ องกั บ กฎหมาย
ข้ อกาหนดทางการ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายการเปิ ดเผย
ข้ อ มูลสารสนเทศ เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บัติข องกรรมการและ
ผู้บริ หาร
ผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการ
ผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื ้อหาของข้ อมูลที่
สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชีแ้ จงข้ อมูลด้ วย
ตนเอง หรื ออาจมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ชี ้แจงก็ได้
การเผยแพร่ ข้อมูล
ข้ อมูลของบริ ษัทต้ องมีความถูกต้ อง โปร่ งใส เท่าเทียม ให้
ข้ อ มูล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง
ข้ อมูลต่างๆ ได้ ชดั เจน เข้ าใจง่าย และทันเวลา
การรายงานข้ อ มูลต่อ หน่วยงานทางการจะต้ อ งเปิ ดเผย
ภายในก าหนดเวลา และความถี่ ตามที่ ก ฎหมายหรื อ
หน่วยงานทางการกาหนด ตามประเภทของข้ อมูล
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ข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
หรื ออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรื อกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น จะเปิ ดเผยได้ ต่ อ เมื่ อ ข้ อมู ล นั น้
เผยแพร่ อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว
ข้ อละเว้ น และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิ จ หรื อข้ อ มูลที่
หากเปิ ดเผยแล้ วอาจทาให้ เสียประโยชน์และความสามารถ
ในการแข่งขัน หรื อข้ อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุ ป หรื ออยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึง่ มีความไม่แน่นอน และต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูที่มี
ลักษณะเป็ นการคาดคะเนเกินจริ ง หรื อในเชิงส่งเสริ มเกิน
ความจ าเป็ น โดยไม่ มี เ หตุผ ลสนับ สนุน โดยควรละเว้ น
ถ้ อยคา หรื อรู ปแบบที่ไม่เหมาะสม หรื อที่อาจทาให้ เข้ าใจ
ผิดต่อราคาหลักทรัพย์องบริ ษัท
ในกรณี ที่ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมู ล ไม่ ถู ก ต้ อง ผิ ด พลาด
คลาดเคลื่อนจากข้ อเท็จจริ ง หรื อมีการตีความ หรื อแปล
ความหมายไม่ ถู ก ต้ องอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ให้ ประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ
และผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น มี
อานาจชี แ้ จงข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ เกิ ดความเข้ าใจที่ถูกต้ อง
โดยทันที
การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่ าวลือ
เมื่ อ มี เหตุการณ์ ที่ มีนัย สาคัญ ข่า วคลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับ
บริ ษัท หรื อมีการอ้ างอิงข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อข้ อมูลสาคัญ
รั่วไหลไปสูบ่ คุ คลอื่น หรื อถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาอันควร และ
อาจก่ อ ให้ เ กิ ดข่า วลือ ที่ มี ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พย์
และ/หรื อ การดาเนินงานของบริ ษัท ไม่ว่าทางบวกหรื อทาง
ลบ ให้ ป ระธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ รอง
กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
และการเงิ น รั บ ผิ ด ชอบในการชี แ้ จงข้ อ มูล ส าคัญ และ
ข้ อเท็จจริ งที่ควรต้ องแจ้ ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

มาตรการป้ อ งกั น กรรมการและผู้ บ ริ ห ารใช้ ข้ อมู ล
ภายในเพื่ อ หาผลประโยชน์ ให้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู้ อ่ ื น
ในทางมิชอบ
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริษัท
บริ ษั ทจะไม่เลือกปฏิ บัติ ต่อผู้ถื อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ น
พิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสทิ ธิเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทในระดับ
ที ่เ ท่า เทีย มกัน ผู้ ถ ื อ หุ้ น รายย่อ ย และผู้ ถือ หุ้ น สถาบัน
ตามนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
และได้ รับข้ อมูลเพียงพอตามที่บริ ษัทเปิ ดเผยช่องทางต่างๆ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จะเป็ นผู้ลว่ งรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก
แ ล ะ ที ม ง า น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง บ ริ ษั ท (Top
Management) จะเป็ นผู้ลว่ งรู้ หลักการบริ หารและนโยบาย
ของบริ ษัท และบุคลากรต้ องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเอง
รับผิดชอบไม่ให้ ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง
โดยบริ ษั ท จะไม่ เ ปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้ แก่พนักงานที่ไม่ได้ รับอนุญาต
ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ห รื อ บุ ค ค ล อื่ น ใ ด ( ร ว ม ถึ ง สื่ อ ม ว ลช น
นักวิเคราะห์ ) จนกว่าข้ อมูลจะได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
แล้ ว โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ห้ ามผู้บริ หารและบุคลากรที่ลว่ งรู้ ข้อมูลภายในรวมถึง
ที ม งานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ใช้ ข้ อ มูล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ ให้ แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึง่
เป็ นการเอาเปรี ย บผู้ ถื อ หุ้ นอื่ น เช่ น การซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ โ ดยใช้ ข้ อ มูล ภายใน (Insider Trading)
โดยห้ ามผู้บริ หารและบุคลากรที่ล่วงรู้ ข้ อมูลภายใน
รวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื ้อขายหุ้นในช่วงเวลา
1 เดื อ นก่ อ นการประกาศงบการเงิ น หรื อ ก่ อ นการ
ประกาศสารสนเทศที่มีนยั สาคัญ จนกว่าบริ ษัทจะได้
ดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. บริ ษั ท จะสื่ อ สารข้ อ มูล กับ นัก ลงทุน นัก วิ เ คราะห์
ผู้เกี่ยวข้ องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริ ษัท
ที่ได้ รับมอบหมาย โดยมีเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
เป็ น ผู้ท าหน้ า ที่ ห ลัก ในการติ ด ต่อ ประสานงานกับ
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3.

นัก วิ เ คราะห์ นัก ลงทุน และบุค คลอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ
ข้ อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ฐานะของบริ ษัท
และการดาเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
หลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มี
ผลกระทบต่อ ราคาหุ้น หรื อ เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบ
การเงิ น ให้ แก่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้ ง
ผลประกอบการอย่า งเป็ น ทางการผ่า น ระบบการ
จัด ส่ง ข่า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
เป็ น ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ท าให้ ผลประกอบการของบริ ษั ท ถู ก
คาดการณ์คลาดเคลือ่ นอย่างมีนยั สาคัญ จนส่งผลให้
ผู้ที่ น าข้ อ มูลไปใช้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ได้ บริ ษั ท จะ
ดาเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ วยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ค วามมุ่ง มั่น ที่ จ ะบริ ห ารงานให้ เ กิ ด
ประสิทธิ ภาพ มีการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และยัง่ ยืนโดย
มุ่งเน้ นการบริ หารงานที่มีจริ ยธรรมและก่อให้ เกิดประโยชน์
สูง สุด ต่อ ผู้ถือ หุ้น เป็ น สาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย วิ สัย ทัศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมาย
ตลอดจนกากับดูแลฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ การบริ หารเป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ ภายใต้ กฎหมาย ข้ อ บังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
โปร่งใส ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปั จจุ บั น คณะกรรมการของบริ ษั ท มี จ านวน 7 ท่ า น
ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทาการ
ให้ เ กิ ด การถ่ว งดุลในการออกเสีย งในการพิ จ ารณาเรื่ อง
ต่า งๆ ตามเกณฑ์ ที่ สานัก งานคณะกรรมการกากับดูแล
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าในการประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่ง
นานที่ สุ ด นั น้ เป็ นผู้ ออกจากต าแหน่ ง อย่ า งไรก็ ต าม
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
น อ ก จ า ก นี ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและ
เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรั บทราบ
ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนด
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู้ บริ หารอย่ า งชั ด เจ นโดย
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและ
กากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ
บริ ษั ท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็ น บุคคลคนละคนกัน
โดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีเลขานุการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา
ด้ า นกฎเกณฑ์ ต่า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต้ อ งทราบและ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ รวมทัง้
จัดทาการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือ
หุ้น จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี ของบริ ษัทตลอดจน
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
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2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นา ซึง่ เป็ น
ที่ ย อมรั บ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะมี ส่ว นร่ ว มในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 นโยบายการกากับดูแล
บริ ษัทได้ จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้ มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจาตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ภายหลังจากที่ ห้ ุน
สามัญของบริ ษั ทเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว
บริ ษั ท จะถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎและข้ อบัง คับ ต่ า งๆ ตามที่
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรื อ
ตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะ
เปิ ดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) พร้ อมทัง้
นโยบาย ส่ ง เสริ ม ให้ กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า น รวมถึ ง
เลขานุการบริ ษัทเข้ าร่ วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ทัง้ ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนาความรู้ ความสามารถมาพัฒนา
ทางบริ หารต่อไป
2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ ก าหนดหลัก ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต ามภารกิ จ ของ
บริ ษั ท ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และเที่ ย งธรรม ทัง้ การ
ปฏิ บัติ ต่อ บริ ษัทผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
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และสังคม รวมทังการก
้
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารประกาศและแจ้ งให้ พ นักงานทุกคน
รั บทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครั ด รวมถึง ให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่างกัน
กับ บุค คลที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ด้ ว ยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้ อมทัง้ ได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิ จจะต้ องทาในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากั บ คู่ สัญ ญาทั่ว ไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกั น ด้ ว ย
อานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยง
การกระทาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดให้ ผ้ ูที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อ งหรื อ เกี่ ย วโยงกับ รายการที่
พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการ
เกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนันๆ
้
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรื อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้
้
มีการเปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้ วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุม ภายในทัง้ ใน
ระดับบริ หาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่ อรั กษาเงินทุน
ของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ ดาเนินการ
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จัด ท าคู่มื อ การปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความ
เพี ย งพอของระบบควบคุม ภายใน โดยได้ ป ระกาศเป็ น
นโยบายในการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท และได้ ก าหนด
ภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการ
แบ่ ง แยกหน้ าที่ ผ้ ู ปฏิ บ ั ติ ง าน ผู้ ติ ด ตามควบคุ ม และ
ผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้ อมทังมี
้ การควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทา
หน้ าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิ ผล
เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จตลอดจนการ
ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น และการใช้ ทรั พ ย์ สิ น ให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อการทุจริ ตที่
อาจเกิ ดขึน้ โดยบริ ษัทมีนโยบายจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน
จากภายนอก (Outsource) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ สอดส่อ งดูแ ล
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญ
อย่ า งสม่ า เสมอ พร้ อมทั ง้ ท าหน้ าที่ ป ระสานงานกั บ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท และรายการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความ
มีประสิทธิ ภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทัง้
ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ป ฏิ บั ติ ง า น
(Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้
ความส าคัญ ต่ อ รายการผิ ด ปกติ ทัง้ หลาย พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งระบบควบคุมภายในเพื่อให้ มี
ความมัน่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริ ม
ความน่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงินของบริ ษัท
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง ท าหน้ าที่
พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทัง้ ที่เกิดขึ ้นจาก
ปั จ จั ย ภายใน และปั จ จั ย ภายนอก เพื่ อ ป้ อ งกั น ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท
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2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่สอบทานรายงานทาง
การเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิ น และผู้สอบบัญชีมา
ประชุ ม ร่ ว มกั น และน าเสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัทรวมทังสารสนเทศ
้
ทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อ รายงานทางการเงิ น ) ที่ ป รากฏในรายงานประจาปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทการเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศที่สาคัญทังข้
้ อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
ดาเนินการบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และ
สม่าเสมอด้ วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ จดั ประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็ น
ประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชัดเจน และนาส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชุ ม เว้ น แต่ก รณี มี เ หตุจ าเป็ น เร่ ง ด่ว นในการประชุม
ประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้ จั ด การเป็ น
ผู้ร่ ว มกัน ก าหนดวาระการประชุม และพิ จ ารณาเรื่ องเข้ า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่าง ๆ เพื่ อเข้ ารับการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียด
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
จะได้ รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั ง้ นี ใ้ นการลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ถื อมติ ของเสีย งข้ างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
จะไม่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม และ/หรื อ ไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
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ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียงเท่านัน้ ประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการทังสิ
้ ้น 8
ครั ง้ ในการประชุ ม แต่ ล ะครั ง้ บริ ษั ท จะมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัทเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
โดยเลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้บันทึก รายงานการประชุม
และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวาระ
แรกของการประชุมครั ง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผู้จัดเก็ บข้ อมูล
หรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
4. วาระในการดารงตาแหน่ ง
วาระในการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดให้
เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชน พ.ศ. 2535
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ติดต่อกัน
ได้ ไม่เกิน 3 วาระ เว้ นแต่ได้ รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการ
ดังกล่าวได้ กระทาคุณประโยชน์ต่อ บริ ษัทเป็ นอย่างยิ่งและ
การดารงตาแหน่งตามวาระที่กาหนดมิได้ ทาให้ ความเป็ น
อิ สระ ข า ด หา ย ไป ทั ง้ นี ต้ ้ อ ง ได้ รั บก า รอ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นด้ วย
5. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่
จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน ท าหน้ าที่ โดยค านึ ง ถึ ง ผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท และความสอดคล้ องกั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่าน โดย
บริ ษัทใช้ ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่แข่งขัน
ได้ ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริ หารทีม่ ี
คุณ ภาพไว้ ผู้บ ริ ห ารที่ ได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ ้นจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับ
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หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดให้ มีค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
และโปร่ งใส และได้ ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถื อ หุ้น
โดยมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการผู้บริ หาร
ในแบบที่ สานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวก
ให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อ เนื่ อ งและในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงกรรมการหรื อ
แต่ง ตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัด การจะจัดให้ มีเอกสารและ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่
โดยสรุ ป ที่ ผ่ า นมารวมทั ง้ ในปี 2559 มี ก รรมการและ
ผู้บริ หารเข้ าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
นายวรัญญู ศิลา
1 เ ม ษ า ย น 2559: TLCA Executive Development
Program สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
นางอัญชลี พรรคกลิน
29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559: Director Accreditation Program
(DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย
15 กรกฎาคม 2559: CFO Current Issues
20 ธันวาคม 2559: หลักสูตรแนวปฏิบัติทางบัญชีสาหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 ผลกระทบต่อการดาเนินของธุรกิจ
นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
5-6 กรกฎาคม 2559: กลยุ ท ธ์ ก ารสรรหาคัด เลื อ กและ
เทคนิคการสัมภาษณ์
31 สิ ง หาคม – 1 กั น ยายน 2559: JD-based KPIs and
Competency รุ่นที่ 19
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7. การรายงานข้ อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูล
ทางการเงิน และข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ทั่ ว ไปอย่ า งถู ก ต้ องตามความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน
โปร่ ง ใส มี ค าอธิ บ ายอย่ า งมี เ หตุ ผ ลพร้ อมตัว เลข
สนับ สนุ น ทัง้ ในด้ านนโยบายผลการด าเนิ น งาน
แนวโน้ มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จ และอุปสรรค
ของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้ าใจ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผู้สอบ
บัญชี
3) คณะกรรมการได้ จั ด ท ารายงานแสดงถึ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ การจั ด ท าและ
เปิ ด เผยรายงานทางการเงิ น ของกิ จ การเสนอไว้ ใน
รายงานประจาปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของกฎหมาย ที่
กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องจัดทา
ให้ มี ก ารจัด ท างบการเงิ น เพื่ อ แสดงถึ ง ฐานะ
การเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่าน
มาที่เป็ นจริ ง และสมเหตุสมผล
3.2) ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัทใน
การจั ด การให้ มี ข้ อมู ล ทางบั ญ ชี ที่ ถู ก ต้ อง
ครบถ้ วน และเพียงพอเพื่อจะดารงรักษาไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทและเพื่อให้ ทราบถึงจุดอ่อน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ มี ก าร
ดาเนินการที่ผิดปกติ
3.3) คายืนยันว่าบริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
บัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป ใช้ นโยบายบัญ ชี ที่
เ หม า ะ สม แ ละ ถื อ ปฏิ บั ติ โด ย สม่ า เ สม อ
ต ล อ ด จ น ไ ด้ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม
สมเหตุสมผลอย่า งรอบคอบในการจัด ท างบ
การเงินของบริ ษัท

8. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้ มี แ ผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ของ
ผู้บริ หาร โดยเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์กร
เพื่อให้ มั่นใจว่า บริ ษัทมีผ้ ูบริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ
สามารถสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้ได้
กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ อย่างเป็ นระบบ
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของ
กรรมการ ปี ละ 1 ครัง้ โดยมุง่ เน้ นให้ การประเมินผลสามารถ
สะท้ อ นถึ ง ประสิท ธิ ภาพในการด าเนิ น งานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ นาผล
การประเมิ น มาวิ เคราะห์ ก ารปฏิ บัติห น้ าที่ ข องกรรมการ
และน าข้ อมู ล เสนอแนะมาปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการ
ดาเนินงานต่อไป
10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน ก่อนการทาหน้ าที่กรรมการ เพื่อให้ กรรมการ
ใหม่รั บ ทราบความคาดหวังที่ บ ริ ษัทมี ต่อ บทบาท หน้ าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทตลอดจนสร้ างความรู้
ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จและการดาเนิ น งานด้ า นต่างๆ ของ
บริ ษั ท เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข อง
กรรมการ โดยทังนี
้ ้ในปี ที่ 2559 บริ ษัทไม่มีกรรมการที่เข้ า
รับตาแหน่งใหม่
11. การดารงตาแหน่ งในบริ ษัท อื่นของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ ห้ ามกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัท
หรื อธุรกิจอื่นที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งผลประโยชน์กบั บริ ษัท
12. การติดต่ อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
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คณะกรรมการบริ ษั ท สนับ สนุน ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง ของ
บริ ษั ท เข้ า ร่ ว มประชุม กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเป็ น
ผู้นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ทได้ รับ
ทราบข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น จากผู้บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
โดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริ หารก็มีโอกาสได้ เรี ย นรู้ และทา
ความเข้ าใจมุมมองของคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ห าร ซึ่ง กรรมการผู้ดารงต าแหน่งกรรมการบริ ห ารจะ
ประชุ ม ติ ด ตามงาน และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
ผู้บริ หารระดับสูงเป็ นประจาทุกสัปดาห์
13. การจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
ผู้บริหารและบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้ อง
บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดทาแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการ ผู้ บริ ห าร และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการกากับดูแลด้ านการมีสว่ น
ได้ เ สีย ในระดั บ กรรมการ และผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง โดย
กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องจัดทาแบบรายงาน
ดังกล่าว และกาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่จัดเก็บ
รวบรวมใช้ ในการตรวจสอบและก ากั บ ดูแ ลด้ า นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริ หารมี
หน้ าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ เลขานุการบริ ษั ท
รับทราบการเปลีย่ นแปลงนัน้
14. การจั ด ท ารายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์
เพื่อกากับดูแลด้ านการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษัทได้ กาหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของ บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบและรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
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ทาการนับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน รวมทังมี
้ หน้ าที่
ที่จะต้ องรายงานการซือ้ -ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษั ท ของกรรมการให้ ท ราบในที่ ป ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ครั ง้ ถั ด ไป โดยทุ ก สิ น้ ไตรมาสและสิ น้ ปี ส านั ก
เลขานุก ารบริ ษั ท จะท าหนัง สื อ แจ้ ง ห้ า มไม่ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูล
ภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไ ม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
และซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 45 วันตังแต่
้ วนั ปิ ด
งบจนถึ ง วัน แจ้ งงบต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ คื อ ก่ อ นที่ ง บ
การเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้
นาข้ อมูลภายในไปใช้ ในทางมิชอบ ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี ที่ผ่าน
มากรรมการและผู้บริ หารได้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บ ริ หารระดั บ
สูงสุดกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ สระ
อย่า งน้ อย 3 คน โดยมี ว าระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี
บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุมของบริ ษัท
โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัท ร่ ว ม หรื อ บริ ษัท ย่อ ยลาดับ เดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรื อ ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ น
แต่จ ะได้ พ้ น จากการมีล กั ษณะดัง กล่า วมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร
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ของผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ผู้มี อ านาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นผู้บริ หารหรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทน
ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่ อ าจ
เป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่ได้
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ให้ รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อ งการขออนุญ าตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่ มี นัย ในห้ า งหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ น
กรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อย
ละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็ น
อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
นั ย ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อหุ้ นส่ ว นของส านั ก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
6. ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ง
รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่าสอง
ล้ า นบาทต่ อ ปี จากบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อ านาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
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10. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อ ยลาดับ เดีย วกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
11. ไม่ เ ป็ น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ
บริ ษั ท ย่ อ ยลาดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป็ นบริ ษั ท
จดทะเบียน
นอกจากนี ก้ รรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ด้ านการบัญ ชี ห รื อ การเงิ น เพี ย งพอที่ จ ะ
สามารถทาหน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงินได้ รวมทัง้ บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื่นๆ
ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ความมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น
สาหรั บหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่ง ตังกรรมการบริ
้
ษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รั บ การแต่งตัง้ ให้ กลับ มาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณี ที่
ต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
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แต่ ง ตั ง้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อ ให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนด โดยบุค คลที่ เ ป็ น กรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ งตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้
ออกก่อนครบวาระ

