วิ สั ย ทั ศ น์
เป็ นบริษัทประมูลที่ลกู ค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “ เสน่ ห์ ของการประมูล ”

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)มุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริษัทการประมูลที่ ลูกค้าเลือกเป็ น
อันดับแรกด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดแก่ลูกค้า ให้เหนื อความคาดหมายและสร้าง
ความผูกพันที่ยงั ่ ยืนระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การประมูลที่ราบรื่น
และประทับใจอย่างมีเอกลักษณ์ ได้ประโยชน์ท้ังในด้านตัวเงิน และรสสัมผัสอื่นแก่ลูกค้าทุก
คนอย่างต่อเนื่ อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและสมา่ เสมอ ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ

พั น ธกิ จ
พันธกิจหลักของบริษัทประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน และสังคม ดังนี้
- ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็ นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผูส้ ร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง
ครบวงจร โดยมุง่ เน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่า และความน่ าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
- มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่องค์กร และ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผูถ้ ือหุน้
- สร้างความแข็งแกร่งในการเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลกู ค้า เพื่อ
สร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้
พนักงานทางานอย่างเต็มศักยภาพ
- ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุ ณ ค่ า
การเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่โปร่งใส
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสาเร็จให้แก่
ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายด้วยความยุติธรรมสอดคล้องกับคาขวัญของบริษัทที่วา่

“ ความสาเร็จของคุณ คือ ความภาคภูมิใจของเรา”

สารบัญ
01 สารจากประธานกรรมการ
02 รายงานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
03 รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

41 โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
50 การกากับดูแลกิจการ

04 รายงานคณะกรรมการบริหาร

79 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัทและผูบ้ ริหาร
80 ความรับผิดชอบต่อสังคม

05 คณะกรรมการบริษัท

84 การควบคุมภายใน

0 9 นโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ
1 0 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่

87 รายการระหว่างกัน

สาคัญ
1 4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3 0 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3 2 ปั จจัยความเสี่ยง
3 7 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
3 8 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
3 9 การจัดการและโครงสร้างองค์กร

89 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
91 รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน
92 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
95 ฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
103 รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
108 งบการเงิน
138 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริหาร

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

สารจากประธานกรรมการ

“

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริ หาร มัน่ ใจว่าจะ
เป็ นปี ที่ บมจ.สหการประมูล จะสามารถให้บริการใน
ธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามความพร้อมได้มีการปรับปรุง
สร้างเสริมมาโดยตลอด

”

ปี 2562 เป็ นอีกปี ที่ผลจากการทุ่มเทในการทางานของพนักงานและผูบ้ ริหารส่งผลสาเร็จอย่างต่อเนื่ อง
จากปี 2561 พร้อมความคึกคักของอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจรถมือสอง ส่งผลให้บมจ.สหการประมูล สามารถ
ให้บริการการประมูลและบริการเสริมได้ดี ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีและสามารถส่งต่อเป็ นเป็ นเงินปั นผลให้ผูถ้ ือ
หุน้ ได้มากขึ้ นด้วย
ส าหรับ ปี 2563 ซึ่ งเป็ นปี ที่ ดู จ ะมี ค วามผัน ผวนและมี ปั จจัยกระทบลบต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวมและต่ อ
อุตสาหกรรมการประมูล คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารก็ยงั มัน่ ใจว่าจะเป็ นปี ที่บมจ.สหการประมูล จะสามารถ
ให้บริการในธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามความพร้อมที่ได้มีการปรับปรุงสร้างเสริมมาโดยตลอด และคาดว่าหากไม่ได้รับ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนั กแล้ว ธุรกิจของสหการประมูลซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ตา่ ไม่มีหนี้ สินจากการ
กูย้ มื ที่ตอ้ งมีดอกเบี้ ย ปี นี้ บริษัทก็น่าจะสามารถฝ่ าวิกฤตในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และมีผลประกอบการ รวมถึงผล
กาไรและเงินปั นผลที่ดีอีกปี หนึ่ ง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูร้ ่วมค้า ลูกค้า และ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุ นบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริษัทยืนยันว่าจะกากับดูแลสนับสนุ นขอให้บริษัท
ดาเนิ นธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมัน่ คง ต่ อเนื่ อง และยัง่ ยืน
ต่อไป

-ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา)
ประธานคณะกรรมการ
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บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทาหน้าที่กาหนด ทบทวนนโยบาย
เป้ าหมาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีความเหมาะสมกับ
การดาเนิ นธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ นแผนธุรกิจของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้ น 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. กาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดาเนิ นงานของบริษัท
และสภาพแวดล้อมปั จจุบนั
2. กากับดูแลให้สายงานต่าง ๆ ของบริษัท มีการดาเนิ นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้ น ครอบคลุมความ
เสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และความเสี่ยงจาก
ปั จจัยภายนอกอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่มีต่อบริษัท เพื่อจัดลาดับความสาคัญ กาหนด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทาแนวทางควบคุมความเสี่ยงให้อยูใ่ นกรอบที่บริษัทยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะ
เกิดขึ้ นในอนาคต
3. ติดตามและทบทวนการดาเนิ นงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่กาหนดขึ้ นประจาปี เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็ นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกล
ยุทธ์ของบริษัท
4. จัดทารายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนาเสนอประเด็นความเสี่ยงสาคัญของบริษัทที่ฝ่ายจัดการได้มีการ
กากับดูแล ทบทวน และติดตาม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมปี ละ 2 ครั้ง
5. ทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าในรอบปี 2562 บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกากับดูแลความ
เสี่ยงสาคัญของบริษัทได้เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ องและสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทุกงวดครึ่งปี ส่งผลให้สามารถควบคุม
ความเสี่ยงสาคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ สามารถบรรลุผลสาเร็จตามแผนและเป้ าหมายที่วาง
ไว้

-สุวทิ ย์ ยอดจรัส(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้ น 2 ครั้ง โดยมีมติที่สาคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิตามที่เสนอ
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 สาหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการโดยรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเที ยบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันหรื อ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มตั ิตามที่เสนอ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบ ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี ในการประชุ มครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2562 เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามที่ได้รบั มอบหมาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้
กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล และมีความโปร่งใสในการดาเนิ นการ เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย

-มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการในการดาเนิ นธุ รกิจของบริษัท ให้สามารถ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ สามารถดาเนิ นธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ อง มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่การ
ต่อยอดการขยายธุรกิจ เพื่อความเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยจะพิจารณากลัน่ กรอง และตรวจสอบเรื่องที่สาคัญก่อนนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ สาหรับปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุ มทั้งสิ้ น 22 ครั้ง เพื่อพิจารณา กลัน่ กรอง พร้อม
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในเรื่องสาคัญต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. พิจารณากาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่ในการพิจารณา
และให้ความเห็นเบื้ องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท พิจารณา
ความเหมาะสมของแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี โดยได้มีการติดตามผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ประจาทุกเดือน พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท และการดาเนิ นงาน
ตามกลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายการเติบโต และพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว
2. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนิ นงานของทุกสายงานเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานและ
ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่
ในการพิจารณา กลัน่ กรอง และให้ความเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยวิเคราะห์โอกาส
อุปสรรค ในการลงทุน และกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างโอกาส
ในการเลือกลงทุนอย่างมีศกั ยภาพ และให้ผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาโครงสร้างบริษัท อานาจดาเนินการ คณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่ในการพิจารณา เกี่ยวกับ
โครงสร้างบริษัท อานาจดาเนิ นการ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
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5. กากับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มีจริยธรรมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
6. ทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารได้
ทาหน้าที่พิจารณา ทบทวน ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ประจาปี
ในการประชุมครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามที่
ได้รับ มอบหมาย และมี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบสอดคล้อ งกับ กับ หลัก เกณฑ์และแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ห าร ได้ป ฏิบัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยใช้ค วามรู ้
ความสามารถ ในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุต าม
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคานึ งถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษั ท ผู ้ถื อ หุ น้ และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ยทุ ก กลุ่ ม ในการสร้างความเชื่ อ มัน่ ต่ อการดาเนิ น งาน และก ากับ ดู แลการ
บริหารงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ และยัง่ ยืนต่อไป