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในรอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุ ด 31 ธั น วาคม 2559 บริ ษั ท จ่ า ย
ค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้ แก่ บริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จานวนรวม
1.36 ล้ านบาท

การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหา
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติตามมาตรา
68 แห่ง พระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อประกาศคณะกรรมก ากั บ ตลาดทุ น ที่
เกี่ ยวข้ องตามเกณฑ์ ที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ พิจารณา
จากปั จจั ย ในด้ านอื่ น ๆ มาประกอบกั น เช่ น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความ
เอื ้อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น

คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ ความสามารถใน
การบริ หารงานในสายงานที่เกี่ยวข้ อง
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ทัง้ นี ้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานัก
งานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือก
จากกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ที่ สามารถบริ ห ารงานในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน
ตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และสามารถกาหนด
นโยบาย แผนธุรกิ จ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน
รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทได้ รับประโยชน์ร่วมกันทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาว บริ ษัทคู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการเสริ มสร้ าง
ชุมชนและสังคมให้ ดีและยัง่ ยืนด้ วยเช่นกัน
บริ ษัทตระหนักดีว่าในการสร้ างธุรกิจให้ เติบโตไปพร้ อมกับผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะต้ องส่งเสริ มแนวคิดการสร้ าง
คุณค่าร่ วมและสร้ างความรั บผิดชอบสู่สงั คมให้ แก่บุคลากรของบริ ษัท พร้ อมปลูกฝั งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิงาน
ประจาวันให้ เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์กรพร้ อมกับกาหนดทิศทางกลยุทธ์ ที่ชดั เจน อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับผลงาน การปฏิบตั ิการ การเข้ าถึงและเอาใจใส่ลกู ค้ า การพัฒนาบุคลากร การสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ
การสร้ างและประสานความสัมพันธ์กบั พันธมิตร โดยคานึงถึงผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ทัง้
ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิง่ แวดล้ อมภายใต้ กรอบแนวคิดของการสร้ างศูนย์กลางแห่งความเป็ นองค์กรที่ยงั่ ยืน ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

1.1

การแข่งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม

บริ ษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกขันตอน
้
ไม่มีนโยบายกระทาการใดที่จะได้ มาซึ่งการเอา
เปรี ยบคู่แข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบื อนข้ อมูลทางธุรกิจทาให้ ลกู ค้ าหรื อคู่ค้าเข้ าใจเป็ นอย่างอื่นหรื ออย่างหนึง่
อย่างใดเพื่อใช้ ในการได้ เปรี ยบเชิงธุรกิจจากคูแ่ ข่งที่ดาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ บริ ษัทและทาให้ ได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายนันโดยการ
้
ดาเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมต่อคูแ่ ข่ง
1.2

ความเป็ นธรรมต่อคู่ค้า

บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคูค่ ้ าทุกรายที่ทาธุรกิจกับ บริ ษัทโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิตอ่
รายหนึ่งรายได้ เป็ นพิเศษ บริ ษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทกุ คันที่ทาการประมูลผ่านบริ ษัทโดยรับผิดชอบสภาพเครื่ องยนต์และสภาพ
ภายนอกรถยนต์ให้ กบั ผู้ที่นารถยนต์มาขายกับบริ ษัทโดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้ จากบริ ษัท
2

การเคารพสิทธิมนุษยชน

2.1

การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

บริ ษัทให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้ เกิดความเหลื่อมล ้าในการปฏิบตั ิต่อพนักงานของ
บริ ษัททุกคนตามสัญญาว่าจ้ างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะนามาซึง่ ความแตกแยกและไม่เสมอภาค
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นอกจากนี ้บริ ษัทได้ สง่ เสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปั จจัยอื่น ๆ อัน
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
2.2

การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร

ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทบริษัทดารงในการให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตั ิตอ่ คู่
ค้ าและผู้ที่ต้องทาการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คานึงถึงเชื อ้ ชาติ ศาสนาหรื อปั จจัยอื่นใดทีจ่ ะนามาซึง่ การไม่เคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
3

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

3.1

การจ้ างงานอย่างเท่าเทียม

ในด้ านการจ้ างงานของบริ ษัทบริษัทมีระเบียบปฏิบตั ิในการจ้ างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญาว่าจ้ างแรงงานและไม่
กีดกันที่มาของการจ้ างงานแรงงานหรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการจ้ างงานตาม
วุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตาแหน่งงานอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรมตามอัตราและสัญญาค่าจ้ างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิ
โดยทัว่ ไป
3.2

ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทางาน

บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและได้ จดั ให้ มีสวัสดิการขันพื
้ ้นฐาน
สาหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น น ้าดื่ม ห้ องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริ เวณพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้ าจากการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
ในปี 2559 บริ ษัทได้ ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้ บริ การตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับพนักงาน โดยจัดสรรโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยจากโรคร้ ายแรง เช่น จัดให้ มีการตรวจมะเร็ งปากมดลูก
และมะเร็ งต่อมลูกหมากสาหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุ ตังแต่
้ 35 ปี ขึ ้นไป เป็ นต้ น พร้ อมทังจั
้ ดหาข้ อมูลโปรแกรม
เสริ มที่ได้ รับสิทธิในการใช้ บริ การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้ รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารและความรู้ ให้ กบั พนักงานได้ รับทราบอย่างทัว่ ถึง โดยมุง่ เน้ นข้ อมูลด้ าน
การป้องกันโรคภัยไข้ เจ็ บตามฤดูกาลและความเจ็ บปวดที่อาจเกิ ดจากการทางานในสานักงาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่ องใช้
สานักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
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3.3

โอกาสในความก้ าวหน้ า

บริ ษัทคานึงถึงโอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานที่ทางานให้ กบั บริ ษัททังนี
้ ้เป็ นไปตามความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละ
คนโดยบริ ษั ท จะส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานได้ รั บ การอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพทางความรู้ ความสามารถให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในตาแหน่งงานของบริ ษัทโดยไม่กีดขวางหรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดกับ
พนักงานแต่ละคน
4

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

4.1

ความปลอดภัยของคูค่ ้ า

บริ ษัทจัดให้ มีสถานที่สาหรับการประมูลที่สะอาดเรี ยบร้ อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นารถเข้ ามาประมูลกับ บริ ษัททังผู
้ ้ ที่นารถมา
ขายและผู้ที่เข้ ามาทาการประมูลซือ้ รถโดยบริ ษัทจัดสถานที่นงั่ พักรอห้ องปรับอากาศและบริ เวณลานประมูลในตัวอาคารโดย
คานึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลักพร้ อมทังจั
้ ดให้ มีบริ การเครื่ องดื่มบริ การแก่ลกู ค้ าตลอดเวลาที่ทาการประมูล
4.2

การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์

บริ ษัทจัดให้ มีการทาเอกสารประกอบรถยนต์ที่เข้ าทาการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์แต่ละคันให้ กับผู้ที่สนใจเข้ าทาการ
ประมูลซื ้อรถยนต์ได้ ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคันและบริ ษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์ ทุก คัน ที่ลูก ค้ า ได้ ทา
การประมูล ไปจากบริ ษั ท อีก ด้ ว ย นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ทาการรั บ ประกัน การโอนกรรมสิท ธิ์ ข องรถยนต์ แ ต่ละคัน ซึ่ง หากผู้
ประมูลไปแล้ วไม่สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ ได้ บริ ษัทจะรับคืนทันที
5

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

5.1

การใช้ ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์ เพือ่ ความยัง่ ยืน

บริ ษัทรณรงค์ให้ พนักงานลดการใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อาทิเช่น ลดปริ มาณการใช้ กระดาษในการปฏิบตั ิงาน
และในการประชุมโดยมุ่งเน้ นการใช้ การทาเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้ กระดาษภายในองค์กรรวมทัง้
รณรงค์การใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
5.2

การป้องกันมลพิษ

บริ ษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่ แวดล้ อมโดยรอบบริ ษัท รวมทังการป้
้
องกันมลพิษโดยจัดให้ มีการฉีดน ้าบริ เวณสต๊ อกเก็บรถยนต์
และถนนภายในบริ ษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริ ษัทและบริ เวณใกล้ เคียงได้ อีกทังลดระยะเวลาและ
้
ความจาเป็ นในการติดเครื่ องยนต์ของรถที่จะเข้ าทาการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริ ษัท
และชุมชนใกล้ เคียง
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6

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

6.1

บทบาทในตลาดแรงงาน

บริ ษัทมีบทบาทในการจ้ างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปี ที่ บริ ษัทได้ อยู่ในธุรกิจ
การประมูลพร้ อมทังได้
้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้ วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัดเพื่อส่งเสริ มให้
เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
6.2

การมีสว่ นร่วมในชุมชน

บริ ษัทจัดให้ มีจุดตรวจของสถานีตารวจในท้ องที่ประจาที่บริ ษัท (ตู้แดง) ทัง่ นี ้เพื่อป้องกันภัยอันอาจเกิดขึ ้นได้ กบั บริ ษัทและเผื่อแผ่ไปยัง
ชุมชนใกล้ เคียงเพื่อให้ การอยูร่ ่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่ นและคานึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็ นหลัก
7

การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ นวั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย

7.1

การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้ วยระบบใหม่

เป็ นระบบ Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสานักงานและสาขาสต๊ อกแบบออนไลน์ ซึง่ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลการรับรถ
รู ปรถ สต๊ อกรถ สามารถที่สามารถตรวจสอบได้ ทนั ทีแบบ Real Time ทาให้ ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ ทนั ทีและติดตาม
ผลได้ ในขณะกาลังประมูลและข้ อมูลมีความถูกต้ อง รวดเร็ ว ตรวจสอบได้ รวมทังมี
้ ระบบออนไลน์ทาให้ ลดภาระงานในการส่ง
ข้ อมูลระหว่างสาขาและเจ้ าของรถ ทาให้ ทงลู
ั ้ กค้ าและหุ้นส่วนที่สง่ ทรัพย์สินให้ บริ ษัท ได้ รับความสะดวกสบาย รวดเร็ วและถูกต้ อง
แม่นยา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงทุนพัฒนาระบบการตรวจสอบเครื่ องยนต์และสภาพตัวถังของรถที่เข้ าประมูลเพื่อให้ รถยนต์ที่ผ่านการประมูลทุก
คันอยูใ่ นสภาพที่ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและลดปั ญหาด้ านมลพิษเพิ่มขึ ้นด้ วย
7.2

การเป็ นผู้บริ หารจัดการการประมูลใบอนุญาตคลืน่ ความถี่ 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ท

บริ ษัทได้ ดาเนินการพัฒนาซอฟแวร์ ระบบการประมูลตามกฎการประมูลที่สานัก งาน กสทช. กาหนดไว้ โดยมีการทดสอบระบบใน
ทุกๆ ขันตอน
้
ซึง่ การที่บริ ษัทได้ เข้ าไปดาเนินการดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจ ถือเป็ นการตอกย ้าภาพลักษณ์ความเป็ นมือ
อาชีพระดับประเทศ และเป็ นก้ าวสาคัญในการขยับขึ ้นไปจัดประมูลสินทรัพย์และโครงข่ายระดับประเทศอื่นๆ
7.3
การใช้ ความชานาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บริ ษัทได้ ใช้ นวัตกรรมและความชานาญพิเศษทางธุรกิจให้ กบั หน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประมูลรถยนต์ซงึ่ เป็ น
ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ คานึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็ นหลัก
ตลอดมา
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา1/
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
สานักกรรมการ
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

3.
4.
5.
6.
7.
8.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
นายศราวุธ จารุจินดา
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
นายเทพทัย ศิลา2/
นายวรัญญู ศิลา
นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรักษา

9. นางอัญชลี พรรคกลิน
10. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
11. นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์
12. นายนิธิศ โสภณ

ณ 31 ธ.ค.
2558

ณ 20 ม.ค.
2560

เพิ่ม (ลด)

7,200,000
-

7,200,000
-

-

6,388,800
22,899,000
-

6,388,800
23,999,000
-

1,100,000
-

-

-

-

-

-

-

NA

10,000

-

-

-

-

หมายเหตุ :
/1
รวมส่วนของคูส่ มรส 6,700,000 หุ้น
/2
รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น
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การควบค ุมภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้ วยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัท
ดาเนินธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล การใช้ ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สนิ การรายงานข้ อมูล
ทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากการกระทาที่อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน
รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ โดยกาหนดโครงสร้ างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการ
ถ่ ว งดุล อ านาจ และการควบคุม ภายในอย่า งเหมาะสม รวมทัง้ ก าหนดเป้า หมายทางธุ ร กิ จ และดัช นี ชี ว้ ัด ผลส าเร็ จ ( Key
Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ งานและติดตามผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบ
กับเป้าหมายองค์กรอย่างสม่าเสมอ
รวมทังก
้ าหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัท นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การรับแจ้ งเบาะแสหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน อย่า งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังส่
้ งเสริ ม
รณรงค์ให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึก ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ และปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้
ความรู้ แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม แ ละจัดให้ มี
กระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้ มีค่มู ือการปฏิบตั ิงานของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยให้ การดาเนินธุรกิจมีความคล่องตัว เป็ นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทังระบบควบคุ
้
มภายในที่เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ ระบบควบคุม ภายใน ระบบบริ ห าร
จัด การความเสี่ ย ง และระบบการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมและมีประสิท ธิ ภาพ รวมถึงการดูแล
ให้ บริ ษัทมีการปฏิบัติตามข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การดูแลมิให้ เกิ ด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีกลไก
การตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผ้ ูตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก และสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ใน
การตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริ หารจัดการความเสี่ยง และระบบการ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ในการปฏิ บัติ ง านของทุก หน่ ว ยงานของบริ ษั ท โดยน ากรอบแนวทางของระบบควบคุม ภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการ
บริ หารความเสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ ให้ การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง
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และการกากับดูแลให้ มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สดุ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังจากปั
้
จจัยภายนอกและภายใน
องค์ กร จึงจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงของ
องค์กรให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ ทุกคนป ฏิบตั ิ โดย
ประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยงทังปั
้ จจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้ าน เช่นด้ านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทังความเสี
้
่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดให้
“คณะทางานบริ หารความเสี่ยง” มีการรายงานผลให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
ทุกปี รวมทังมี
้ การทบทวนปั จจัยเสีย่ งที่มีการเปลีย่ นแปลงทังจากภายนอกและภายในที
้
่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้ องกับความเสีย่ งและประเภทธุรกิจ โดยได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตาแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทาและทบทวนคู่มือ /ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างองค์กร และการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ โดยให้ แต่ละหน้ าที่ที่สามารถถ่วงดุลอานาจหรื อมีกลไกสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคัญ เพื่อป้องกันและลดข้ อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้ านการเงิน การ
ประมูล การจัดซื อ้ จัด จ้ าง หรื อ การดูแ ลทรั พ ย์ สิน เป็ น ต้ น รวมทัง้ มีห น่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนิ น การสอบทานผลการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ คูม่ ือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ช่วยให้ การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ในการทาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทให้ ถือปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ให้ มีความถูกต้ อง โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล ตังแต่
้ การรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูล จัดเก็บ และติดตามผล
ข้ อมูล เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการนาข้ อมูลที่สาคัญไปใช้ ในการบริ หารจัดการของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
หรื อผู้มีส่วนได้ เสียต่าง ๆ มีความครบถ้ วนถูกต้ องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
รวมทังมี
้ การกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ข้อมูล
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บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารที่ผ้ รู ับข้ อมูลทังภายในและภายนอกองค์
้
กร สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว เช่น
ระบบ Internet เป็ นต้ น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ คู่มือ /ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและ
ข่าวสารของบริ ษัทรวมทังการรั
้
บแจ้ งข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริ ษัทกาหนดไว้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งที่ ครอบคลุมทุกด้ าน เช่น
ด้ านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สนิ และเรื่ องทุจริ ต ที่มีผลกระทบต่อ
ฐานะชื่ อเสียงอย่างมีนัยสาคัญ เพื่อรี บดาเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสานักตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อสอบทานได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี ้ ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในด้ านบัญชี และการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตและนาเสนอผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบ
บัญ ชีรับอนุญาต ผู้ต รวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจสอบสานักตรวจสอบภายใน
(In-house) ไม่พบประเด็นที่เป็ นข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ ก ากับดูแล ผู้ต รวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้ างบุคคลภายนอก ( Outsource) และสานัก
ตรวจสอบภายใน (In-house) ทาหน้ าที่ในการสร้ างความเชื่อมัน่ (Assurance) และให้ คาปรึกษา (Consulting) ได้ อย่างอิสระเที่ยง
ธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทางานของบริ ษัทและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทังติ
้ ดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมอย่าง
สม่ า เสมอ โดยเฉพาะในประเด็น ที่สาคัญ หรื อมีค วามเสี่ ยงสูง และรั บ ทราบรายงานเหตุการณ์ ผิดปกติ เช่ น กรณี ทุจ ริ ต การ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรื ออาจเกิดขึ ้นซ ้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การบริ หารความเสี่ยง ให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทยอมรับได้
และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ การดาเนินงานขององค์ กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้ เหมาะสมเป็ นประจา
ทุกปี
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริ ษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ที่สาคัญได้ แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ดังนี ้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

19,131,376
242,978
19,374,354

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นของการ
เข้ าทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของ
บริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งภายใต้ ประกาศและข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้ าทารายการและความเหมาะสม
ทางด้ านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่ อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในตลาด และมีการ
เปรี ยบเทียบราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทและรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาต
แห่งประเทศไทย
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นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อาจมีการเข้ าทารายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติซงึ่ มี
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริ ษัทในเครื อ บริ ษัท บริ ษัทได้
กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้ มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาที่เกิ ดขึ ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิไว้ แล้ วตามที่
กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัดพร้ อมทัง้
กาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเข้ าทารายการใหม่ หรื อมีการเปลีย่ นแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทา
หน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มี
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริ ษัทจะดาเนินการตามมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกันที่ระบุไว้ ข้างต้ น ก่อนการทารายการ ในส่วนของการให้ ก้ ยู ืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อ
บริ ษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นนั ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่ทารายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
แนวทางในการทาการสอบทานความครบถ้ วนในการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้ องกันและเกี่ยวโยงกัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้ วน บริ ษัทมีการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานดังนี ้
1)

บริ ษัทได้ มีการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทแจ้ งข้ อมูลการถือหุ้น และการดารงตาแหน่งทางการบริ หาร
หรื อการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นๆ ให้ แก่บริ ษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้ อมูลไว้ ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ซึ่ ง ปั จ จุ บัน มี ก ารจัด เก็ บ ข้ อ มูล ดัง กล่า วเรี ย บร้ อยแล้ ว นอกจากนัน้ ได้ แ จ้ งขอความร่ ว มมื อ ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
คณะกรรมการของบริ ษัทรับทราบว่า ในกรณีทีมีการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้น หรื อดารงตาแหน่งในบริ ษัทใดให้ กรุณา
แจ้ งให้ บริ ษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นหรื อดารงตาแหน่ง

2)

ฝ่ ายบัญชีจะทาการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ ้นเดือนว่า บริ ษัทมีการทารายการบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้ องซึ่งอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามข้ อมูลรายชื่อที่จดั เก็บไว้ หรื อไม่ และจัดทาข้ อมูลส่งให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทาน
ความเป็ นธรรมของราคาต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อ กาหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย รวมทั ้งปฏิบตั ิภารกิ จที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สาคัญของการจัดทางบการเงิน
ประจาปี 2558 และ รายไตรมาสของปี 2559 รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทโดยประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทก่อนที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบุคคล
ทัว่ ไป พร้ อมทังให้
้ ข้อสังเกตและคาแนะนาเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วน เชื่อถือ
ได้ การจัดทาเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญในรายงานทางการเงินของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอและทันเวลา สอบทานรายการทางบัญชีและรายการลูกหนี ้ทางการค้ าที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินพร้ อมทังเสนอข้
้
อแนะนา การสอบทานดังกล่าว ทาให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูล ทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง
เชื่อถือได้ และเพียงพอ โดยปฏิบตั ิสอดคล้ องตามเงื่อนไขของมาตรฐานทางบัญชี รวมทังกฎหมายและข้
้
อกาหนดที่
เกี่ยวข้ อง
2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มั่นใจว่ าบริ ษัทได้ ดาเนินการตามกฎเกณฑ์ และข้ อกาหนดต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด โดยจากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ รายการที่เกี่ ยวโยงทางการค้ าเป็ นรายการ
ที่เ ป็ น ปกติท างธุร กิ จ ของบริ ษั ท นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท บทวนกระบวนการจัด การรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยเฉพาะรายการระหว่างกันที่ กระทาโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อส่งเสริ มให้ การจัดทารายการที่เกี่ยว
โยงกันมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ ้น
3. สอบทานการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความเสี่ ย งของธุ ร กิ จ โดยค านึง ถึง
เป้าหมายของบริ ษัทระบบการควบคุมภายใน และรับทราบการบริ หารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ดาเนินการโดยผู้บริ หาร
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ของบริ ษัทการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ คาแนะนาและตรวจติดตามใน
รายงานผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมทังรายงานของส
้
านักตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ ความ
เหมาะสม และประสิทธิ ผ ลของการควบคุมภายใน รวมทั ้งการจัดการความเสี่ยงที่ สาคัญของการดาเนิน ธุร กิจ
และพบว่าบริ ษัทได้ ดาเนินการด้ านต่างๆ ด้ วยความเพียงพอและเหมาะสม
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายงานการ
ตรวจสอบภายใน ในด้ านการดาเนินงานของบริ ษัทโดยมีกระบวนการเริ่ มต้ นตังแต่
้ การวางแผน การรายงาน และ
การติดตามผล การปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมทัง้ รายงานของสานักตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผลและประสิ ท ธิ ภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการด้ วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้ จริ ง
5. สอบทานการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รั บ ทราบและเสนอข้ อ แนะน าต่อ ฝ่ ายจัด การของบริ ษั ท เพื่ อ ปฏิ บัติ ใ ห้
สอดคล้ องกับข้ อกาหนดและคาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังผลการประเมิ
้
นจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษั ทไทย (IOD)
จากการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน และกากับให้ บริ ษัทดาเนินกิจการต่าง ๆ
อย่า งถูก ต้ อ งตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยในปี 2559 ไม่พบรายการที่บริ ษัทกระทา
การที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจบริ ษัท
7. การพิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตั ้ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พ ิจ ารณาถึง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระในการทาหน้ าที่ของปี ที่ผา่ นมา รวมถึงความเหมาะสม
ถึง ค่าตอบแทน และได้ เ สนอแต่งตัง้ บริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ า ส์คูเปอร์ ส เอบีเ อเอส จากัด เป็ น ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทสาหรับปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนาเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีตอ่ ไป
โดยสรุ ป ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินขึ ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และบริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจอย่างสอดคล้ องกับกฎระเบียบว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและกฎหมายอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ระบบตรวจสอบภายใน ระบบ
ควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมกับธุรกิจ ทาให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถกู ต้ อง
เชื่อถือได้ และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ

(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2559 งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้สอบทานคุณภาพของ
งบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ว่างบการเงินของบริ ษัทได้ แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน อย่างถูกต้ องในสาระสาคัญ

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จดั การ
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ผลการดาเนินงาน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและให้ บริการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด

2557

งบแสดงฐานะการเงิน

2557

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรียกชาระแล้ ว

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

2558
712.93
253.57
459.36
709.87
348.38
361.49
11.60
36.04
82.81
254.24
0.48
253.75
51.32
202.44

2559
751.11
300.95
450.16
718.72
357.03
361.69
5.34
35.87
94.38
236.78
0.28
236.50
48.86
187.64

2558
712.93
253.57
459.36
137.50

580.62
153.35
427.27
601.83
320.60
281.23
5.66
31.52
95.81
159.56
159.56
33.95
125.61

2559
751.11
300.95
450.16
137.50

580.62
153.35
427.27
137.50
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อัตราส่ วนทางการเงิน
Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Profitability Ratio
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
Financial Ratio
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล
อัตราส่ วนอื่นๆ
มูลค่าหุ้นตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น (บาทต่อหุ้น)
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

2557

2558

2559

2.16
0.75
9.49
38.47
1.50
242.65

1.62
0.89
9.98
36.57
1.64
222.95

2.35
0.35
8.98
40.66
1.90
192.25

50.92
35.82
28.06
47.73

50.32
32.94
25.92
41.26

46.73
26.51
20.68
28.63

36.11
436.63
1.02

32.35
328.36
0.99

23.96
220.95
0.91

0.55
1.02
65.21

0.67
0.80
105.52

0.36
0.30
118.22

0.84
0.37
0.24
0.25
550

0.82
0.34
0.36
0.25
550

0.78
0.23
0.27
0.25
550
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการประมูลซื ้อขายทรัพย์สนิ โดยวิธีการประมูลแบบเปิ ด (Open Auction) ณ ลานประมูลและการ
ประมูลด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์ เนต (E-Auction) รวมถึงการให้ บริ การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การเคลื่อนย้ ายรถ
การเช็คต้ นทะเบียน เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นบริ การเสริ มเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมประมูล นอกจากนี ้บริ ษัทมีการพิจารณา
ขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจเพิ่มเติม เช่ น การจัดประมูลรถเพื่อการเกษตร ประมูลสินค้ าแบรนด์เนม และการให้ บริ การจัดการ
ประมูลให้ แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมศุลกากร ปปง และกสทช. เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการ
ทาธุรกิจจากการพึง่ พิงตลาดยานยนต์เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ นการให้ บริ การประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ซึ่ง
เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ดาเนินการขยายสาขาและเพิ่มสถานที่จดั เก็บทรัพย์สินในต่างจังหวัดให้ ครอบคลุมทัว่ ทุก
ภูมิภาคเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่เจ้ าของทรัพย์และลูกค้ า และเป็ นการเพิ่มโอกาสในการประมูลให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่
ประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประมูลรถยนต์มือสองในต่างจังหวัด รวมทังสร้
้ างโอกาสในการขยายตัวสูป่ ระเทศเพื่อน
บ้ าน ในระหว่างปี 2557 – 2559 รายได้ หลักของบริ ษัทยังคงมาจากรายได้ จากการประมูลทรัพย์สนิ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ
85 - 88 และรายได้ คา่ ขนย้ าย และรายได้ จากการบริ การอื่นๆ ในสัดส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 12 - 15
ในการประกอบธุรกิ จบริ การจัดการประมูลนัน้ บริ ษัทคิดค่าบริ การเรี ยกเก็ บจาก 2 ส่วน คือ ค่าบริ การจากผู้เข้ าประมูล และ
ค่าบริ การจากเจ้ าของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ปั จจัยหลักในการประสบความสาเร็ จของธุรกิจประมูลนันขึ
้ ้นอยู่กับจานวนและ
คุณภาพของทรัพย์สินที่นามาประมูล โดยบริ ษัทต้ องมีทรัพย์สินในการประมูลที่หลากหลาย และเพียงพอเพื่อโน้ มน้ าวให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประมูลสนใจมาเข้ าร่ วมการประมูลเป็ นจานวนมากเพื่อให้ เกิดการแข่งขันโดยเสรี ทรัพย์สินที่บริ ษัททาการประมูลสามารถจาแนก
ได้ เป็ น 3 ประเภท คือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สนิ อื่นๆ สาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ถือเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัท
นัน้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าบริ การจากผู้เข้ าประมูลโดยกาหนดเป็ นอัตราคงที่ต่อทรัพย์สินแต่ละรายการโดยไม่คานึงถึงมูลค่าของ
ทรัพย์สิน ทาให้ การเติบโตของรายได้ ของบริ ษัทมาจากจานวนทรัพย์สินที่ประมูลจบ ส่วนค่าบริ การของทรัพย์สินอื่นจะพิจารณา
ตามประเภทของทรัพย์สินที่นามาประมูล ซึ่งบริ ษัทมีการจัดการประมูลผ่านสถานที่ให้ บริ การประมูลทังในกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด
จานวน 14 แห่ง นอกเหนือจากการจัดประมูลนอกสถานที่ตามความประสงค์ของเจ้ าของทรัพย์
ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 709.87 ล้ านบาท เป็ น 718.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ 1.25 ส่วนในปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การปรับลดลงเป็ น 601.83 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ
16.26 สืบเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2558 ตลาดรถมือสองมีการชลอตัวเป็ นผลมาจากสถาบันการเงินมีการชลอการยึดรถ หลังจาก
พรบ.การทวงถามหนี ้ได้ ประกาศใช้ ในช่วงต้ นปี 2558 จึงส่งผลให้ มีการนารถเข้ ามาประมูลน้ อยลง อย่างไรก็ดีบริ ษัทสามารถเพิ่ม
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รายได้ จากการประมูลทรัพย์สินอื่น รวมถึงการจัดการประมูลให้ แก่องค์กรของรัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิ จการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมศุลกากร เป็ นต้ น
สาหรับปี 2559 การชลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประสบกับสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่ไม่เอื ้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทังในประเด็
้
นโครงสร้ างภาษี สรรพสามิตใหม่และกฏหมายการทวงหนี ้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการยึดรถของ
สถาบันการเงินที่นาส่งรถยึดเข้ ามาประมูลกับบริ ษัท
ต้ นทุนการให้ บริ การระหว่างปี 2557 – 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 348.38 ล้ านบาท 357.03 ล้ านบาท และ 320.60 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 49.08 ร้ อยละ 49.68 และ ร้ อยละ 53.27 ของรายได้ จากการให้ บริ การตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วน
ดังกล่าว ในปี 2559 เป็ นผลมาจากการที่ต้นทุนการให้ บริ การในสัดส่วนประมาณร้ อ ยละ 50 เป็ นต้ นทุนที่ไม่ได้ ผนั แปรโดยตรงกับ
รายได้ เช่น ค่าเช่าพื ้นที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูล และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ซงึ่ เป็ นผลมาจากการลงทุนขยายสาขา
ไปยังต่างจังหวัด ในช่วงปี 2558-2559 อันถือเป็ นการลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาธุรกิจการประมูลให้ สามารถเติบโตและขยายไปได้
ทุกภูมิภาคและสามารถขยายฐานลูกค้ าไปทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ดี ได้ ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นมีการปรับตัวลดลงในช่วงต้ นของการ
ลงทุน
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ในปี 2557 – 2559 นันมี
้ มลู ค่าเท่ากับ 118.85 ล้ านบาท
130.25 ล้ านบาท และ 127.33 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 16.75 ร้ อยละ 18.12 และร้ อยละ 21.16 ของรายได้ จาก
การให้ บริ การ ตามลาดับ เพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจาก ค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารส่วนใหญ่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ผนั แปรโดยตรงกับรายได้ ในขณะที่ ปี 2559 มีรายได้ ลดลงจากสาเหตุดงั กล่าวมาข้ างต้ น อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับลดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ได้ แม้ มีการขยายกิจการไปทัว่
ในปี 2557 – 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิลดลงจาก 202.44 ล้ านบาท 187.65 ล้ านบาท และ 125.61 ตามลาดับ และมีอตั รากาไรสุทธิ
ร้ อยละ 28.06 ร้ อยละ 25.92 และร้ อยละ 20.68 ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิที่ลดลงในปี 2559 เป็ นผลโดยตรงจากรายได้ จากการ
ประมูลที่ลดลงเป็ นหลักประกอบกับค่าใช้ จ่ายคงที่ ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายสาขาและสถานที่เก็บทรัพย์สิน รวมถึงการเพิ่มขึ ้น
ของพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานดังกล่าว
สาหรับฐานะทางการเงินของบริ ษัทนัน้ จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัททาให้ รายการสินทรัพย์และหนี ้สินบางรายการที่
แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการแกว่งตัว กล่าวคือ บริ ษัททาหน้ าที่เป็ นตัวกลางจัดการประมูล
ทรัพย์สนิ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับชาระเงินจากผู้ชนะการประมูล เพื่อนาส่งต่อให้ แก่เจ้ าของทรัพย์ ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ วนัน้
บริ ษัท
จะได้ รับเงินค่าทรัพย์ สินภายใน 4 วันทาการหลังจากวันที่สิ ้นสุดการประมูล และนาส่งให้ แก่เจ้ าของทรั พย์สินภายใน 5-7 วันทาการ
ภายหลังจากวันที่สิ ้นสุดการประมูล จากการประกอบธุรกิจดังกล่าวนัน้ จะส่งผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
3 รายการ คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี ้การค้ า และเจ้ าหนี ้การค้ า กล่าวคือ ภายหลังจากการประมูล บริ ษัท จะมีการ
บันทึกเงินสดและเงินฝากธนาคาร และลูกหนี ้การค้ าตามมูลค่าทรัพย์สนิ ที่สิ ้นสุดการประมูล และบันทึกเจ้ าหนี ้การค้ าเท่ากับมูลค่า
ทรัพย์สนิ ที่สิ ้นสุดการประมูลแล้ วเช่นกัน
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เมื่อผู้ชนะการประมูลทาการจ่ายชาระค่าทรัพย์สนิ จะส่งผลให้ บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าลดลง โดยที่มีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารเพิ่มขึ ้น

เมื่อบริ ษัททาการส่งมอบค่าทรัพย์สนิ ให้ แก่เจ้ าของทรัพย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมทังเจ้
้ าหนี ้การค้ าของบริษัท
จะลดลงเช่นกัน
ดังนันสิ
้ นทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ แต่ละสิ ้นงวดบัญชี อาจมีการแกว่งตัวซึ่งเป็ นผลมาจากกิจกรรมการรับชาระเงิน
และการชาระเงินคืนเจ้ าของทรัพย์ตามมูลค่าการประมูลได้ เสร็ จสิ ้นก่อนสิ ้นงวดบัญชี สาหรับปี 2557 – 2559 สินทรัพย์มีมลู ค่ารวม
เท่ากับ 712.93 ล้ านบาท 751.11 ล้ านบาท และ 580.62 ล้ านบาท ตามลาดับ และมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 253.57 ล้ านบาท 300.95 ล้ านบาท
และ 153.35 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 459.36 ล้ านบาท 450.16 ล้ านบาท และ 427.27 ล้ านบาท ตามลาดับ
บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.67 เท่า โดยภาระหนี ้สินของบริ ษัทเป็ น
เจ้ าหนี ้การค้ า ซึง่ ไม่มีภาระดอกเบี ้ยแต่อย่างใด


การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัท ประกอบด้ วยรายได้ 3 กลุม่ หลัก ได้ แก่ รายได้ จากการประมูลทรัพย์สิน รายได้ ค่าขนย้ ายและ
รายได้ ค่าบริ การอื่น โดยรายได้ จากการประมูล ถือเป็ นรายได้ หลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ
85 – 88 ของรายได้ จากการให้ บริ การตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นในปี 2557 และ 2558 อันเป็ นผลมาจากรายได้ จากการประมูลทรัพย์สนิ เป็ นสาคัญ โดย
เพิ่มขึ ้นจาก 709.87 ล้ านบาท เป็ น 718.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 1.25 ส่วนในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการ
ให้ บริ การลดลงเป็ น 601.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 16.26 อันเนื่องมาจากการชลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
ประสบกับสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่ไม่เอื ้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ ดังกล่าวข้ างต้ น
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท
รายได้ จากการประมูลทรัพย์สนิ
รายได้ คา่ ขนย้ าย
รายได้ คา่ บริ การอื่น1/
รวมรายได้ จากการให้ บริ การ

ร้ อยละ ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท ร้ อยละ

621.92

87.61

612.15

85.17

526.89

87.55

87.94

12.39

80.83

11.25

59.69

9.92

0.01

0.00

25.74

3.58

15.25

2.53

709.87

100.00

718.72

100.00

601.83

100.00

1/ รายได้ คา่ บริการอื่น ในปี 2558 และ 2559 ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รายได้ จาการให้ บริการจัดการประมูลแก่องค์กรของรัฐ เช่น ปปง กสทช. สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน และรายได้ จากการให้ บริการเช็คต้ นทะเบียน เป็ นต้ น

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

88

รายได้ จากการประมูลทรัพย์ สนิ
รายได้ จากการประมูลทรัพย์สิน ถือเป็ นรายได้ หลักในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการจาแนกทรัพย์สินในการประมูลเป็ น 3
กลุ่มหลัก ได้ แก่ รายได้ จากการประมูลรถยนต์ รายได้ จากการประมูลรถจักรยานยนต์ และรายได้ จากการประมูลทรัพย์สินอื่นๆ
ทังนี
้ ้ ระหว่างปี 2557 – 2559 การประมูลรถยนต์ ถือเป็ นรายได้ หลักโดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 90-92 ของรายได้ จากการ
ประมูลรวม ในขณะที่รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สนิ อื่น มีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 8-10 และร้ อยละ 0-0.21 ของรายได้ จาก
การประมูลรวม ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ รายได้ จากการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) รายได้ ค่าดาเนินการจากผู้ประมูลซื ้อ และ 2)
รายได้ ค่าคอมมิชชั่นหรื อค่าบริ การจากเจ้ าของทรัพย์สิน โดยรายได้ หลักของบริ ษัทจะมาจากการเรี ยกเก็บค่าดาเนินการจากผู้
ประมูลซือ้ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 88 ของรายได้ จากการประมูลรวม โดยรายได้ จากการประมูลในส่วนของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นนั ้ ส่วนใหญ่ได้ มาจากนิติบคุ คล อันได้ แก่สถาบันการเงินซึง่ มีรถยึดจากการผิดนัดชาระหนี ้ของสินเชื่อเช่าซื ้อเป็ นหลัก
ในปี 2557 – 2559 บริ ษัท มีรายได้ จากการประมูลทรัพย์สินเท่ากับ 621.92 ล้ านบาท 612.15 ล้ านบาท และ 526.89 ล้ านบาท
ตามลาดับ โดยมีอตั ราลดลงร้ อยละ 1.57 ในปี 2558 และอัตราลดลงร้ อยละ 13.93 ในปี 2559 ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้ จาก
การประมูลรถยนต์
ทังนี
้ ้ รายได้ จากการประมูล จาแนกตามประเภททรัพย์สนิ และเจ้ าของทรัพย์ระหว่างปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
ปี 2557
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการประมูลทรัพย์สนิ :
รถยนต์
- รถนิติบคุ คล