-สุวทิ ย์ ยอดจรัส(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)
ประธานกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริ ษั ท

รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
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นางวิไลวรรณ ศรีสารวล

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายสุวทิ ย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chairman of Risk Management Committee

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายศราวุธ จารุจนิ ดา
กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้บริษัทเติบโตแบบยัง่ ยืน และเน้นการให้บริการด้านคุณภาพ โดยยกระดับ
การดาเนิ นงานและบริหารองค์กรเป็ นมืออาชีพและเข้าสู่ระดับสากล ซึ่งรวมถึงการประมูลสินค้าทุกชนิ ดที่มิใช่เพียง
สิน ค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้ น ทั้งนี้ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูก ค้าให้ครอบคลุมทุก
ประเภททรัพย์สินในด้านการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัด
ประมูลที่โปร่งใส ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายในด้านความ
ยุติ ธ รรม โดยมีก ารพัฒ นาระบบการจัด การการประมูล แบบ Web Base ที ่ม ีก ารเชื ่อ มโยงระบบงานสาขาและ
สานักงานและคลังสินค้า สามารถดูแลตรวจสอบในเรื่องสภาพสินทรัพย์อย่างมีระบบและได้มาตรฐานแบบ Real
Time มีการประเมินราคากลาง หรื อราคาเปิ ดอย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากเจ้าของสิ นทรัพย์ ดังนั้ น
ผูเ้ ข้าร่วมประมูลจะได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพ คุณภาพการใช้ง าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสาเร็จต่อ
ทั้งคู่คา้ และลูกค้า สอดคล้องกับคาขวัญของบริษัทที่ว่า

“Your Success is our Pride”
ความสาเร็ จ ของท่ า นคื อ ความภู มิ ใ จของเรา

ทั้งนี้ บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้และผลกาไรในอนาคตโดย
1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล จากผูใ้ ช้งานโดยตรง
เพิ่มขึ้ น
2. ขยายฐานผูเ้ ข้าร่วมการประมูล
3. เพิ่มประเภททรัพย์สินและบริการในการประมูลให้มีความหลากหลาย
4. ปรับปรุงช่องทางการประมูลออนไลน์ ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้ น
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนาม
บริษัท สหการประมูล จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อดาเนิ นธุ รกิจด้านการ
ประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานเริ่มแรกของ นายเทพทัย ศิลา ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมา
ตั้งแต่เริ่มต้น
เดิมผูก้ ่อตั้งประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผูก้ ่อตั้งได้จดั ตั้งบริษัทขึ้ น เนื่ องจากได้เล็งเห็น
โอกาสในการประกอบธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้ นประเทศไทยยังไม่มีการดาเนิ นธุรกิจดังกล่าวอย่าง
จริงจัง จึงได้เริ่มทาการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้าประเภท
รถยนต์จ ากหลายๆ ประเทศ อาทิ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริ ก า ประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศ
นิ วซีแลนด์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งของผูบ้ ริโภคคนไทยในการซื้ อ/ขายรถยนต์ ด้วยราคายุติธรรมและ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท้งั ผูซ้ ื้ อและผูข้ าย โดยบริษัทถือเป็ นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ
ด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิ ด (Open Auction) ซึ่งเป็ นรู ปแบบของการประมูล ซึ่ งผู ้ที่ตอ้ งการเป็ นเจ้า ของ
ทรัพย์สินใดๆ จะต้องแสดงเจตจานง ด้วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมประมูล โดยผูท้ ี่เสนอราคา
สุดท้ายสูงที่สุดจะเป็ นผูท้ ี่ชนะการประมูล
นอกจากบริษัทให้บริการประมูลรถยนต์เป็ นหลักแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการบริการประมูลรถจักรยานยนต์
ตลอดจนสินค้าประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุน้ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และ
สินค้าเบ็ดเตล็ดมียี่หอ้ เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั้งผูซ้ อและผู
ื้
ข้ าย ซึ่งไม่จากัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น
บริ ษัทมีสานั กงานใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ ส่วนหนึ่ งสาหรับใช้เป็ นสถานที่ ประมูล แห่ งแรกตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้า ว
ระหว่างซอย 85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ยา้ ยสานั กงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 518/28 ซอยรามคาแหง
39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งตั้งอยู่ในทาเลที่มีศกั ยภาพ การคมนาคม
สะดวก และมีพนที
ื้ ่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมูลในอนาคต ทั้งนี้ สถานที่ต้งั ดังกล่าวถูก
ใช้เป็ นสานักงานใหญ่ของบริษัทมาจนถึงปั จจุบนั
ด้วยระบบการประมูลที่ โปร่ งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ทาให้บริ ษัทได้รับการ
ยอมรับและไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ปรส.) ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการบริ หารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุ กประเภท เช่ น รถยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทัว่ ไป มาโดยตลอด
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รายงานประจาปี 2562

ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั
ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ปี 2534 - 2540

-

ปี 2541 - 2545

-

-

ปี 2546 - 2550

-

ปี 2551 - 2552

-

ปี 2555

-

-

มีนาคม 2556

-

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อดาเนิ นธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ น 13 ล้านบาท
และ 25 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการและเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เริ่มจัดการประมูลรถจักรยานยนต์เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า
ได้รบั การแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบัน การเงิน (ปรส.) เพื่อทาการประมูลรถยนต์และ
ทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
บริษัทเป็ นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็ นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจากประเทศญี่ปุ่น
ที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสมาชิก National Auto Auction Association(NAAA) ซึ่งเป็ นองค์กรผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ไม่หวังผลกาไร ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศ
ต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้ องผลประโยชน์
ของผูซ้ อและผู
ื้
ข้ าย และสนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธ รรม
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วเป็ น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ
ได้เริ่ ม รับจัดประมูลสิ นค้าประเภทอื่นๆ เช่ น บ้านและที่ ดิน หุน้ เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทั้ ง ผู ้ ซื้ อและผู ้ ข าย ซึ่ ง ไม่ จ ากั ด แต่ เ พี ย งรถย นต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์เท่านั้น
เริ่มจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็ นครั้งแรก และทาการเปิ ดพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สินในส่วนของ
รถยนต์ท้ังสิ้ น 17 จังหวัด ซึ่งได้แก่ พิษณุ โลก เชี ยงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด อยุธยา
ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา
สุราษฎร์
ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลุมการประมูลทัว่ ภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
เจ้าของทรัพย์สิน
บริษัทฯ จัดตั้งสาขาที่รงั สิต – คลอง 8 เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าในเขตปริมณฑล
เพิ่ ม พื้ นที่ จั ด เก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นรถยนต์ จ านวน 3 จั ง หวั ด ซึ่ ง ได้ แ ก่ ประจวบคี รี ขั น ธ์
นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้ และภาคตะวันออก
บริษัทฯ ร่วมมือกับไปรษณี ยไ์ ทยสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพื้ นทีดังกล่าว
ผูเ้ ข้าร่วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ลูกค้า และร่ วมมือกับบริษัท โตชิ บา้ ไทยแลนด์ จากัด จัดการประมู ล
เครื่องใช้ไฟฟ้ าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมูล
บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญทีตราไว้
จากหุน้ ละ 10 บาทเป็ นหุน้ ละ 0.50 บาทพร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาทเป็ น 145
ล้านบาท
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ
0.25 บาท พร้อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ ไป 110 ล้านหุน้ คิดเป็ นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทั้งสิ้ น 27.50 ล้านบาท
11