542.91

87.30

550.81

89.98

473.01

89.77

- รถบุคคล

18.97

3.05

12.90

2.11

5.83

1.11

รวมรถยนต์

561.88

90.35

563.71

92.09

478.84

90.88

จักรยานยนต์
- รถนิติบคุ คล

45.44

7.31

43.07

7.04

44.81

8.50

- รถบุคคล
รวมรถจักรยานยนต์

14.60
60.04

2.35
9.65

4.74
47.82

0.78
7.81

2.12
46.93

0.40
8.91

-

-

0.62

0.10

1.12

0.21

621.92

100.00

612.15

100.00

526.89

100.00

รวมสินค้ าอื่นๆ1/
รวมรายได้ จากการประมูลทรัพย์ สิน
1/ สินค้ าอื่นๆ ได้ แก่ สินค้ าแบรนด์เนม เป็ นต้ น
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รายได้จากการประมูลรถยนต์
บริ ษัทมีรายได้ จากการประมูลรถยนต์จาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ รายได้ จากผู้ประมูลซื ้อและรายได้ จากเจ้ าของทรัพย์ การเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ สว่ นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ บริ การต่อคัน และการเพิ่มขึ ้นของจานวนรถยนต์ที่นาเข้ ามาประมูลและสามารถจบ
การประมูลได้


ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
รายได้ จากการประมูล
ผู้ประมูลซื ้อ

495.28

88.15

504.15

89.43

429.70

89.74

เจ้ าของทรัพย์

66.60

11.85

59.56

10.57

49.14

10.26

รวมรายได้ จากการประมูลรถยนต์

561.88

100.00

563.71

100.00

478.84

100.00

จานวนคันที่ประมูลจบ (คัน)

63,995

100.00

64,561

100.00

5,3961

100.00

- รถนิติบคุ คล (คัน)

61,620

96.29

62,870

97.38

53,224

98.63

2,375

3.71

1,691

2.62

737

1.37

- รถบุคคล (คัน)

รายได้ จากการประมูลรถยนต์ ส่วนใหญ่เป็ นรายได้ ค่าดาเนินการที่เรี ยกเก็บจากผู้ประมูลซื ้อซึง่ เรี ยกเก็บในอัตรา 2,000 – 15,000
บาทต่อคัน ตามประเภทของรถ ซึง่ เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 88 - 90 ของรายได้ จากการประมูลรถยนต์ นอกจากนี ้ยังมีรายได้ คา่
คอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์ประมาณร้ อยละ 10 – 12 ของรายได้ จากการประมูลรถยนต์ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขในการจัดการประมูล
ที่แตกต่างกันของเจ้ าของทรัพย์สิน โดยบริ ษัทมีการตกลงกับเจ้ าของทรัพย์สินในการคิดค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์ในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 1 – 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประมูลจบ หรื อคิดค่าบริ การในอัตราคงที่ตอ่ คันแล้ วแต่กรณี
ในปี 2557-2558 รายได้ จากการประมูลรถยนต์เพิ่มขึ ้นจาก 561.88 ล้ านบาทและ 563.71 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
0.33 ส่วนในปี 2559 รายได้ จากการประมูลรถยนต์ลดลงเป็ น 478.84 ล้ านบาท คิดเป็ นอั ตราลดลงร้ อยละ 15.06 ของปี ก่อน โดย
สาเหตุหลักเป็ นผลมาจากจานวนรถยนต์ที่สง่ เข้ าประมูลมีจานวนลดลง
ในปี 2558 บริ ษัทมีการขยายสาขาและปรับปรุ งพัฒนาพื ้นที่การประมูลในต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต
ส่งผลทาให้ รายได้ จากการประมูลรถยนต์มีอตั ราเติบโตขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เป็ นตัวแทนประมูลงานจากองค์กรรัฐต่างๆ เช่น กรม
ศุลกากร เป็ นต้ น
ในปี 2559 รายได้ จากการประมูลรถยนต์จานวน 478.84 ล้ านบาท ลดลง 84.87 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจาก
ปริ มาณรถยนต์ที่จบประมูล ลดลงเป็ นผลจากจานวนรถที่สง่ เข้ าประมูลลดน้ อยลงตามสภาวะของตลาดรถยึดที่มีการชลอตัว
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รายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีรายได้ จากการประมูลรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของจานวนรถจักรยานยนต์ ที่ทาการประมูลและจบการ
ประมูล
ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ จากการประมูล
ผู้เข้ าประมูล

50.11

83.46

40.84

85.41

41.13

87.65

9.93

16.54

6.98

14.59

5.80

12.35

เจ้ าของทรัพย์
รวมรายได้ จากการประมูล
รถจักรยานยนต์
จานวนคันที่ประมูลจบ (คัน)

60.04

100.00

47.82

100.00

46.93

100.00

33,422

100.00

27,218

100.00

27,394

100.00

- รถนิติบคุ คล (คัน)

30,312

90.69

24,060

88.40

25,982

94.85

3,110

9.31

3,158

11.60

1,412

5.15

- รถบุคคล (คัน)

รายได้ จากการประมูลรถจักรยานยนต์ ในปี 2557 - 2559 ส่วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 83-88 มาจากค่าดาเนินการจากผู้เข้ าประมูล
ซึ่งเรี ยกเก็บ 1,500 บาทต่อคัน และประมาณร้ อยละ 12-17 มาจากค่าคอมมิชชั่นจากเจ้ าของทรัพย์ โดยบริ ษัทมีการตกลงกับ
เจ้ าของทรัพย์สนิ ในการคิดค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์ในอัตราประมาณร้ อยละ 1 – 2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ประมูลจบ หรื อคิด
ค่าบริ การในอัตราคงที่ตอ่ คันแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของการจัดการประมูลของแต่ละราย
รายได้ จากการประมูลรถจักรยานยนต์ลดลงจาก 60.04 ล้ านบาท เป็ น 47.82 ล้ านบาท และ 46.93 ล้ านบาท ในปี 2557-2559
คิ ด เป็ น อัต ราลดลงร้ อยละ 20.36 ในปี 2558 และ ลดลงร้ อยละ 1.86 ในปี 2559 ตามลาดับ สาเหตุห ลัก มาจากปริ ม าณ
รถจักรยานยนต์ประเภทนิติบคุ คลที่ประมูลจบลดลงในช่วงต้ นปี 2558 เนื่องจากมีรถจักรยานยนต์นิติบคุ คลเข้ าประมูลน้ อย แต่
ในช่วงกลางปี 2559 ได้ มีจานวนรถจักรยานยนต์จากนิติบคุ คลกลับเข้ ามาประมูลเพิ่มขึ ้น
รายได้จากการประมูลทรัพย์สินอืน่ ๆ
รายได้ จากการประมูลทรัพย์สินอื่นๆ ได้ แ ก่ บ้ าน สินค้ าแบรนด์เนม และอื่นๆ รายได้ ทงหมดมาจากค่
ั้
าดาเนินการจากผู้ประมูลซื ้อ
และเจ้ าของทรัพย์ ตามแต่กรณี


ในปี 2558 และ ปี 2559 รายได้ จากการประมูลทรัพย์สินอื่นมีจานวนเท่ากับ 0.62 ล้ านบาท และ 1.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.10
และร้ อยละ 0.21 ของรายได้ จากการประมูลทรัพย์สนิ ตามลาดับ

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

91

รายได้ ค่าขนย้ าย
รายได้ ค่าขนย้ ายรถที่เรี ยกเก็บในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้ มลดลงตามจานวนรถที่จบประมูล และการลดความจาเป็ นในการ
เคลือ่ นย้ ายรถ ภายหลังจากที่บริ ษัทขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด บริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าบริ การขนย้ ายรถจากผู้ซื อ้ ที่ชนะการประมูล
โดยบริ ษัทจะแสดงอัตราค่าขนย้ ายเป็ นการเปิ ดเผยให้ ผ้ ปู ระมูลซื ้อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครัง้ ก่อนเข้ าร่ วมประมูล
เว้ นแต่ในบางกรณีที่มีข้อตกลงกับผู้ขายรถไม่ให้ มีการเรี ยกเก็บค่าขนย้ ายรถจากผู้ประมูลซื ้อโดยผู้ขายจะชดเชยให้ บริ ษัทจึงจะไม่
เก็บค่าขนย้ ายจากผู้ซื ้อ ทังนี
้ ้ สาหรับการให้ บริ การขนย้ ายรถ มิได้ ถือเป็ นการให้ บริ การหลักของบริ ษัท แต่เป็ นเพียงบริ การเสริ มเพื่อ
การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายเท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในการกาหนดค่าบริ การขนย้ าย บริ ษัทจะนาต้ นทุนค่าขนย้ ายรถจากจุดที่บริ ษัทรับรถจากเจ้ า ของทรัพย์ไปยังสถานที่ประมูล
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้ รถเทรนเลอร์ ในการขนย้ ายและจะดาเนินการเรี ยกเก็บแก่ผ้ ทู ี่ชนะการประมูล บริ ษัทมีรายได้ ค่าขนย้ ายเท่ากับ
87.94 ล้ านบาท 80.83 ล้ านบาท และ 59.69 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12.39 ร้ อยละ 11.25 และร้ อยละ 9.92 ของรายได้ จาก
การขายและให้ บริ การ ในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
รายได้ ค่าบริการอื่น
รายได้ ค่าบริ การอื่น ประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช็ คต้ นทะเบียน รายได้ จากการให้ บริ การจัดการประมูลให้ แก่องค์ กรของรัฐ เช่น
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมศุลกากร และ สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายได้ คา่ บริ การอื่นเท่ากับ 25.74 ล้ านบาท และ 15.25 ล้ านบาท ในปี
2558 – 2559 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 3.58 และร้ อยละ 2.53 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นประกอบด้ วย รายได้ ดอกเบี ้ยรับ และอื่นๆ มีจานวนเท่ากับ 11.60 ล้ านบาท 5.34 ล้ านบาท และ 5.66 ล้ านบาท ในปี
2557 – 2559 ตามลาดับ รายได้ อื่นส่วนใหญ่มาจากรายได้ ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร โดยมีจานวนลดลงเนื่องจากจานวนเงิน
ฝากธนาคารลดลงและอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากในตลาดการเงินมีแนวโน้ มที่ลดลงตามลาดับ ในปี 2558-2559 อัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
มีอตั ราระหว่างร้ อยละ 0.80 - 2.90 ต่อปี และร้ อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี ตามลาดับ

รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
อื่นๆ1/
รวมรายได้ อื่น

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
7.42 64.00
4.29
80.00
3.04 53.61
4.12

36.00

1.05

20.00

2.62

46.39

11.60 100.00

5.34

100.00

5.66

100.00

1/ อื่นๆ ได้ แก่ รายได้ จากค่าเช่าพื ้นที่ห้องอาหาร กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
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ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ต้ นทุนการให้ บริ การของบริ ษัท สามารถจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ ต้ นทุนที่ไม่ผนั แปรโดยตรงกับรายได้ และต้ นทุนผันแปรกับรายได้
โดยระหว่างปี 2557-2559 ที่ผา่ นมาสัดส่วนต้ นทุนคงที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นโดยอยูป่ ระมาณระหว่างร้ อยละ 42 -61 ของต้ นทุนในการ
ให้ บริ การรวม สาเหตุหลักจากการเพิ่มจานวนสาขาและสถานที่เก็บทรัพย์สินรวมทังการเพิ
้
่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยาย
สาขาอันเป็ นการลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาธุรกิจในอนาคต ทังนี
้ ้รายละเอียดต้ นทุนการให้ บริ การในปี 2557 – 2559 สามารถแสดง
ได้ ดงั นี ้


ตารางแสดงรายละเอียดต้ นทุนการให้ บริ การในปี 2557 – 2559
ปี 2557
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประมูล2/

ปี 2558

ปี 2559

ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
64.26
9.05
67.59
9.40
63.41
10.54

เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

37.31

5.26

52.24

7.27

65.29

10.85

ค่ารักษาความปลอดภัย

17.87

2.52

19.74

2.75

21.01

3.49

ค่าเสือ่ มราคา

16.85

2.37

22.99

3.20

30.81

5.12

3.66

0.52

12.88

1.79

4.12

0.68

6.55
146.50
110.76

0.92
20.64
15.60

10.55
186.00
100.23

1.47
25.88
13.95

10.63
195.27
80.94

1.77
32.45
13.45

47.94

6.75

34.11

4.75

20.55

3.41

43.17
201.87

6.08
28.44

36.69
171.03

5.10
23.80

23.86
125.34

3.96
20.82

348.38

49.07

357.03

49.67

320.60

53.27

ระบบการประมูล-E - Auction
อื่นๆ
รวมต้ นทุนคงที่
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับยานพาหนะ 3/
ค่าดาเนินการจ่าย4/
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดประมูล5/
รวมต้ นทุนผันแปร
รวมต้ นทุนการให้ บริ การ

1/ ร้ อยละของรายได้ จากการให้ บริการ
2/ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่ประมูลทังในกรุ
้
งเทพฯและ
ต่างจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง เต็นท์ เป็ นต้ น
3/ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้ างบริ ษัทขนย้ ายรถเพื่อขนย้ ายรถที่จะเข้ าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึ่งไปเก็บยังอีกสถานที่หนึ่ง
เพื่อรอประมูลหรือเข้ าประมูล รวมถึงค่าเช่ารถที่ทีมงามประจาสถานที่เก็บรักษารถใช้ สาหรับตรวจดูแลความเรียบร้ อย
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4/ ค่าดาเนินการจ่าย คือค่าใช้ จ่ายที่บริ ษัทจ่ายให้ กับตัวแทนจัดหารถที่นารถมาประมูลกับบริ ษัทในอัตราที่ตกลงกัน เช่น กาหนดจ่ายเป็ นจานวนเงิน
คงที่ตอ่ คัน เป็ นต้ น
5/ ค่าใช้ จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริ การทาความสะอาดรถที่เข้ าประมูล ค่านา้ มั นเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้ เพื่อให้ รถที่ประมูลได้ ดงั กล่าวมี
น ้ามันเพียงพอที่จะขับออกไปเติมที่สถานีบริการน ้ามันได้ ค่าจ้ างพนักงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานที่ประมูล เป็ นต้ น

ต้ นทุนการให้ บริ การ ประกอบด้ วย ต้ นทุนคงที่และต้ นทุนผันแปร ซึ่งต้ นทุนคงที่สว่ นใหญ่ เป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวกับการจัดการสถานที่
ประมูลและสถานที่เก็บทรัพย์สินอันได้ แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน เป็ นต้ น ในปี 2557-2559 บริ ษัทมีต้นทุนบริ การคงที่ จานวน 146.50 ล้ านบาท 186 ล้ านบาท และ 195.27 ล้ านบาท
ตามลาดับ อันเป็ นผลจากการเพิ่มสาขาดังกล่าวข้ างต้ น ในขณะที่ต้นทุนบริ การผันแปรในปี 2557-2559 มีจานวน 201.87 ล้ านบาท
171.03 ล้ านบาท และ 125.34 ล้ านบาท ลดลง 45.69 ล้ านบาท ในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ ายพาหนะ ซึ่งถือเป็ นสัดส่วนประกอบ 23-30% ของต้ นทุนบริ การทังหมด
้
อันเป็ นผลจากการลดการเคลื่อนย้ ายรถและ
ดาเนินการจัดการประมูล ณ สาขาที่เปิ ดใหม่ในต่างจังหวัด
ต้ นทุนการให้ บริ การรวมเท่ากับ 348.38 ล้ านบาท 357.03 ล้ านบาท และ 320.60 ล้ านบาท ในปี 2557 - 2559 ตามลาดับ อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนต่อรายได้ จากการให้ บริ การมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 49.07 ร้ อยละ 49.67 และร้ อยละ 53.27
ในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ เนื่องจากต้ นทุนการให้ บริ การส่วนใหญ่คือ เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยายสาขาซึง่ เป็ นต้ นทุนคงที่
ในปี 2558 ต้ นทุนการให้ บริ การมีมลู ค่าเท่ากับ 357.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.65 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากมีต้นทุนในการจัด
งานประมูลให้ กบั องค์กรของรัฐเพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากการประมูลรถ
สาหรับปี 2559 ต้ นทุนการให้ บริ การมีมูลค่าเท่ากับ 320.60 ล้ านบาท ลดลง 36.43 ล้ านบาทจากปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักมาจาก
จานวนรถจบประมูลที่ลดน้ อยลง และความจาเป็ นในการเคลือ่ นย้ ายรถมีลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริการ และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก 118.85 ล้ านบาท เป็ น 130.25 ล้ านบาท
ในปี 2558 และลดลงเป็ น 127.33 ล้ านบาท ในปี 2559 ผลจากการเร่งพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและผลกระทบ
จากรายได้ ที่ลดลงในปี 2559 ทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารปรับเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.13 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 15.92
ใน
ปี 2559 ในขณะที่ยอดค่าใช้ จ่ายมีการเพิ่มขึ ้นเพียง 1.5% จากปี 2558 ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้น
จากร้ อยละ 4.99 ของรายได้ จากการให้ บริ การในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 5.24 ในปี 2559 ในขณะที่มียอดค่าใช้ จ่ายลดลงจากปี 2557
และ 2558 ตามลาดับ
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ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและให้ บริ การ

36.04

5.08

35.87

4.99

31.52

5.24

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
รายได้ จากการให้ บริ การ

82.81

11.67

94.38

13.13

95.81

15.92

118.85
709.87

16.75
100.00

130.25
718.72

18.12
100.00

127.33
601.83

21.16
100.00

1/ ร้ อยละของรายได้ จากการให้ บริการ

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การในปี 2557 - 2559 ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายหลัก 3 รายการ คือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประมาณร้ อยละ 19 – 26 เงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประมาณร้ อยละ 23 - 31 และค่าบริ การขนเงิน 11 -13


ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การจานวน 36.04 ล้ านบาท 35.87 ล้ านบาท และ 31.52 ล้ านบาท ในปี 2557-2559 หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 5.08 ร้ อยละ 4.99 และร้ อยละ 5.24 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ในปี 2558 และ 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขายและให้ บริ การ
ลดลงในอัตราร้ อยละ 0.47 และลดลงร้ อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2557 – 2559 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักคือเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 66-70 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาและค่า
ซ่อมแซมประมาณร้ อยละ 15-17


ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 82.81 ล้ านบาท 94.38 ล้ านบาท และ 95.81 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.67 ร้ อยละ 13.13 และร้ อยละ 15.92 ของรายได้ จากให้ บริ การ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีอัตรา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.97 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.52 ในปี 2559 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริ ษัทมีการปรับเปลีย่ นระบบการ
ทางานโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับเปลี่ยนบุคคลากรให้ เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางาน
ในปี 2558 ส่วนปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเพียง 1.43 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.52 เป็ นผลจาก
การควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2557 – 2559 ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทมีการปรับตัวลดลง โดยมีกาไรสุทธิเท่ากับ 202.44 ล้ านบาท 187.65 ล้ านบาท
และ 125.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 28.06 ร้ อยละ 25.92 ร้ อยละ 20.68 ตามลาดับ อันเป็ นผลกระทบมา
จากการหดตัวของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะปริ มาณรถยึดมีการลดลงหลังจากกฏหมายทวงหนี ้มีการประกาศใช้ ในปี 2558
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กาไรขันต้
้ น