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

สิงหาคม 2556

-

ปี 2557

-

ปี 2558

-

ปี 2559

ปี 2560

-

-

รายงานประจาปี 2562

ขยายพื้ นที่สานั กงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื้ นที่เพิ่มขึ้ นเพื่อใช้เป็ น Safety zone
ป้ องกันน้ าท่วม และยกเลิกการประมูลที่แจ้งวัฒนะ
หุน้ ของบริษัทฯ เริ่มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวันแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
บริษัทฯ มีการเปิ ดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
บริษัทฯ มีการเพิ่มพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สิน จานวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมาและ สุรินทร์
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวันประมูลเป็ น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา
บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม สถานที่ และสาขาการประมูล ได้แก่ อุ บ ลราชธานี อุ ด รธานี สุ ร าษฎร์ธ านี และ
หาดใหญ่
บริษัทฯ เพิ่มวันประมูลมากขึ้ น
บริษัทฯ เพิ่มทรัพย์สินในการประมูล เช่น สินค้าแบรนด์เนม อสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทรับดาเนิ นการจัดการประมูลให้แก่หน่ วยงานราชการ เช่ น กรมศุ ลกากร คณะกรรมการ
ป้ องกันปราบปรามยาเสพติ (ปปส) สานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)
บริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจให้ดาเนิ นการจัดการประมูล ใบอนุ ญาตคลื่นความถี่ 1800 Mhz. และ
900 Mhz. รองรับ 4G ของ สานั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
บริษัทเพิ่มสถานที่สาขาการประมูลที่จงั หวัดพิษณุโลก
บริษัทได้รบั วางใจจาก กรมศุลกากรให้จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์และสานักงาน
กสทช. ให้ดาเนิ นการประมูลหมายเลขโทรศัพท์สาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นหมายเลข
สวย จานวน 16 หมายเลข
บริษัทเพิ่มสินทรัพย์ในการประมูล อาทิ ที่ดิน 4G อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์หรู เป็ นต้น
บริษัทร่วมทุนกับบริษัทฯ กับบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จากัด (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท
ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จากัด) จัดตั้งบริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 51 และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 24
เพื่อประกอบการธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่ องกับการประมูลทรัพย์สิน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
เป็ นหลัก ได้แก่ โครงการเพื่อนประมูล ให้บริการครบวงจร เช่น บริการให้คาแนะนาการซื้ อขาย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริการประเมินราคา บริการทาความสะอาด ปรับปรุงสภาพ บริการ
ขนย้าย บริการแนะนาสินเชื่อเช่าซื้ อ พ.ร.บ.ประกันภัย และธุรกรรมด้านทะเบียนรถ
บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจาก กรมศุลกากรให้จดั การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จัดการประมูลทรัพย์ของกลางที่ยดึ ได้ให้กบั สานักงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2และมีการเพิ่มสถานที่จดั เก็บที่สมุทรสาครเพื่อรองรับปริมาณสินค้า
บริเวณพื้ นที่กรุงเทพฯฝั ง่ ตะวันตก และจังหวัดใกล้เคียง
E Onsite การพัฒนาระบบการประมูลในรูปแบบของ E-AUCTION ที่ลานประมูล เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าที่ไม่ประสงค์ที่จะแสดงสถาณะ ณ.จุดการประมูล
One stop service การเพิ่มการบริการและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประมูลโดยเฉพาะลูกค้าที่มา
ประมูลกับเราเป็ นครั้งแรกและลูกค้าที่สนใจที่จะมาประมูลสินค้ากับสหการประมุล
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ปี 2561

-

ปี 2562

-

รายงานประจาปี 2562

บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากผนู้าตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยใหจ้ดัการประมลูรถบรรทุก เพื่อ
การขยายโอกาสใหก้บัผบู้ริโภคไดเ้ขา้ถึงตวัสินคา้ประเภทดงักล่าวไดม้ากข้ นึ
Rebranding : เป็ นการพฒ
ั นาภาพลกัษณ์ และคุณภาพการบริการของบริษัทใหม้ีความทนัสมยัและ
ประทบัใจลูกคา้มากยงิ่ข้ นึ
พฒ
ั นาคลงัสินคา้จ.ราชบุรี เป็ นสาขาเพื่อการประมลู รองรบัการขยายตวัในภาคกลาง
เปิ ดคลั ง สิ นค้า จ.สระแก้ว เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณรถในฝั ่ ง ภาคตะวั น ออกที่ เชื่ อ มต่ อกั บ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนื อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอคชนั่ แอนด์ ออคชนั่ จากดั จึงมีมติเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2561 ให้
ยุติการดาเนิ นงานและปิ ดบริษัท แอคชนั่ แอนด์ ออคชนั่ จากดั เนื่ องจากผลการดาเนิ นการที่ผ่าน
มาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
เปิ ดคลงัสินคา้จงัหวดัเชียงราย เพื่อรองรบัการขยายตวัของปริมาณธุรกิจที่ปริมาณรถจะมีเพิ่มมากข้ นึ
ในภาคเหนื อ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็ นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทาการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหา
แหล่งเงินทุนในการซื้ อทรัพย์สินแก่ผปู ้ ระมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็ น
ต้น อย่า งไรก็ต าม การให้บ ริ ก ารด้า นอื่น ๆ นั้ น เป็ นการให้บ ริ ก ารเสริ ม เพื่อ อานวยความสะดวกให้แ ก่เ จ้า ของ
ทรัพย์สินหรื อ ผูป้ ระมูลซื้ อ