ปี 2557
ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
361.50
50.92
361.69 50.32

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ
281.23 46.73

กาไรจากการดาเนินงาน

254.24

35.82

236.78

32.94

159.56

26.51

กาไรสุทธิ

202.44

28.06

187.65

25.92

125.61

20.68

ในปี 2557 อัตรากาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 188.72 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การมีอตั ราการ
เติบโตสูงในอัตราร้ อยละ 51.55 ในขณะที่ต้นทุนการให้ บริ การซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่าสถานที่ เงินเดือนและ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัยฯ จึงมีสดั ส่วนลดลง อีกทังบริ
้ ษัทพยายามควบคุมค่าใช้ จ่าย และพยายาม
บริ หารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิ ภาพ ประกอบกับค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายบริ หารมีจานวน
ลดลง จึงส่งผลทาให้ อตั รากาไรจากการดาเนินงาน เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 35.82 และอัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 28.06 ในปี 2557
สาหรับปี 2558 และปี 2559 อัตรากาไรจากการดาเนินงานลดลงร้ อยละ 6.87 และร้ อยละ 32.61 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี ก่อน
เนื่องจากรายได้ จากการให้ บริ การมีอตั ราเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.25 ในปี 2558 และลดลงร้ อยละ 16.26 ในปี 2559 ตามลาดับ ส่วน
หนึ่งเป็ นผลกระทบจากจานวนรถที่ลดลงในขณะที่บริ ษัทมีการลงทุนพัฒนาและขยายสาขา จึงส่งผลให้ รายได้ ลดลงในขณะที่
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ส่งผลให้ อตั รากาไรจากการ
ดาเนินงานเป็ นร้ อยละ 32.94 และร้ อยละ 26.51 ในปี 2558 และในปี 2559 ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิลดลงเป็ นร้ อยละ 25.92
และร้ อยละ 20.68 ในปี 2558และในปี 2559 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเท่ากับ 712.93 ล้ านบาท 751.10 ล้ านบาท และ 580.62 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 ตามลาดับ โดย
เป็ นการเพิ่มขึ ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด และส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2558 แต่ปรับตัว
ลดลงในปี 2559 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 45-68 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 32-55 ของสินทรัพย์รวม ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของสินทรัพย์พบว่า ณ สิ ้นปี 2558 สินทรัพย์หลัก
ของบริ ษัทมีสดั ส่วนเงินสด/เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันร้
้ อยละ 46 ของสินทรัพย์รวม และส่วนปรับปรุงที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์สทุ ธิ ร้ อยละ 33 รวมเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79 ของสินทรัพย์รวม
สาหรั บปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนเงิ นสด/เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันคิ
้ ดเป็ นร้ อยละ 36 ของสินทรั พย์ รวมและส่วน
ปรับปรุงที่ดินอาคารที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายสาขาในช่วงปี 2558-2559 โดยคิดเป็ นร้ อยละ 43 รวมเป็ นร้ อยละ 79 ของสินทรัพย์รวม
เช่นเดียวกับปี 2558
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 386.19 ล้ านบาท 250.10 ล้ านบาท และ 48.72 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนของสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้ อยละ 54.17 ร้ อยละ 33.30 และร้ อยละ 8.39 ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
จากการที่บริ ษัทประกอบธุรกิ จให้ บริ การในการจัดการการประมูล โดยในการประกอบธุรกิ จ บริ ษัทจ ะทาการรั บชาระเงินค่า
ทรัพย์สินจากผู้ชนะการประมูลและนาส่งให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สิน โดยช่วงเวลาระหว่างการส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินดังกล่า ว จะ
เกิดขึ ้นภายในประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากการประมูล ทาให้ มูลค่าเงินสดคงค้ าง ณ แต่ละสิ ้นงวดบัญชี มากหรื อน้ อย ขึ ้นอยู่กบั
มูลค่าทรัพย์สนิ ที่ทาการประมูลในช่วงก่อนการปิ ดงวดบัญชีในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ทาการส่งมอบให้ แก่เจ้ าของทรัพย์สนิ
เงินลงทุนระยะสัน้
บริ ษัทมีเงินลงทุนระยะสัน้ ในปี 2557-2559 เท่ากับ 34.95 ล้ านบาท 95.03 ล้ านบาท และ 163.13 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยบริ ษัท
นาเงินสดส่วนที่เหลือจากการใช้ จ่ ายในการดาเนินงานไปกระจายฝากประจากับธนาคารหลายแห่งเพื่อหาผลประโยชน์ทาให้ เกิด
รายได้ ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นรายการลูกหนี ้ค่ารถยนต์และค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้ าในสัดส่วนรวมประมาณร้ อยละ
78 - 93 ของลูกหนี ้รวม
ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ านบาท
ลูกหนี ้ค่ารถ – สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ า – งานบริ การจัดการประมูล
ค่าเช่าทีด่ ินจ่ายล่วงหน้ า
เงินทดลองจ่ายและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ
รวม
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ณ 31 ธ.ค. 58

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท

ร้ อยละ

38.78

66.74

47.85

55.61

25.89

53.72

-

-

17.30

20.14

1.99

4.13

6.65

11.44

14.64

17.04

15.33

31.81

12.68

21.82

6.10

7.21

4.98

10.34

58.11

100.00

85.90

100.00

48.19

100.00
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ลูกหนี ้ค่ารถ – สุทธิ
ยอดคงเหลือของลูกหนี ้ค่ารถ สามารถแยกอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้

ภายในกาหนดชาระ

ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
ณ 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
21.51
54.90
32.75
67.99
23.38
88.05

เกินกาหนดชาระ
- ต่ากว่า 3 เดือน

17.26

44.05

15.00

31.14

2.74

10.33

- เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ 1/
ลูกหนีค้ ่ ารถ –สุทธิ

0.41
39.18
(0.41)
38.78

1.05
100.00
(1.05)
98.98

0.51
48.26
(0.41)
47.85

1.05
100.00
(0.84)
99.16

0.43
26.55
(0.41)
25.89

1.62
100.00
(1.54)
98.46

หมายเหตุ : 1/ บริ ษัทมีนโยบายตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญในอัตราร้ อยละ 100 ของลูกหนีค้ ่ ารถที่เกินกาหนดชาระ 3 เดือน นอกจากนีบ้ ริ ษัทจะทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี ้ที่ค้างอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นข้ อมูลประกอบ
ในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้ค่ารถ

ลูกหนี ้ค่ารถ-สุทธิ เป็ นลูกหนี ้ที่เกิดจากระยะเวลาที่บริ ษัทให้ เครดิตแก่ผ้ ชู นะการประมูล โดย ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 บริ ษัทมีลกู หนี ้
ค่ารถจานวน 38.78 ล้ านบาท 47.85 ล้ านบาท และ 25.89 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยลูกหนี ้ค่ารถที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น (ลดลง) ในวันสิ ้น
งวดขึ ้นอยูก่ บั ลูกหนี ้ค่ารถในงวดประมูลช่วงสัปดาห์สดุ ท้ ายของปี ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงิน ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ าอยู่
ระหว่าง 4-90 วันทาการ แต่โดยปกติกาหนดไว้ ที่ 3-4 วันทาการ ส่วนที่เกินกว่า 4 วันทาการจะมีเพียง 3 รายหากพิจารณาจากอายุ
ลูกหนี ้ค่ารถของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 จะเห็นได้ วา่ ลูกหนี ้ค่ารถส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี ้ค่ารถที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระอยูร่ ะหว่าง
ร้ อยละ 55 – 88 ลูกหนี ้ค่ารถที่เกินกาหนดต่ากว่า 3 เดือน อยู่ระหว่างร้ อยละ 10 – 44 และลูกหนี ้ค่ารถที่เกินกาหนดชาระเกินกว่า
12 เดือนขึ ้นไปเป็ นลูกหนี ้ที่บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ ว
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้ า คือ เงินที่จ่ายล่วงหน้ าค่าเช่าที่ดินแปลงย่อยที่ใช้ สาหรับเป็ นสถานที่จดั ประมูลที่สาขารังสิต พุทธมณฑล
สาย 2 เชียงใหม่ สงขลา อุดรธานี อุบลราชธานี และสถานที่เก็บรักษารถต่างจังหวัด มีจานวน 6.65 ล้ านบาท 14.64 ล้ านบาท และ
15.33 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญเช่า
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี ้อื่น-สุทธิ ประกอบด้ วย
เงินทดรองจ่าย คือ เงินทดรองจ่ายให้ แก่พนักงานเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงานประมูล ค่าใช้ จ่ายในส่วนงานต่างๆภายในสานักงานและ
สาขาและอื่นๆ มีจานวน 7.09 ล้ านบาท 3.20 ล้ านบาท และ 2.20 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า เป็ นค่าใช้ จ่ายประเภท ค่าเบี ้ยประกันภัยกลุม่ จ่ายล่วงหน้ า ค่าติดตังป้
้ ายโฆษณาประสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนเช่าที่ดิน เป็ นต้ น โดยมีจานวน 2.19 ล้ านบาท 2.10 ล้ านบาท และ 2.04 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
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ลูกหนี ้อื่น คือ ลูกหนี ้ค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้ าของทรัพย์ เงินทดรองจ่ายงานประมูล เป็ นต้ น มีจานวน 2.94 ล้ านบาท 0.43 ล้ านบาท
และ 0.27 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
บริ ษัทมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกันเท่ากับ 32.56 ล้ านบาท 32.86 ล้ านบาท และ 32.86 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
4.57 ร้ อยละ 4.37 และร้ อยละ 5.66 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้า
ประกัน ณ สิ ้นปี 2559 ใช้ สาหรับเป็ นหลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อประกันการใช้
ไฟฟ้าจานวน 0.33 ล้ านบาท ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาด 7.53 ล้ านบาท และใช้ ค ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จานวน 25.00 ล้ านบาท
ส่ วนปรับปรุ งที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การประมูลซื ้อขายสินทรัพย์ทงในเขตกรุ
ั้
งเทพ และต่างจังหวัดบนพื ้นที่เช่าทังหมดจากบุ
้
คคลที่ไม่
เกี่ยวข้ องกันจานวนหลายราย และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการลงทุนพัฒนาสถานที่ป ระมูลจากการประมูลสัญจรเป็ นการ
ประมูลในสาขาที่เป็ นสถานที่ประมูลประจาโดยการก่อสร้ างสินทรัพย์ถาวรใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อพัฒนาพื ้นที่ให้ บริ การและอานวยความ
สะดวกให้ แก่ลกู ค้ าที่มาประมูลให้ ดียิ่งขึ ้น จึงส่งผลทาให้ มีเงินลงทุนในการปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมามี
จานวนเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 180.51 ล้ านบาท 270.04 ล้ านบาท 272.89 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 ตามลาดับ
ในปี 2558 ส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สทุ ธิ 245.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2558 จานวน 78.73 ล้ านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษัทได้ มีการพัฒนาก่อสร้ างสถานที่ประมูลเพิ่มเติม เช่น สุราษฎร์ ธานี สงขลา(หาดใหญ่) อุบลราชธานี และ
อุดรธานี
ในปี 2559 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ 249.02 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2559 จานวน 3.94 ล้ านบาท จาก
การที่บริ ษัทได้ มีการพัฒนาก่อสร้ างสถานที่ประมูลเพิ่มเติม ที่จงั หวัดพิษณุโลกซึง่ อยู่ในงานระหว่างก่อสร้ างกาหนดแล้ วเสร็ จต้ นปี
2560
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ ประกอบด้ วย สิทธิการเช่าที่ดิน ลิขสิทธิ์และซอฟแวร์ มีจานวนรวมเท่ากับ 14.16 ล้ านบาท 24.96 ล้ านบาท
และ 23.87 ล้ านบาท ณ สิน้ ปี 2557 - 2559 ตามลาดับ รายการส่วนใหญ่คือ สิทธิ การเช่าที่ดิน ประกอบด้ วย สัญญาเช่าที่ดินที่
สานักงานใหญ่ และในจังหวัดต่างๆ มูลค่าตามบัญชี 21.13 ล้ านบาท
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย เงินมัดจา เงินประกันสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่ ดินจ่ายล่วงหน้ า ที่มีกาหนดชาระเกินกว่า
1 ปี มีจานวน 15.10 ล้ านบาท 10.39 ล้ านบาท 6.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.12 ร้ อยละ 1.38 และร้ อยละ 1.14 ณ สิ ้นปี 2557 2559 ตามลาดับ
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เงินมัดจา
เงินประกันสาธารณูปโภคและเงินประกัน
ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถ

ณ 31 ธ.ค. 57
ล้ านบาท ร้ อยละ1/
0.45
0.06

ณ 31 ธ.ค. 58
ณ 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ1/ ล้ านบาท ร้ อยละ1/
0.14
0.02
0.07
0.01

1.64

0.23

4.04

0.54

4.80

0.83

ค่าเช่าทีด่ ินจ่ายล่วงหน้ า

12.69

1.78

6.21

0.83

1.75

0.30

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ าอื่น

0.32

0.04

-

-

-

-

15.10

2.12

10.39

1.38

6.62

1.14

รวม
1/ ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทส่วนใหญ่ ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินที่บริ ษัทนามาประมูลและยังมิได้ ถึง
กาหนดส่งมอบค่าทรัพย์สิน ที่ผ้ ูประมูลซื ้อไปแล้ ว โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 61-81 ของหนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี
2557 – 2559 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมเท่ากับ 253.57 ล้ านบาท 300.94 ล้ านบาท 153.35 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.57
ร้ อยละ 40.07 ร้ อยละ 26.41 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ได้ แก่ เจ้ าหนี ้ค่ารถ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย และเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 192.36 ล้ านบาท 243.81 ล้ านบาท
และ 93.92 ล้ านบาท ในปี 2557 - 2559 ตามลาดับ
เจ้ าหนี ้ค่ารถเป็ นเงินคงค้ างชาระคืนให้ แก่เจ้ าของทรัพย์ที่นารถเข้ ามาร่ วมประมูลมี จานวน 156.04 ล้ านบาท 202.05 ล้ านบาท
และ 58.38 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ โดยปกติบริ ษัทมีระยะเวลานาส่งเงินที่ได้ รับจากผู้ประมูลให้ แก่เจ้ าของ
ทรัพย์ ประมาณ 5-7 วันทาการนับจากวันประมูล โดยสาเหตุที่เจ้ าหนี ้ค่ารถมีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในแต่ละช่วงเวลานัน้ จะเป็ น
ผลจากกาหนดเวลาในการนาส่งเงินให้ แก่เจ้ าของทรัพย์ และระยะเวลาในการปิ ดบัญชีเป็ นหลัก
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การอื่นๆ เช่น ค่าบริ การขนย้ ายรถ
และค่าตรวจสภาพรถ เป็ นต้ น มีจานวนเงิน 34.39 ล้ านบาท 37.80 ล้ านบาท และ 31.41 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
เจ้ าหนี ้อื่น ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้รับค่าทรัพย์สนิ เงินประกันความเสียหาย และอื่นๆ มีจานวน 1.93 ล้ านบาท 3.96 ล้ านบาท
4.13 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 ตามลาดับ
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และ

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 4.80 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทมีการซื ้อรถยนต์โดยทาสัญญาเช่าการเงินกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึง่ จานวน 1 คัน ในปี 2555 เพื่อใช้ เป็ นรถยนต์สาหรับผู้บริ หาร ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน และในปี 2558
ได้ ทาการปิ ดสัญญาเช่าการเงินจึงทาให้ ไม่มียอดคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2558-2559
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย เงินสมทบเงินประกันพนักงาน เงินมัดจาทางอินเตอร์ เน็ต และ เงินมัดจาค่าป้ายที่ผ้ เู ข้ าประมูล
ซึ่งเป็ นลูกค้ าประจาฝากไว้ กบั บริ ษัทเพื่อความสะดวกไม่ต้องวางมัดจาทุกครัง้ ที่มาร่ วมประมูล โดยหนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเท่ากับ
17.27 ล้ านบาท 25.39 ล้ านบาท และ 31.29 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.42 ร้ อยละ 3.38 และร้ อยละ 5.39 ของสินทรัพย์รวม
ณ สิ ้นปี 2557 - 2559 ตามลาดับ

เงินสมทบเงินประกันพนักงาน

ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
ณ 31 ธ.ค. 59
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
2.74
0.38
2.64
0.35
2.62
0.45

เงินมัดจาทางอินเตอร์ เน็ต

2.98

0.42

4.28

0.57

6.57

1.13

เงินมัดจาป้ายประมูล

2.28

0.32

3.80

0.51

4.56

0.79

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย (ค่าเช่า)

9.27

1.30

14.68

1.95

17.54

3.02

17.27

2.42

25.40

3.38

31.29

5.39

รวม
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
หุ้นสามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ0.25 บาท
(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทังหมดได้
้
ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว สารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้
มลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังกล่าวนี ้ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองตามกฏหมายครบถ้ วนแล้ วเป็ นจานวน 13.75 ล้ านบาทของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
ณ สิ ้นปี 2557 – 2559 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 459.36 ล้ านบาท 450.16 ล้ านบาท และ 427.27 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
ในช่วงปี 2557-2559 บริ ษัทมีทนุ ชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 137.50 ล้ านบาท และมีผลประกอบการกาไรมาโดยตลอด แต่สว่ นของผู้ถื อหุ้น
กลับมีจานวนลดลงสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ระหว่างปี 2557 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ จานวน 49.50 ล้ านบาท และ 82.50 ล้ านบาท ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และ
5 กันยายน 2557 ตามลาดับ
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ระหว่างปี 2558 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ จานวน 104.50 ล้ านบาท และ 93.50 ล้ านบาท ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 และ
8 กันยายน 2558 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ จานวน 93.50 ล้ านบาท และ 55 ล้ านบาท ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 และ
7 กันยายน 2559 ตามลาดับ
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการต่างๆ และพื ้นที่สาหรับโฆษณา
เป็ นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยที่จะต้ องจ่ายชาระภายใน 1 ปี เป็ นจานวน 46.25 ล้ านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
179.14 ล้ านบาท และเกินกว่า 5 ปี 135.87 ล้ านบาท รวมเท่ากับ 361.27 ล้ านบาท
2. บริ ษัทมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ใ นประเทศเพื่อค ้าประกันไฟฟ้าจานวน 0.33 ล้ านบาท และค ้าประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 7.93 ล้ านบาท รวมเท่ากับ 8.26 ล้ านบาท
3. บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 25 ล้ านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
วงเงินดังกล่าวค ้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร
4. บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้ เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้ กบั บริ ษัทที่ไม่
เกี่ยวข้ อง 134 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม
2562 โดยที่บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้ า เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
(หน่วย : ล้ านบาท)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และ
หนี ้สินดาเนินงาน

269.24

262.29

198.61

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

191.57

246.40

58.16

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(70.47)

(179.69)

(111.04)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(133.92)

(202.80)

(148.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) สุทธิ

(12.82)

(136.08)

(201.38)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

386.19

250.10

48.72

กระแสเงินสด
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 191.57 ล้ านบาท 246.40 ล้ านบาท และ 58.16 ล้ านบาท
ในปี 2557 - 2559 ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษัทขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของรายการลูกหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันสิ ้นงวดเป็ นหลัก ซึ่งเกิดจากลูกหนี ้ค่ารถยนต์และเจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์จากการ
ประมูลที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ ในปี 2557 บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจากการดาเนินงานเป็ นบวก สาเหตุหลักเกิดจากกาไรเติบโต
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ประกอบกับเจ้ าหนี ้ค่ารถที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเพิ่มขึน้ มากจึงทาให้ บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการ
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ดาเนินงานจานวนมากเพื่อรอจ่ายชาระคืนให้ กับเจ้ าหนี ้ค่ารถเมื่อครบกาหนด ในปี 2558 และ ปี 2559 มียอดเป็ นบวกเกิดจาก
บริ ษัทยังไม่ได้ นาเงินสดส่วนใหญ่ที่ได้ มาจากผลประกอบการกาไรสุทธิ และเงินที่ได้ รับชาระจากลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นในช่วง
สิ ้นปี ไปจ่ายชาระคืนให้ กบั เจ้ าการค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเนื่องจากยังไม่ถึงกาหนดจ่ายชาระคืน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (70.47) ล้ านบาท (179.69)ล้ านบาท และ (111.04) ล้ านบาท
ในปี 2557 - 2559 ตามลาดับ สาหรับ ปี 2557 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (70.47) ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีเงิน
ลงทุนฝากระยะสัน้ และการจ่ายค่าเช่าที่/ค่าตอบแทนการเช่าเพิ่มขึ ้นในสถานที่ประมูลที่เชีย งใหม่ สาหรับปี 2558 เงินสดใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุน (179.69) ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริ ษัทมีเงินลงทุนฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายค่าก่อสร้ างสถานที่ประมูลที่
สุราษฏร์ สงขลา อุบลราชธานีและอุดร เป็ นต้ น สาหรับ ปี 2559 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้ านบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริ ษัทมีมีเงินลงทุนฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายค่าก่อสร้ างสถานที่ประมูลที่สาขาพิษณุโลก
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (133.92) ล้ านบาท (202.80) ล้ านบาท และ (148.50) ล้ านบาท
ในปี 2557 – 2559 ตามลาดับ ปี 2557-2558 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลและชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวรวมกัน 133.92 ล้ านบาท
และ 202.80 ล้ านบาท ตามลาดับ ในปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลรวมกัน 148.50 ล้ านบาท
ในภาพรวมแล้ ว การเปลี่ย นแปลงในกระแสเงิ น สดของบริ ษั ท มาจากกระแสเงิ น สดจากการด าเนิ น งานเป็ น หลัก โดยในปี
2557 - 2559 บริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ (12.82) ล้ านบาท (136.08) ล้ านบาท และ (201.38) ล้ านบาท
ส่งผลทาให้ บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวดเท่ากับ 386.19 ล้ านบาท 250.10 ล้ านบาท และ 48.72 ล้ านบาท
ตามลาดับ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อน ุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทข้ างต้ นนี ้ ซึ่ง ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิ ดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษัทตามข้ อกาหนจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ fและข้ าพเจ้ า
ได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุล ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี พของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบ
งบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ ระบุเรื่ อง รายได้ ค่าดาเนินการจากการให้ บริ การจัดประมูล เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
และได้ นาเรื่ องนี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องนี ้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

รายได้ ค่าดาเนินการจากการให้ บริการจัดประมูล
บริ ษัทเป็ นตัวการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
โดยมีสาขาที่ใช้ ในการจัดประมูลจานวนหลายแห่ง และ
ยังมีการจัดประมูลสัญจรทัว่ ประเทศเพิ่มเติมในระหว่าง
ปี ทรั พ ย์ สิ น ที่ จั ด ประมู ล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นรถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ที่ถกู ยึดจากสถาบันการเงิน และประมูลออก
ขายให้ กบั บุคคลทัว่ ไป เมื่อรวมทุกสาขาและการประมูล
สัญ จรทั่ว ประเทศ บริ ษั ท จะมี ก ารท าการประมู ล เป็ น
จานวนหลายครั ง้ ในแต่ละเดือน โดยมีจานวนรถยนต์
และจักรยานยนต์ที่ประมูลแล้ วเสร็ จเป็ นจานวนมากในปี
และบริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก รายได้ ค่ า ด าเนิ น การจากการ
ให้ บริ การจัดประมูลเมื่อการประมูลเสร็ จสิ ้น โดยบันทึก
รายได้ เ ป็ น รายรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ แต่ละคันที่
ประมูลแล้ วเสร็ จตามอัตราค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่
ตกลงกัน
ข้ าพเจ้ าได้ ระบุเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เนื่องจากบริ ษัทมีสาขาการประมูลที่คอ่ นข้ างมาก และมี
จ านวนรายการที่ ท าให้ เกิ ด รายได้ เป็ นจ านวนมาก
ถึ ง แม้ ว่า มูล ค่า ของแต่ล ะรายการมี มูล ค่า น้ อ ย ท าให้
บริ ษัทต้ องให้ ความสาคัญเกี่ยวกับความครบถ้ วนของ
การรั บรู้ รายได้ ของแต่ละสาขาและรายได้ จากการจัด
ประมูลสัญจรทัว่ ประเทศและรับรู้ รายได้ เมื่อดาเนินการ
ประมูลสาเร็ จและแล้ วเสร็ จ

วิธีการในการตรวจสอบที่สาคัญมีดงั นี ้
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมที่ใช้ กบ
ั การประมูลและ
การบันทึกรายได้ ของสาขาและทดสอบการควบคุมด้ วยวิธี
ดังต่อไปนี ้
- ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการโอนบันทึกข้ อมูลรายได้
จากระบบการประมูลผ่านสมุดบัญชีรายวัน
ไปบัญชีแยกประเภทว่าถูกต้ องและครบถ้ วน
โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- ทดสอบการควบคุมของการบันทึกรายได้ โดยตรวจ
เอกสารที่ผ้ ปู ระมูลได้ สาเร็จลงนามรับรองการประมูลกับ
รายงานการประมูลเพื่อตรวจว่ารายการจากการประมูล
นันเกิ
้ ดขึ ้นจริ งและถูกบันทึกครบถ้ วน
โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
- สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการควบคุมภาย
ในที่เกิดขึ ้นในบางสาขา เช่น ขันตอนและกระบวนการใน
้
การประมูล และ กระบวนการบันทึกรายได้ โดยตรวจ
เอกสารที่ผ้ ปู ระมูลได้ สาเร็จลงนามรับรองการประมูลกับ
รายงานการประมูลเพื่อตรวจว่าเป็ นรายการประมูลที่
เกิดขึ ้นจริ ง
 ตรวจความครบถ้ วนของการบันทึกรายได้ โดยการ
เปรี ยบเทียบรายงานการประมูลทังปี
้ กบั สมุดบัญชีรายวันและ
บัญชีแยกประเภทว่าครบถ้ วนตรงกันและ ตรวจรายได้ จาก
การประมูลในรายงานการประมูลกับเอกสารการรับเงิน
รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจานวนรถยนต์และ
จักรยานยนต์ที่ประมูลสาเร็ จกับรายได้ ที่รับรู้ในระหว่างปี
ข้ าพเจ้ าไม่พบประเด็นจากการปฏิบตั ิงานตามวิธีการข้ างต้ น
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ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนัน้ ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่ องบการเงินไม่ ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ให้ ความเชื่อมั่นต่ อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่
มีสาระสาคัญกับงบการเงิน หรื อกับความรู้ ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจาปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงิน
กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง
เว้ นแต่กรรมการมีความตังใจที
้ ่จะเลิกบริ ษัท หรื อหยุดดาเนินงาน หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีช่ ่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสีย่ ง
ที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการ
แสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริ ษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดทาขึ ้นโดยกรรมการ



สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ การบัญชี สาหรั บการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของบริ ษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ า
ได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการ
เปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงินหรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวั นที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ของข้ าพเจ้ า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

107



ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้ มีการนาเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร

ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้ วางแผนไว้
ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้ าหาก
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความ
เป็ นอิสระและได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทงหมด
ั้
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น
ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

108

งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น- สุทธิ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 12 ถึง 47 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

7
8
9

48,721,791
163,131,336
48,189,875
12,406,70
261,283,672

250,102,402
95,032,685
85,901,103
1,656,870
432,693,060

10
11
12
13

32,860,899
249,016,207
23,871,922
6,968,222
1,748,684
4,871,785
319,337,719
580,621,391

32,860,899
245,082,248
24,961,478
5,123,745
6,208,198
4,180,262
318,416,830
751,109,890

14

93,920,580
12,631,988
4,701,127
111,253,695

243,809,327
17,713,783
5,214,398
266,737,508

15

10,805,657
31,291,697
42,097,354
153,351,049

8,818,524
25,392,777
34,211,301
300,948,809
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่ อ)
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
ส่วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้ รับชาระแล้ วหุ้นละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรร - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 12 ถึง 47 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

16

16
17

137,500,000

137,500,000

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

137,500,000
92,021,558
427,270,342
580,621,391

137,500,000
114,912,297
450,161,081
751,109,890
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายได้ จากการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการ
กาไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรั บปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จสาหรั บปี
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 12 ถึง 47 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
6
6

20

15
13

พ.ศ. 2559
บาท
601,829,182
(320602852)
281,226,230
5,661,638
(31,515,662)
(95,811,791)
159,560,515
(33,952,354)
125,608,161

พ.ศ. 2558
บาท
718,726,785
(357028222)
361,698,563
5,336,100
(35,867,608)
(94,378,894)
(277,513)
236,510,648
(48,863,458)
187,647,190

-

1,443,133
(288,627)

125,608,161

1,154,506
188,801,696

125,608,161

187,647,190

125,608,161

187,647,190

125,608,161

188,801,696

125,608,161

188,801,696

0.23

0.34

21

111

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

18

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

กาไรสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
จัดสรรทุนสารอง ยังไม่ ได้ จัดสรร
ตามกฎหมาย
บาท
บาท
บาท
13,750,000
124,110,601
459,359,385

บาท
137,500,000

บาท
183,998,784

137,500,000
137,500,000

183,998,784
183,998,784

13,750,000
13,750,000

(198,000,000)
188,801,696
114,912,297
114,912,297
(148,498,900)
125,608,161

(198,000,000)
188,801,696
450,161,081
450,161,081
(148,498,900)
125,608,161

137,500,000

183,998,784

13,750,000

92,021,558

427,270,342

18

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

112

งบกระแสเงินสด
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
(กาไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี ้ยรับ
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสดรับ - ดอกเบี ้ยรับ
ภาษีเงินได้ จ่าย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 12 ถึง 47 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

11
12
8

15

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

159,560,515

236,510,648

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

27,442,104
2,197,539
(6,000)
5,100
127,627
26,485
(4,292,690)
277,513

37,711,869
416,200
3,767,991
(149,888,747)
513,271
5,898,920
96,000,664
3,037,321
(40,878,626)
58,159,359

(27,785,946)
(62,068)
4,712,623
51,448,122
208,980
8,126,114
298,936,151
(362,250)
(277,513)
4,292,415
(56,186,515)
246,402,288
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งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินฝากประจาติดภาระค ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 12 ถึง 47 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

8
8

12

18

7

(80,139,061)
1,2037,710
(42,508,661)
1,341,877
(1,772,935)
(111,041,040)

(302,199)
(90,646,092)
30,558,482
(106,301,085)
(12,997,548)
(179,688,142)

(148,498,900)
(148,498,900)
(201,380,611)

4,798,246
(198,000,000)
(202,798,246)
(136,084,400)

250,102,402
48,721,791

386,186,802
250,102,402
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หมายเหต ุประกอบงบการเงิน

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ามที่
ได้ จดทะเบียนดังนี ้






2.

518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักในการให้ บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สนิ เพื่อขายทอดตลาด
บริ ษัทมีสาขาทังหมด
้
9 แห่งและมีสถานประกอบการประมูล 14 แห่งทัว่ ประเทศไทยในปั จจุบนั
งบการเงินได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึง่ ใช้ ในการจัดทางบการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึง่
หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทาและนาเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้ จดั ทาขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน
การจัดทางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ ใช้ ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หารซึ่งจัดทาขึ ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชี
ของบริ ษัทไปถือปฏิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร หรื อความซับซ้ อน หรื อเกี่ยวกับข้ อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื ้อความ
ขัดแย้ งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการ
ตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ง มี ผลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มี
ดังต่อไปนี ้
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้ กาหนดให้ มี
ความชัดเจนขึ ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเสือ่ มราคา
สะสม ในกรณีที่กิจการใช้ วธิ ีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงิน
ของบริ ษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้ มีการอธิ บาย
เกี่ ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสาหรั บเงินสมทบจากพนักงานหรื อบุคคลที่สามแก่โครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ให้ ชดั เจนขึ ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบ
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การที่เกิดขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนันเกิ
้ ดขึ ้นเท่านัน้ และเงิน
สมทบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผล
กระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ รวมกิจการที่ให้ บริ การด้ านผู้บริ หารสาคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่
บริ ษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึง่ กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินที่กิจการได้ จ่ายให้ แก่กิจการที่
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ให้ บ ริ ก ารด้ านผู้บริ ห ารสาคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ งบการเงิ นของบริ ษัท
ยกเว้ นเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่ อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มี
ดังต่อไปนี ้ (ต่อ)
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัท มีดังต่อไปนี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ได้ มีการกาหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีที่มลู ค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์วดั มูลค่า
โดยใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจาหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่ าวรวมถึง 1) ลาดับชัน้
ของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลาดับชัน้ ที่ 2 และ 3 จะต้ องมีการ
เปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้ อสมมติฐานสาคัญที่ใช้ มาตรฐานดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท ยกเว้ นเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ กาหนดให้ ชดั เจน
ขึ ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าตัดจาหน่ายสะสมใน
กรณีที่กิจการใช้ วิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
ได้
กาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริ หารในการรวมส่วนงานเข้ าด้ วยกัน
และกาหนดให้ นาเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการ
รายงานข้ อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้ กับผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานของ
กิ จการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท ยกเว้ นเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง มูลค่ายุติธรรมได้ กาหนดให้
ชัดเจนขึน้ เกี่ ย วกับ ข้ อ ยกเว้ นในเรื่ อ งของการวัด มูลค่ายุติธรรมเป็ น กลุ่มให้ ป ฏิ บัติใช้ กับทุก
สัญ ญาที่ อ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึง่ รวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
มี
ดังต่อไปนี ้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความ
มาตรฐานที่เปลีย่ นแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งและการตีความ
มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงทัง้ สิน้ 49 ฉบับ นัน้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่มี สาระสาคัญ และไม่มี
ผลกระทบต่อบริ ษัท
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรั บปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่ อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2559) ได้ ให้ ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาคัญ
ดังต่อไปนี ้
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ความมีสาระสาคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้ อมูลในรู ปแบบที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งบ
การเงิ น เข้ าใจรายการได้ ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสาคัญ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้
เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีตอ่ ฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 1 อาจจาเป็ นต้ องแสดงแยกจากกัน หากเกี่ยวข้ องต่อความเข้ าใจฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของกิจการ นอกจากนี ้ยังมีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้ การรวมยอด
- หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น - ยื น ยัน ว่าหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นไม่จาเป็ นต้ อง
เรี ยงลาดับตามลาดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย - ส่วนแบ่งกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่า
เป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละ
กลุม่ จะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญคือ ได้ กาหนดให้ มีความ
ชัดเจนขึ ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอ้ างอิงกับรายได้ นนไม่
ั ้ เหมาะสม
และ แก้ ไขขอบเขตให้ พืชที่ให้ ผลิตผลที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ได้ กาหนดให้ มี
ความชัดเจนขึ ้นสาหรับการเลือกใช้ อตั ราคิดลดสาหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจาก
งานว่าให้ ใช้ อัตราผลตอบแทนของหนี ้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนีส้ ินที่มีสกุลเงินที่
สอดคล้ องกับสกุลเงินของหนี ้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็ นสาคัญ ไม่ใช่พิจารณาจาก
ประเทศที่หนี ้สินนันเกิ
้ ดขึ ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้ มีการแก้ ไขโดยให้ ทางเลือกเพิ่มในการบันทึก
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ วิธีสว่ นได้
เสีย
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมทีใ่ ห้ ใช้ วธิ ีราคาทุน หรื อ
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วิธีมลู ค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ทังนี
้ ้การเลือกใช้ นโยบายบัญชีสาหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภท (บริ ษัทย่อย การร่วมค้ า หรื อบริ ษัทร่วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกทีจ่ ะ
เปลีย่ นมาใช้ วิธีสว่ นได้ เสียจะต้ องทาโดยปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ 1) ให้ ทางเลือก
เพิ่มสาหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนที่มีสว่ นได้ เสียในบริ ษัทร่ วม
หรื อการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้ านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้
วิธีสว่ นได้ เสีย
ในเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ นกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนนัน้
จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทร่ วมหรื อการร่วม
ค้ านัน้ ๆด้ วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ านัน้ ๆใช้ อยู่ หรื อจะถอดการวัด
มูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้ วยการจัดทางบการเงินรวมของบริ ษัทร่ วมหรื อการร่ วมค้ าที่เป็ น
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้ วิธีสว่ นได้ เสียสาหรับ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรื อการร่วมค้ าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือได้ กาหนดให้ มี
ความชัดเจนถึงความหมายของการอ้ างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรื อที่อื่น ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้
ประโยชน์ของข้ อผ่อนปรนนี ้จะต้ องอ้ างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูล
ดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผ้ ใู ช้ งบการเงินต้ องสามารถเข้ าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนันใน
้
ลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงิน ระหว่างกาล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง (ต่ อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มกี ารปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทไม่ได้ นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมา
ถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
และเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้ มีการเปลีย่ นแปลงโดยให้ มีการสันนิษฐานว่า
การตัด จ าหน่ า ยของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตัว ตนโดยการอ้ า งอิ ง จากรายได้ นัน้ ไม่ เ หมาะสม ข้ อ
สันนิษฐานนี ้อาจตกไปหากเข้ าข้ อหนึ่งข้ อใดต่อไปนี ้ คือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ ถกู แสดงเหมือน
เป็ นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้ เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้ อ จากัดของมูลค่าที่จะได้ รับจากสินทรัพย์)
หรื อ สามารถแสดงได้ ว่ า รายได้ และการใช้ ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ จากสิ น ทรั พ ย์ มี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
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ผู้บริ หารของกิจการได้ ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลีย่ นแปลงอย่างไม่มีสาระสาคัญ
และไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
กลุม่ มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องทังสิ
้ ้น 53 ฉบับ
นันมี
้ การเปลีย่ นแปลงที่ไม่มีสาระสาคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัทห
การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้ สกุลเงินของสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่บริ ษัทดาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน) งบการเงิน แสดงในสกุลเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินของบริ ษัท
การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ (ต่ อ)
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เ ป็ น สกุลเงิ น ตราต่า งประเทศแปลงค่า เป็ น สกุ ลเงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานโดยใช้ อัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและ
รายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินซึง่ เป็ นเงินตราต่างประเทศด้ วยอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันสิ ้นปี ได้ บนั ทึก
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อ มี การรั บ รู้ รายการก าไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เ ป็ น ตัวเงิ น ไว้ ในกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทังหมดของก
้
าไรหรื อขาดทุนนันจะรั
้ บรู้ ไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ด้ วย ในทางตรงข้ ามการรั บ รู้ ก าไรหรื อ ขาดทุน ของรายการที่ ไม่เ ป็ น ตัว เงิ น ไว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุน
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทังหมดของก
้
าไรหรื อขาดทุนนันจะรั
้ บรู้ไว้ ในกาไรขาดทุนด้ วย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มา และเงินเบิกเกิน
บัญชี เงินเบิกเกินบัญชี จะแสดงไว้ ในส่วนของหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารที่มีข้อจากัดในการเบิกถอน
เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู้มลู ค่าเริ่ มแรกด้ วยราคาทุน ซึง่ หมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิง่ ตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มาซึง่ เงิน
ลงทุนนันรวมทั
้
งค่
้ าใช้ จ่ายในการทารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้ า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุง่ หมายหลักในการหากาไรจากการเปลีย่ นแปลงราคาในช่วงเวลาสันไม่
้
เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อค้ าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื ้อที่
อ้ างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทาการสุดท้ ายของวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้ างอิง
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2.6

2.7

ราคาเสนอซื ้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงิน
ลงทุนเพื่อค้ ารับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
เงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว้ จ นครบก าหนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที่ มี ก าหนดเวลาและผู้ บริ ห ารตัง้ ใจแน่ ว แน่ พ ร้ อมกับมี
ความสามารถถือไว้ จนครบกาหนดได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่จะครบกาหนดภายใน 12
เดือนนับแต่วนั ที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไว้ เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวในสินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนที่
จะถือไว้ จนครบกาหนดวัดมูลค่าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติ ธรรมของผลตอบแทนสุทธิ ที่ได้ รับจากการจาหน่ายเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนันจะบั
้ นทึกรวมอยูใ่ นกาไรหรื อขาดทุน
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ ารับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่าตามใบแจ้ งหนี ้และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้ วย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การค้ าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับจากลูกหนี ้
การค้ า หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนเดิมหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้ นทุนเริ่ มแรกจะ
รวมต้ นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อสินทรัพย์นนั ้
ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสม เมื่อต้ นทุนนัน้ เกิ ดขึน้ และคาดว่าจะให้ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่บริ ษัทและต้ นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า ได้ อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษัทจะรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ ้นค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณีที่อายุสญ
ั ญาเช่าสันกว่
้ าดังต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
อาคาร
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
5 ปี
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่ง
5 ปี
อุปกรณ์สานักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
โดยเฉลีย่ อายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินอยูร่ ะหว่าง 1 ปี ถึง 20 ปี
ทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงานได้ มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ให้ เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้ รับคืนทันที

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

122

ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายส่วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ง
ตอบแทนสุทธิ ที่ได้ รับจากการจาหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุนอื่นสุทธิในกาไรหรื อขาดทุน
2.8 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิทธิการเช่ าที่ดิน
สิทธิ การเช่ามีอายุการใช้ งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่า
สิทธิการเช่าถูกตัดจาหน่ายและบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณ 3 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื ้อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคานวณจากต้ นทุนใน
การได้ มาและการดาเนินการให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนสามารถน
ั้
ามาใช้ งานได้ ตามประสงค์ โดยจะตัด
จาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
2.9 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ายจะถูกทดสอบการด้ อยค่าเป็ นประจา
ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจาหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี ้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจต่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ เมื่อราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึง่ หมายถึงจานวนที่สงู กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรม
หักต้ นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สนิ ทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ที่สามารถแยกออกมาได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้ อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม
ซึ่งรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.10 สัญญาเช่ า
กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รั บความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ นส่วน
ใหญ่ สัญญาเช่านันถื
้ อเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิ จากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่ารถยนต์ซึ่งผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบ
ทังหมดถื
้
อเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะต่ากว่าจานวนเงินที่ต้อง
จ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ หนี ้สินคงค้ าง
อยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น หนี ้สิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยแต่ละ
งวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี ้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
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คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะ
น้ อยกว่า
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทได้ กาหนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในบางรู ปแบบ โดยเป็ นการจ่ายชาระผ่านผู้บริ หารกองทุน ซึ่งมี
การคานวณโดยใช้ วิธี ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นระยะๆ บริ ษัทมีทงั ้ โครงการสมทบเงิ นและโครงการ
ผลประโยชน์ สาหรับโครงการสมทบเงิน บริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริ ษัทไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้ องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้ กองทุนไม่มีสินทรัพย์ เพียง
พอที่จะจ่ายให้ พนักงานทังหมดส
้
าหรั บการให้ บริ การจากพนักงานทังในอดี
้
ตและปั จจุบัน สาหรั บโครงการ
ผลประโยชน์คือโครงการบาเหน็จบานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้ รับเมื่อเกษี ยณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้ บริ การ และ
ค่าตอบแทน
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
เงินชดเชยตามกฎหมาย
บริ ษัทจัดให้ มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ างเพื่อจ่ายให้ แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จานวน
เงินดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ฐานเงินเดือนและจานวนปี ที่พนักงานทางานให้ บริ ษัทนับถึงวันที่สิ ้นสุดการทางานที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคต หนี ้สินสาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่สิ ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้ วย
ต้ นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี ้คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้ วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิน
สดออกในอนาคต โดยใช้ อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ายภาระผูกพัน
ก าไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกั นภัยเกิ ดขึ น้ จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลีย่ นแปลงข้ อสมมติฐานจะต้ องรับรู้ในส่วนของเจ้ าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
ต้ นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน ถ้ าไม่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุนสาหรับ
การให้ บริ การที่เหลืออยูแ่ ละระยะเวลาที่มีสทิ ธิ ซึง่ ในกรณีนี ้ต้ นทุนการให้ บริ การในอดีตจะถูกตัดจาหน่ายโดยวิธี
เส้ นตรงตลอดระยะเวลาการให้ สทิ ธิ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพพนักงานซึง่ จดทะเบียนแล้ ว โดยใช้ แผนการกาหนดอัตราการจ่ายสมทบ
โดยที่สนิ ทรัพย์ของกองทุนได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ หารโดยผู้จดั การกองทุน กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพดังกล่าวได้ รับเงินเข้ าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริ ษัทตามอัตราที่กาหนด
เงินจ่ายสมทบเข้ า
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่บริ ษัทจ่ายไปบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกี่ยวข้ อง
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2.12 ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษั ท มี ภาระผูก พัน ในปั จ จุบัน ตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ จัด ท าไว้ อัน เป็ น ผลสืบ เนื่ อ งมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนันมี
้ ความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ต้องจ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี ้สินเพื่อการ
ปรับโครงสร้ างองค์กรส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชย
การเลิกจ้ างพนักงาน ประมาณการหนี ้สินจะไม่รับรู้สาหรับขาดทุนจากการดาเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ ายคลึงกันหลายรายการ กิ จการกาหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
้
แม้ ว่าความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี ส้ ิน โดยใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้ องนามา
จ่ายชาระภาระผูกพัน โดยใช้ อัตราก่อนภาษี ซึ่งสะท้ อนถึงการประเมินสถานการณ์ ตลาดในปั จจุบนั ของ
มูลค่าของเงิ นตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนีส้ ินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ ้นของประมาณการ
หนี ้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็ นดอกเบี ้ยจ่าย
2.13 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทไว้ เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต้ นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นใหม่หรื อการออกสิทธิ ในการซือ้ หุ้นซึ่งสุทธิ จากภาษี (ถ้ ามี)จะถูก
แสดงในส่วนของเจ้ าของ โดยนาไปหักจากสิง่ ตอบแทนที่ได้ รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.14 การรับรู้รายได้
รายได้ ประกอบด้ วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้ รับจากการขายสินค้ าและบริ การซึ่งเกิดขึ ้นจากกิจกรรมตามปกติ
ของบริ ษัท รายได้ จะแสดงด้ วยจานวนเงินสุทธิจากภาษี ขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ สว่ นใหญ่เของบริ ษัท
เกิดจากรายได้ ค่าดาเนินการจากการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายได้ คา่ ดาเนินการรับรู้เมื่อให้ บริ การจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็ จสิ ้น รายได้ คา่ นายหน้ ารับรู้เมื่อ
สามารถจัดให้ มีผ้ ซู ื ้อจากการประมูลขายทรัพย์สนิ ทอดตลาดได้ สาเร็ จตามเงื่อ นไขในสัญญา
รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้เมื่อผู้ซื ้อรับโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ น
เจ้ าของสินค้ า
รายได้ ดอกเบี ้ยต้ องรับรู้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริง
2.15 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บันทึกในงบการเงินของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
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2.16 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบัน และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษัทคานวณภาษี เงินได้ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษี เงินได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับงวดประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ จะรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ าของ
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คาดได้ คอ่ นข้ าง
แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษัทต้ องดาเนินงานอยู่และเกิด
รายได้ เ พื่ อ เสีย ภาษี ผู้บริ หารจะประเมิ นสถานะของการยื่ นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ ในกรณี ที่มี
สถานการณ์ ที่การนากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิขึ ้นอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่
้
าใช้ จ่ายภาษี ที่
เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้ องจ่ายชาระภาษี แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตงเต็
ั ้ มจานวนตามวิธีหนี ้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์
และหนี ้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะไม่รับรู้ ภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชีที่เกิดจากการรับรู้ เริ่ มแรกของรายการสินทรัพย์หรื อรายการหนี ้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวม
ธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนันไม่
้ มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อ ที่คาดได้
ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า อัตราภาษี ดงั กล่าวจนาไปใช้
เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ บริษัทจะมีกาไรทางภาษีเพียง
พอที่จะนาจานวนผลต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมื่อกิจการ
มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ของงวด
ปั จจุบนั และทังสิ
้ นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี
เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษี เดียวกันหรื อ
หน่วยภาษี ตา่ งกันซึง่ ตังใจจะจ่
้
ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
2.17 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานดาเนินงานได้ ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ ผ้ มู ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ าน
การดาเนินงาน ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงานหมายถึง บุคคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนดาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริ ษัท ที่ทาการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษัทย่อมมีความเสีย่ งทางการเงินที่หลากหลายซึง่ ได้ แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความ
เสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ย ความเสีย่ งจากกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบี ้ยและความ
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เสีย่ งด้ านราคา) ความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชื่อ และความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสีย่ ง
โดยรวมของบริ ษัทจึงมุง่ เน้ นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาให้ เสียหาย
ต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริ ษัทให้ เหลือน้ อยที่สดุ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ เกิดขึ ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม รายได้ และกระแสเงินสด
จากการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ ไม่ขึน้ กับ การเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ ในตลาด
นอกจากนี ้บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากภายนอก ดังนัน้ บริ ษัทไม่ได้ ใช้ อนุพนั ธ์ด้านอัตราดอกเบี ้ยเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อเนื่องจากลูกหนี ้ส่วนใหญ่เป็ น
รายย่อย บริ ษัทมีนโยบายที่ทาให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ ได้ ขายสินค้ าและให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่มีประวัติสนิ เชื่ออยู่
ในระดับที่เหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของ
ลูกหนี ้การค้ าหักด้ วยค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึง่ ลูกหนี ้การค้ า
ที่ค้างอยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็ นลูกหนี ้ที่เกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้ วนั สิ ้นงวด
บัญชี ปั ญหาในการชาระหนี ้ค่อนข้ างต่า เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าดังกล่าวจะต้ องชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัท
ทันทีเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อจะค่อนข้ างสัน้ โดยอยูร่ ะหว่าง 4
วัน ถึง 90 วัน
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่ อ)
3.1 ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่ อ)
3.1.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการบริ หารสภาพคล่องแสดงให้ เห็นได้ จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมี
วงเงินอานวยความสะดวกจากวงเงินให้ สนิ เชื่อที่ได้ มีการตกลงไว้ แล้ วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริ หาร
เงินของบริ ษัทได้ ตงเป้
ั ้ าหมายว่าจะใช้ ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่
ตกลงไว้ ให้ เพียงพอที่จะหามาได้ เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของบริษัทมีพลวัต
เปลีย่ นแปลงได้
3.2 เครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายคล่อง (เช่น ตราสารหนี ้ ตราสารทุนเพื่อค้ าและ
ตราสารหนี ้ ตราสารทุนเผื่อขาย) อ้ างอิงราคาในตลาดซื ้อขายคล่อง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตลาด
อ้ างอิงสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินของบริ ษัทใช้ ราคาเสนอซื ้อปั จจุบนั
มูลค่าตามบัญชีหกั ด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่าของลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ที่เกิดจากการให้ บริ การประมูลขายทอดตลาด
ถือว่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมแล้ ว เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูล มูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินทาง
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3.3

การเงินคานวณโดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้ วยอัตราดอกเบี ้ยของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน
ของบริ ษัท
การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้ อมูลสามารถแสดงได้ ดงั นี ้
 ข้ อมูลระดับที่ 1 ได้ แก่ ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรั บสินทรั พย์
หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน
 ข้ อมูลระดับที่ 2 ได้ แก่ ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับ
สินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้
 ข้ อมูลระดับที่ 3 ได้ แก่ ข้ อมูลสาหรับสินทรัพย์ หรื อหนี ้สินซึ่งไม่ได้ อ้างอิงจากข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้
จากตลาด (ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ )


3.3

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม (ต่ อ)
ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
 ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์

-

-

รวม
บาท

-

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ ทาการขายหลักทรัพย์เผื่อขายแล้ วทังหมด
้
ตารางต่อไปนี ้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงิน
 ตราสารทุน
รวมสินทรัพย์

54,600
54,600

-

-

รวม
บาท

54,600
54,600

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลาดับชันมู
้ ลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดสัน้ และมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุบันอย่างสม่าเสมอ ดังนันมู
้ ลค่าตามบัญชี เป็ น
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มูลค่ายุติธรรม เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้ วยรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้ เงินลงทุนระยะสัน้
เจ้ าหนี ้และเงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกันกับสถาบันการเงิน ผู้บริ หารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี
(ก) เครื่ องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้ างอิ งจากราคาเสนอซื ้อขาย
ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื ้อขายมีพร้ อมและสม่าเสมอ
จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้ า กลุม่ อุตสาหกรรม ผู้ให้ บริ การด้ านราคา หรื อหน่วยงานกากับ
ดูแล และราคานันแสดงถึ
้
งรายการในตลาดที่เกิดขึ ้นจริ งอย่างสม่าเสมอ ในราคาซึ่งคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นอิสระ
จากกันพึงกาหนดในการซื ้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื ้อขายที่ใช้ สาหรับสาหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ถือโดยกลุม่ บริ ษัทได้ แก่ราคาเสนอซื ้อปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี ้รวมอยูใ่ นระดับ 1
ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้
ดุลยพิ นิ จ โดยการประเมิน อยู่บ นพื น้ ฐานของประสบการณ์ ใ นอดีต และปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ง รวมถึ งการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตที่ผ้ บู ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้ สถานการณ์ในขณะนัน้
4.1 ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และข้ อสมมติฐาน
บริ ษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้ อสมมติฐ านที่มีความเสี่ยง
อย่า งเป็ น สาระสาคัญ ที่ อ าจเป็ น เหตุใ ห้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ยอดคงเหลือ ของสิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี ้
ก) การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าโดยประมาณการ
ขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลกู ค้ าไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทประเมินค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจาก
การคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาระ
หนี ้ และกรณีของการผิดชาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
ข) อายุการใช้ งานของส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งาน และมูลค่าคงเหลือ สาหรับส่วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัท โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมื่ออายุการ
ให้ ป ระโยชน์ แ ละมูลค่าคงเหลื อมี ความแตกต่า งไปจากประมาณการในงวดก่อ น หรื อ มี ก ารตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ที่เสือ่ มสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้
ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทได้ ให้ นกั คณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้ มีความ
ถูกต้ องมากยิ่งขึน้ มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ ใน
การคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้ อสมมติฐาน
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129

5

เกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้ อสมมติฐานเหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษัทได้ พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้ แก่อตั ราดอกเบี ้ยที่ควรจะใช้ ในการกาหนด
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้ องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมบริ ษัทพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ และมีอายุครบ
กาหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้ างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ใน
ตลาด ข้ อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 15
การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของบริ ษัทเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของ
ทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรื อการ
ขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี ้สิน
6
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูล
รายได้
รายได้
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ ค่ าขนย้ าย บริการอื่น
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
486,996,872
46,928,011 59,688,814 8,215,485
601,829,182
รวมรายได้
(320,602,852)
ต้ นทุนขายและบริการ
281,226,330
กาไรขัน้ ต้ น
153,898,877
ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
5,661,638
รายได้ อ่ ืน
ต้ นทุนทางการเงิน
(33,952,354)
ภาษีเงินได้
125,608,161
กาไรสาหรับปี

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้ (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูล
รายได้
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ ค่ าขนย้ าย
บาท
บาท
บาท
563,748,688
47,818,011 80,829,366
รวมรายได้

รายได้
บริการอื่น
บาท
26,330,720

ต้ นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้ น
ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้ อ่ ืน
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

รวม
บาท
718,726,785
(357,028,222)
361,698,563
231,452,061
5,336,100
(277,513)
(48,863,458)
187,647,190

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พ.ศ. 2559
บาท
225,000
6,868,722
41,434,726
193,343
48,721,791

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสัน้

พ.ศ. 2558
บาท
70,000
36,460,530
142,127,504
71,444,368
250,102,402

รวม
เงินฝากธนาคารระยะสันมี
้ อตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งเฉลีย่ ร้ อยละ 0.38-1.10 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 1.00 - 1.75 ต่อปี )
8
เงินลงทุนระยะสัน้
การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนระยะสันมี
้ ดงั นี ้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การซือ้ เพิ่มขึน้
การจาหน่ ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การซือ้ เพิ่มขึน้
การจาหน่ ายออกไป
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

เงินฝากประจาที่
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
บาท
34,890,475
90,646,092
(30,558,482)
94,978,085
80,139,061
(11,985,810)

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท
59,700
(5,100)
54,600
(51,900)

รวม
บาท
34,950,175
90,646,092
(30,558,482)
(5,100)
95,032,685
80,139,061
(12,037,710)

131

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

163,131,336

(2,700)
-

(2,700)
163,131,336

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดงั นี ้

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
กาไรที่ยงั ไม่ เกิดขึน้
มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เงินฝากประจาที่
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

163,131,336
163,131,336

-

163,131,336
163,131,336

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

163,131,336

94,978,085

163,131,336

54,600
95,032,685

26,553,609
(405,000)
26,148,609
1,991,707
15,327,334
1,774,791
2,040,744
441,792

48,258,114
(405,000)
47,853,114
17,300,152
14,643,181
3,196,063
2,098,825
345,511

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดรวมของเงินลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี ้

ตราสารที่ถอื จนครบกาหนด
- เงินฝากประจา
หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
- ตราสารทุน

รวม
เงินฝากประจาเป็ นเงินฝากประจาธนาคารประเภท 3 - 12 เดือน ซึง่ ครบกาหนดภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.85 - 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 0.80 - 2.90 ต่อปี ) ตราสารทุนเป็ นหุ้นบริ ษัท
แห่งหนึง่ ที่มกี ารซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
9
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า – ค่ ารถ
หัก ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีค้ ่ ารถ – สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ าจากการบริการอื่น
ค่ าเช่ าที่ดนิ จ่ ายล่ วงหน้ า
เงินทดรองจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า
ลูกหนีอ้ ่ นื – สุทธิ
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ดอกเบีย้ ค้ างรับ
รวม

464,898
48,189,875

ลูกหนีก้ ารค้ า - ค่ ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ ตามอายุหนีท้ ่ คี ้ างชาระได้ ดังนี ้
พ.ศ. 2559
บาท
ภายในกาหนด
เกินกาหนดตา่ กว่า 3 เดือน
เกินกาหนด 3 - 6 เดือน
เกินกาหนด 6 - 12 เดือน
เกินกาหนด 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวม

23,380,012
2,743,666
23,861
406,070
26,553,609
(405,000)
26,148,609

464,257
85,901,103

พ.ศ. 2558
บาท
32,753,699
14,999,219
90,780
9,416
405,000
48,258,114
(405,000)
47,853,114

โดยปกติระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ าของบริ ษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทาการ
10

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประจาจานวน 32.86 ล้ านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 32.86
ล้ านบาท) ได้ นาไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสือค ้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ ไฟฟ้าและ
การปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขายทอดตลาดจานวน 8.26 ล้ านบาท (หมายเหตุที่ 23.2) และใช้ ในการค ้า
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จานวน 25.00 ล้ านบาท (หมายเหตุที่ 23.3)

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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11.

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์
อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
ตกแต่ ง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์

งานระหว่ าง

สานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

177,411,664
(58,422,470)

20,135,565
(13,966,246)

37,484,146
(27,150,203)

34,874,937
(19,670,624)

2,156,167
(1,583,591)

31,012,777
(17,384,045)

1,452,817
-

304,528,073
(138,177,179)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

118,989,194

6,169,319

10,333,943

15,204,313

572,576

13,628,732

1,452,817

166,350,894

ค่าเสื่อมราคา

118,989,194
10,036,277
61,589,093
(13,486,396)

6,169,319
1,815,289
14,291,710
(718,751)

10,333,943
2,191,808
2,937,086
(2,710,246)

15,204,313
6,612,421
(70,740)
1,461,511
(5,429,030)

572,576
317,389
(912)
630
(221,570)

13,628,732
5,930,223
(4,876,111)

1,452,817
79,397,678
(55,975)
(80,280,030)
-

166,350,894
106,301,085
(127,627)
(27,442,104)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

177,128,168

21,557,567

12,752,591

17,778,475

668,113

14,682,844

514,490

245,082,248

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

249,037,034
(71,908,866)

36,242,564
(14,684,997)

42,613,040
(29,860,449)

41,706,661
(23,928,186)

2,413,641
(1,745,528)

36,943,001
(22,260,157)

514,490
-

409,470,431
(164,388,183)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

177,128,168

21,557,567

12,752,591

17,778,475

668,113

14,682,844

514,490

245,082,248

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื ้อเพิ่ม
การจาหน่ายออกไป
การโอนเข้ า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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11.

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่ อ)

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
บาท
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื ้อเพิ่ม
การจาหน่ายออกไป
การโอนเข้ า (ออก)

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์
อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค
ตกแต่ ง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์

งานระหว่ าง

สานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

ค่าเสื่อมราคา

177,128,168
2,758,686
(12)
1,117,243
(20,457,080)

21,557,567
(2,324,664)

12,752,591
311,162
20,000
(3,927,093)

17,778,475
4,183,796
(62,568)
35,000
(5,859,899)

668,113
133,240
(655)
(258,150)

14,682,844
2,661,300
(579,645)
(5,104,936)

514,490
32,460,477
(1,172,243)
-

245,082,248
42,508,661
(642,880)
(37,931,822)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

248,866,797
(88,319,792)

36,242,564
(17,009,661)

42,944,202
(33,787,542)

45,335,407
(29,260,603)

2,483,760
(1,941,212)

35,757,727
(24,098,164)

31,802,724
-

443,433,181
(194,416,974)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

160,547,005

19,232,903

9,156,660

16,074,804

542,548

11,659,563

31,802,724

249,016,207

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน

ในปี พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ ทาการก่อสร้ างที่สาขาพิษณุโลก และคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและโอนไปยังบัญชีสนิ ทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องในต้ นปี พ.ศ. 2560

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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11.

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่ อ)
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ตามภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่บริ ษัทเป็ นผู้เช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน – รถยนต์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ
12.

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

-

9,614,486
(7,076,144)
2,538,342

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเช่ า
โปรแกรม
ที่ดนิ คอมพิวเตอร์
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื ้อเพิ่ม
การโอนย้ าย
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

งานระหว่ าง
ติดตัง้
บาท

รวม
บาท

14,687,198
(1,502,176)
13,185,022

454,145
(351,698)
102,447

874,000
874,000

16,015,343
(1,853,874)
14,161,469

13,185,022
12,221,548
(2,106,436)
23,300,134

102,447
208,000
1,004,000
(91,103)
1,223,344

874,000
568,000
(1,004,000)
438,000

14,161,469
12,997,548
(2,197,539)
24,961,478

26,908,746
(3,608,612)
23,300,134

1,666,145
(442,801)
1,223,344

438,000
438,000

29,012,891
(4,051,413)
24,961,478
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12.

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน - สุทธิ (ต่ อ)
สิทธิการเช่ า
โปรแกรม
ที่ดนิ คอมพิวเตอร์
บาท
บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
การซื ้อเพิ่ม
การโอนย้ าย
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งานระหว่ าง
ติดตัง้
บาท

รวม
บาท

23,300,134
442,935
(2,617,374)
21,125,695

1,223,344
1,107,000
549,000
(245,117)
2,634,227

438,000
223,000
(549,000)
112,000

24,961,478
1,772,935
(2,862,491)
23,871,922

27,351,681
(6,225,986)
21,125,695

3,322,145
(687,918)
2,634,227

112,000
112,000

30,785,826
(6,913,904)
23,871,922

งานระหว่างติดตังเป็
้ นค่าพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ ในการประมูลและระบบสารสนเทศอื่นซึง่ กาลังอยูร่ ะหว่างการติดตัง้
ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในต้ นปี พ.ศ.2560
13.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี ้สิน โดยใช้ อตั ราภาษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 :
ร้ อยละ 20)สินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงจ
ั ้ านวนเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ ประโยชน์หรื อจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
รายการเคลือ่ นไหวของภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้

วันที่ 1 มกราคม
ลดในกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิม่ ในกาไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
วันที่ 31 ธันวาคม
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

5,123,745
1,844,477
6,968,222

3,920,412
1,491,960
(288,627)
5,123,745
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13.

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่ อ)
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีมีดงั นี ้
เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน
วันที่ 1
มกราคม
พ.ศ. 2559
บาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าทีด่ ิน
ค่าเสือ่ มราคา
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

1,763,705
2,935,471
510,735
5,209,911

397,426
573,529
787,356
1,758,311

-

2,161,131
3,509,000
1,298,091
6,968,222

(86,166)
(86,166)

86,166
86,166

-

-

5,123,745

1,844,477

-

6,968,222

เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน
วันที่ 1
มกราคม งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุน
พ.ศ. 2558
เบ็ดเสร็จ
บาท
บาท
บาท

วันที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าทีด่ ิน
ค่าเสือ่ มราคา
รวมสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

2,119,484
1,853,773
256,801
4,230,058

(67,152)
1,081,698
253,934
1,268,480

(288,627)
(288,627)

1,763,705
2,935,471
510,735
5,209,911

หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(309,646)
(309,646)

223,480
223,480

-

(86,166)
(86,166)

ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ

3,920,412

1,491,960

(288,627)

5,123,745

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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14.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

เจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้อื่น

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

58,384,105
31,409,558
4,126,917
93,920,580

202,053,254
37,800,382
3,955,691
243,809,327

เจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์สว่ นใหญ่เป็ นสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึง่ เป็ นเจ้ าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชาระเงินคืน
เจ้ าหนี ้ค่ารถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทาการ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้ วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ ายรถ และค่าตรวจ
สภาพรถ เป็ นต้ น
15.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึง่ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของหนี ้สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สาหรับ
พนักงานเมื่อเกษี ยณ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ ากองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ จานวนที่ตงส
ั ้ ารองเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามอัตราที่ได้ รับคาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
จานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปดังนี ้
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

10,805,657
8,818,524
สารองผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ าง
สารองเงิ นผลประโยชน์ พนักงานหลังการเลิกจ้ างคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินเป็ นดังนี ้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้ าง – สุทธิ
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

10,805,657
10,805,657

8,818,524
8,818,524
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15.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ข้ อสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ ในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยมีดงั นี ้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ ของพนักงาน
อายุน้อยกว่า 29 ปี
อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 - 49 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ
2.85

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
2.85

8.05
8.05
8.05
8.05

8.05
8.05
8.05
8.05

พ.ศ. 2559
บาท
8,818,524
2,363,214
318,680
(694,761)
10,805,657

พ.ศ. 2558
บาท
10,597,422
1,015,312
455,965
(1,443,133)
(362,250)
(1,444,792)
8,818,524

ความเคลือ่ นไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นดังนี ้

ยอดคงเหลือต้ นปี
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
กลับรายการ
ยอดคงเหลือสิ ้นปี

บริ ษัทได้ ให้ นกั คณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทาการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการ
เลิกจ้ างวันต้ นปี และสิ ้นปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ข้ อสมมติฐานในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการ
หนีส้ ินดังกล่าวได้ มีการปรั บปรุ งเพื่อให้ สะท้ อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั กาไรจากการปรั บปรุ งข้ อสมมติฐาน
จานวน 1,443,133 บาท ได้ ถกู บันทึกไว้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จานวนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุนมีดงั นี ้

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน)

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท
2,363,214
318,680
2,681,894

พ.ศ. 2558
บาท
1,015,312
455,965
1,471,277
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15.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ เป็ นดังนี ้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

2.85
8.05
16.50

2.85
8.05
16.50

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ท่ กี าหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

การเพิ่มขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.5

ลดลง ร้ อยละ
2.87

ลดลง ร้ อยละ
2.62

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
3.03

เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.76

อัตราการเพิ่มขึ ้น
ของเงินเดือน

ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.5

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
3.34

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
2.61

ลดลง ร้ อยละ
3.20

ลดลง ร้ อยละ
2.50

อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

ร้ อยละ 0.5 ร้ อยละ 0.5

ลดลง ร้ อยละ
4.01

ลดลง ร้ อยละ
2.99

เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ
4.24
3.16

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นนี ้อ้ างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติ ขณะที่ให้ ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึ ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติอาจมีความสัมพันธ์ กัน ในการคานวณการ
วิเคราะห์ ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ ที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติหลักได้ ใช้ วิธี
เดียวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ คานวณด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) ณวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคานวณหนี ้สินบาเหน็จบานาญที่รับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้ เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อน

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ และผลประโยชน์คา่ รักษาพยาบาลหลังออก
จากงานที่ไม่มีการคิดลด:
1 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี
บาท
บาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
16. ทุนเรือนหุ้น

4,591,332
3,525,489

8,797,185
7,560,602

ทุนที่จดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
ระหว่ าง 6-10 ปี ระหว่ าง 11-15 ปี
บาท
บาท
4,036,215
3,664,848

รวม
บาท

2,726,573
3,226,785

20,151,305
17,977,724

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
หุ้น
บาท
550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000
550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000
550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท
183,998,784
183,998,784
183,998,784

หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมี
้
จานวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้
ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2558 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทังหมดได้
้
ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
17.

หุ้น

สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องสารองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสารองนัน้ จะมีมูลค่า ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สารองดังนี ้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

13,750,000
13,750,000

13,750,000
13,750,000

142

18.

เงินปั นผล
พ.ศ.2559
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรสะสมของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้น 550 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จานวน 93.50 ล้ านบาท และได้ ทาการจ่าย
ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษัท
ของงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้ กับผู้ถือหุ้น
จานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 55 ล้ านบาท โดยได้ ทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ใน
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
พ.ศ.2558
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจาก
กาไรสะสมของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้น 550 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จานวน 104.50 ล้ านบาท และได้ ทาการจ่าย
ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมของ
บริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น
93.50 ล้ านบาท โดยได้ ทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

19.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้ จา่ ยในการเคลือ่ นย้ ายรถ
ค่านายหน้ า
ค่าเช่าทีด่ ิน
ค่าบริ การอื่นสาหรับการประมูล
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเสือ่ มราคา (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 12)

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

118,969,671
73,314,221
20,545,587
59,705,297
24,239,248
21,061,943
37,931,822
2,862,491

120,727,338
93,508,884
34,110,193
61,249,546
51,303,011
19,795,947
27,442,104
2,197,539
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20.

ภาษีเงินได้

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ในงวดปั จจุบนั
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
ภาษี เงินได้

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

35,796,831
(1,844,477)
33,952,354

50,355,418
(1,491,960)
48,863,458

ภาษี เงินได้ สาหรับกาไรก่อนหักภาษี ของกลุม่ บริษัทมียอดจานวนเงินที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษี ของ
ประเทศที่บริ ษัทใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ :

กาไรก่อนภาษี
ภาษี คานวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายทีม่ ีสทิ ธิหกั ได้ เพิ่มขึ ้นจากรายจ่ายที่จา่ ยจริ ง
ภาษี เงินได้
อัตราภาษี เงินได้ ถวั เฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักเป็ นร้ อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 20)
21.

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

159,560,515

236,510,648

31,912,103

47,302,129

2,055,350
(15,099)
33,952,354

1,606,402
(45,073)
48,863,458

กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของจานวนหุ้นสามัญที่ชาระแล้ วและออกจาหน่ายในระหว่างปี
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริ ษัทใหญ่ (บาท)
125,608,161 187,647,190
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักที่ชาระแล้ วและ
ออกจาหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี (หุ้น)
550,000,000 550,000,000
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
0.23
0.34
บริ ษัทไม่มีห้ นุ สามัญเทียบเท่าปรับลดสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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22.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทหรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทย่อยลาดับถัดไป บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทซึ่งมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญเหนือกิจการ ผู้บริ หารสาคัญรวมทังกรรมการและพนั
้
กงานของบริ ษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับ
บุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทังหมดถื
้
อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ในการพิ จารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกัน ซึ่งอาจมี ขึน้ ได้ ต้ องค านึ งถึ งรายละเอี ยดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันที่สาคัญ
22.1 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

19,131,376
242,978
19,374,354

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผู้บริ หารและเบี ้ยประชุมที่จ่ายให้ แก่กรรมการ
23.

ภาระผูกพัน
23.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นสถานที่ประกอบการ เป็ นระยะเวลา
1 ถึง 30 ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี ้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

46,254,924
179,135,327
135,874,893
361,265,144

44,021,164
177,697,215
134,550,575
356,268,954
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23.

ภาระผูกพัน (ต่ อ)
23.2 หนังสือคา้ ประกัน
บริ ษัทมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อการค ้าประกัน ประกอบด้ วยรายละเอียด
ดังนี ้

ค ้าประกันการใช้ ไฟฟ้า
ค ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ ดาเนินการประมูลขาย
ทอดตลาด

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

330,900

330,900

7,930,000
8,260,900

7,530,000
7,860,900

23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 25 ล้ านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 : 25 ล้ านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวค ้าประกัน
โดยเงินฝากประจาธนาคาร (หมายเหตุ 10)
23.4 บริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้ เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้ กับ
บริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน 134 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลา ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยที่บริ ษัทจะต้ องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้ า
เป็ นต้ น
24.

การลงทุนในบริษัทย่ อยใหม่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการให้ บริ ษัทร่วมทุนกับ
บริ ษัท ที เอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทรี ซิกตี ้ ไฟว์ จากัด (มหาชน) โดยการจัดตังบริ
้ ษัท แอคชัน่
แอนด์ ออคชัน่ จากัด ขึ ้นมาใหม่
ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทได้ จดั ตังและจดทะเบี
้
ยนบริ ษัทใหม่อย่างเป็ นทางการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริ ษัทร่วมทุนใหม่นี ้จะมีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้น
ละ 100 บาท และถือหุ้นโดยบริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 50.998 โดยในขันแรกบริ
้
ษัทได้ จ่ายชาระค่า
หุ้นครึ่งหนึง่ ของมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นจานวนเงิน 2,549,900 บาท

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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25 . เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั น
ประจาปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมจากกาไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12
บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นจานวน 550 ล้ านหุ้น เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 66 ล้ านบาท ซึง่ จะจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มี
ชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยจะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี วนั ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะทาการจ่ายเงินปั นผลวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายงานประจาปี 2559
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รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

62
ปริ ญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (เกียรตินยิ ม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 – ปั จจุบัน
2554
2557 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน
2545 – 2558
2544 – 2558
2536 – ปั จจุบัน
2531 – ปั จจุบัน
2527 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์ วิสเซส
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรี ซิชนั่
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์ วิสเซส
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษา
ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559
หมายเหตุ
/1
รวมส่วนของคูส่ มรส 6,700,000 หุ้น

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.31/1
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
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รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่ งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

58
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, USA
ปริ ญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน

2555 – ปั จจุบัน
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

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

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

59
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2554 – ปั จจุบัน
2560 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2558 – ปั จจุบัน

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

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรี เชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้ เท็ค คอร์ ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวีธนั เดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค
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ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้ านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ ธานี)
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ บจก. พีซเี อ็น
กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์
ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรี เชียสเมททอล
กรรมการ บจก. เลิร์นเทค
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทา ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2555 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2559 – ปั จจุบัน
2556 – ปั จจุบัน
2555 – ปั จจุบัน

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

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณ
ั ฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรี ส์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รี พบั บลิค
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ ไม่เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ ไม่มี
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
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นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

58
ปริ ญญาโทการบริ หารจัดการสือ่ สารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – ปั จจุบัน
2544 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

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

เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.16
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
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นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี )
57
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2534 – ปั จจุบัน
กรรมการผู้จดั การ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ/
กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
บมจ. สหการประมูล
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
2553 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
2541 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
2536 – ปั จจุบัน
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มนี ยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ ไม่มี
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
4.36/2
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
หมายเหตุ
/2
รวมส่วนของคูส่ มรส 5,000,000 หุ้น

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายวรั ญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
33
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

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

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

ไม่มี
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ ้ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้ อ
กรรมการ บจก. เขาค้ อ ไฮแลนด์ รี สอร์ ท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ เป็ น
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่ มีนัยส าคัญอันอาจมี ผลทาให้ ไม่สามารถทา ไม่มี
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม
/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
บุตร นายเทพทัย ศิลา
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559
8 ครัง้ จาก 8 ครัง้

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
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นายเกรี ยงศักดิ์ ธรรมรั กษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
44
ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปริ ญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิตศิ าสตร์ )
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2557
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมี ผลทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม
/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.สหการประมูล
ผู้อานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัท แวนด้ าโฟรเซ่น จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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นางอัญชลี พรรคกลิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายบัญชีการเงิน
59
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2548 – 2558
2532 – 2548
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่
ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

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

ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคลและผู้จัดการแผนกกฎหมาย
อายุ (ปี )
44
นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ องจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2547 – 2556
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และผู้จดั การ
แผนกกฎหมาย บมจ. สหการประมูล
ผู้จดั การแผนกกฎหมาย
บมจ. สหการประมูล
ทนายความ บจก. อินทรรักษ์ คอนซัลแตนท์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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นางสาวพูนศิลป์ แก้ วจานงค์
รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายสานักกรรมการ
อายุ (ปี )
51
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2546 – ปั จจุบัน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายสานักกรรมการ
บมจ. สหการประมูล
เลขานุการ กรรมการผู้จดั การ บมจ. สหการประมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.0018
-
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นายนิธิศ โสภณ
รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
อายุ (ปี )
45
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทริ น์เอเชีย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไม่มี
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 – ปั จจุบัน
2537-2557
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด บมจ. สหการประมูล
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท ไทย-โกเบ เวลดิ ้ง จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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นางสาวปภาดา อมรมนัส
เลขานุการบริษัท
50
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริ หารการเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้ อง จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011
CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 40/2011
อายุ (ปี )
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 – ปั จจุบัน
2557 – 2559
2554 – 2559
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
ก. บริษัทจดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่แข่ งขันหรื อ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อั นอาจท าให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
ข. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จที่มี นัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้ า / บริ การ / การ
ยืม / ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหารกับบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้ อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดในปี 2559

รายงานประจาปี 2559
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

เลขานุการบริ ษัท บมจ. สหการประมูล
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บมจ. ไฮโดรเท็ค
ผู้อานวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริ ษัท
บมจ. ไฮโดรเท็ค จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-
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