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากรายได้ค่าบริการในการเป็ นคนกลางในการประมูล ทรัพย์สิน
เป็ นหลัก ซึ่งบริษัทจะรับรูร้ ายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนี ยมในการให้บริการ โดยมีการเรียกเก็บค่าดาเนิ นการจากผู ้
ประมูลซื้ อเป็ นหลัก และเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าคอมมิชชัน่ จากเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ ปั จจัยสาคัญในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ กี่ยวข้องทั้ง 2 กลุ่มได้สูงสุด โดยการเป็ นคนกลางในธุรกิจประมูลนั้น ผูเ้ กี่ยวข้องจะประกอบด้วยผูป้ ระมูลซื้ อ และ
เจ้าของทรัพย์สินที่นามาประมูล ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ผูป้ ระมูลซื้ อ

:

ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเลือกและได้
ทรัพย์สินที่ตรงตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตน

เจ้าของทรัพย์สิน :

ต้องการให้สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของทรัพย์สิน
จะเลื อกบริษัทผูจ้ ดั การการประมูลที่ มีผูเ้ ข้าร่วมประมูลเป็ นจานวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่
สิ น ค้า ของตนจะสามารถจ าหน่ า ยได้ รวมทั้งมี ก ารแข่งขัน อย่า งสมบู ร ณ์ ส่ งผลต่ อ ราคา
จาหน่ ายทรัพย์สิน

จากความต้องการที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น การประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลนั้ น บริษัทต้องให้
ความสาคัญในการจัดหาทรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุน้ ให้มีผสู ้ นใจ
เข้าร่วมการประมูลเพิ่มขึ้ น รวมถึงการให้ความสาคัญในการให้บริการกับทั้ งผูป้ ระมูลซื้ อและเจ้าของทรัพย์สิน ให้ได้รบั
ความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สินสาเร็จเพิ่มขึ้ น รวมทั้งมีความ
เป็ นธรรมของราคาที่เพิ่มขึ้ นจากการแข่งขันที่สมบูรณ์
ทรัพย์สินที่บริษทั ทาการจัดการประมูล สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1) รถยนต์
การให้บริการประมูลรถยนต์ถือเป็ นรายได้หลักของบริษัทโดยมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้รวมของ
บริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการให้บริการประมูลรถยนต์ทุกประเภท ทุกยี่หอ้ ทุกรุ่น ทั้งรถยนต์ที่สามารถ
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ขับเคลื่ อนได้ รถยนต์ที่ขบั เคลื่ อนไม่ได้ หรื อซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่นามาประมูล จะ
ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มนิ ติบุคคล เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซื้ อรถ ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์
บริษัทรถเช่าที่รถยนต์ครบกาหนดอายุใช้งาน บริษัททัว่ ไปที่มีรถยนต์สาหรับผูบ้ ริหาร หรือรถยนต์
ส่วนกลางของพนักงาน หรือรถที่ใช้งานขนส่งสินค้าในกิจการของบริษัท เป็ นต้น
 กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นเจ้าของรถยนต์ ผูค้ า้ รถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึ่งต้องการ
นารถยนต์ของตนเองมาจาหน่ ายเพื่อการหมุนเวียน เป็ นต้น
สาหรับผูเ้ ข้าประมูลรถยนต์น้ัน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผูค้ า้ รถยนต์มือสองซึ่งจะทาการประมูลรถยนต์เพื่อนาไปจาหน่ าย
ต่อแก่ลูกค้าบุคคลทัว่ ไปอีกทอดหนึ่ ง
ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษทั ให้บริการประมูล
รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล

รถยนต์เอนกประสงค์

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ซากรถยนต์

ที่มา : บริษัท
2) รถจักรยานยนต์
การให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์น้ัน ก่อให้เกิดรายได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายได้รวมของบริษทั
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่หอ้ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สิน
ที่นามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็ นสถาบันการเงินที่ทาการยึดรถจักรยานยนต์จากการปล่อยสินเชื่อ และผูเ้ ข้าประมูลส่วน
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ใหญ่จะเป็ นผูค้ า้ รถจักรยานยนต์มือสอง ร้านค้าจักรยานยนต์ที่จาหน่ ายทั้ง รถใหม่และรถมือสอง รวมถึงลูกค้าบุคคลที่
ซื้ อไปใช้งาน ซึ่งแนวโน้มลูกค้ากลุ่มนี้ มีจานวนเพิ่มขึ้ นมากกว่าปี ที่ผ่านมาและเป็ นกลุ่มลูกค้าที่บริษัท ให้ความสนใจและ
มีทิศทางที่ตอ้ งการขยายกลุ่มลูกค้าบุคคลให้มากขึ้ น
ตัว อย่า งรถจัก รยานยนต์ที่ บ ริ ษัท ให้บ ริ ก ารประมู ล

ที่มา : บริษัท
3) ทรพัยส์ินประเภทอื่นๆ
การใหบ้ริการประมูลทรพัยส์ินอื่นๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้น้ั น มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1-15
ของรายไดร้วม โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการประมูลทรพัยส์ินอื่นน้ัน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเสริมภาพลกัษณ์ของ
บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัคาว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรพัยส์ินที่นามาประมูล ตลอดจนเป็ นการ
ขยายฐานกลุ่มผเู้ขา้ร่วมประมลูใหม้ีวงกวา้งเพิ่มข้ นึ รวมท้ังเป็ นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มข้ นึในอนาคต
ในปี 2562 บริษทัมีการประมลูทรพัยส์ินอื่นดงัน้ ี
1.ส านักงาน กสทช: ใหด้าเนิ นการจดัการประมลูเลขหมายโทรศพัทส์าหรบับริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่เป็ นหมายเลขสวย
ประจาปี 2562
2. งานประมลูสิ่งของเลิกใชก้ารชารุดเสียหายที่อยใู่นความครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย
3. งานประมลูของรกัของนักกอลฟ์ในงานกอลฟ์ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019
4.ง านประมลูอสงัหาริมทรพัย ์ เช่น บา้นพรอ้มที่ดิน คอนโดมิเนี่ยม อาคารพาณิชย ์ ที่ดินเปล่า เป็ นต้น
5.งานประมลูสินคา้แบรนดเ์นม หลากหลายยหี่อ้ เช่น นาฬกิา กระเป๋าถือ เขม็ขดั เส้ ือผา้ หมวก รองเทา้ เป็ นตน้
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การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็ นหมายเลขสวยประจาปี 2562 ของสานักงาน กสทช.

การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่
บริษัทได้พฒ
ั นาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาระบบงานของ
บริษัทด้วยเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อรองรับงานด้านการบริการข้อมูลสาหรับทั้งผูซ้ อและผู
ื้
ข้ าย
ระบบการประมูลด้วยแอพพลิเคชัน่
บริษัทได้พฒ
ั นารูปแบบการประมูลใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผูเ้ ข้าร่วมประมูลและเพิ่มความ
โปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ท้งั ผูซ้ ื้ อและผูข้ าย โดยมุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดา้ นซอฟต์แวร์เข้ามาเปลี่ยนวิธีการ
ประมูลจากรูปแบบการใช้ป้ายเสนอราคาเพียงอย่างเดียว เป็ นการเสนอราคาผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ มากขึ้ น
- ระบบ E-Auction เป็ นระบบที่บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และใช้งานมาตลอด 5 ปี ที่ผ่านมาเพื่อ
รองรับผูเ้ ข้าร่วมประมูลที่ตอ้ งการเข้าร่วมประมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ พร้อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมูล ณ
ลานประมูลจริงจากที่ใดก็ได้ที่มีสญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ ตรองรับ จากการที่ บริษัทเคยเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมี
ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง มาตลอด กลางปี 2559 บริ ษั ท ได้เ ริ่ ม ใช้ง านระบบ E-Auction ที่ บ ริ ษั ท พัฒ นาขึ้ นเองและประสบ
ความสาเร็จเป็ นอย่างดีโดยมีการพัฒนาระบบเพื่อความสะดวกของผูเ้ ข้าร่วมประมูลอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั
- ระบบ E-Onsite เป็ นระบบที่ บริ ษัท ได้พัฒนาต่ อเนื่ อ งในปี 2561 เพื่ อ รองรับ ผู ้เข้า ร่ วมประมูลที่
ต้องการเสนอราคาผ่าน Application ณ ลานประมูลซึ่งบริษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รูปแบบการประมูลในอนาคต
เป็ นระบบดิจิตอลทั้งระบบโดยผ่านการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ซึ่งระบบจะมีการเก็บข้อมู ลพฤติกรรมการเสนอราคาของ
ผูเ้ ข้าร่วมการประมูลทุกขัน้ ตอนทาให้เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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ในปี 2561 บริ ษัทได้เปิ ดตัว Mobile Application ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพื่อนประมูล “ AUCT Friend ”
บริษัทได้ทาการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุ น Thailand 4.0 ด้วย Mobile Application ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล
ราคากลาง ทราบตารางการประมูลทัว่ ประเทศของบริษัท ตลอดจนค้นหารถประมูลและระบบแจ้งเตือนเมื่อรถที่ตรง
ตามความต้องการได้ถูกนาเข้าประมูล ซึ่งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิง่ ขึ้ น

ในปี 2562 มีพฒ
ั นาการดังนี้
- พัฒนาระบบการประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi bands เพื่อรองรับระบบการประมูล 5G
บริษัทได้พฒ
ั นาระบบการประมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการยื่นข้อเสนอการจ้างงานบริหารจัดการประมูลคลื่น
ความถี่ ส าหรับ กิ จ การโทรคมนาคม (5G) ในปี 2563 โดยระบบที่ พัฒนาสามารถรองรับ กับกฎการประมูล ของ
สานักงาน กสทช. ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz ซึ่งระบบการประมูลต้องรองรับวิธีการประมูลคลื่น
ความถี่ แบบ Simultaneous Ascending Clock Auction ประกอบด้วยสองขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดสรรชุ ดคลื่ น
ความถี่ (Allocation Stage) และขั้นตอนการกาหนดย่านความถี่ (Assignment Stage) กล่าวคือระบบการประมูลต้อง
สามารถดาเนิ นการประมูลหลายย่านคลื่นความถี่ในเวลาเดียวกันอย่างน้อย 4 ย่านคลื่นความถี่ รองรับหลักเกณฑ์การ
เสนอราคาภายใต้กฎการประมูลของสานักงาน กสทช.และสามารถรองรับการควบคุมการกาหนดช่วงคลื่นความถี่ที่
ต้องการสาหรับผูช้ นะการประมูลภายใต้ระเบี ยบการกาหนดเพดานการเลื อกช่วงคลื่นความถี่ ของแต่ละย่านตามที่
สานักงาน กสทช. กาหนด
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ป้ จจุบนั สานักงาน กสทช. ได้พิจารณาจัดจ้างบริษัทในการจ้างงานบริหารจัดการประมูลคลื่นความถี่สาหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz
- พัฒนาระบบการประมูลด้วย Mobile Application สาหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัทได้พฒ
ั นาระบบการระบบการประมูลด้วย Mobile Application สาหรับงานประมูลสิ่งของเลิกใช้ ตัดบัญชี ชารุด
เสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยระบบได้พฒ
ั นาระบบการประมูลด้วย Mbile Application
ภายใต้ระเบียบการประมูลและการแข่งขันเสนอราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนิ นการขายทอดตลาดสิ่ งของที่ชารุดเสียหาย เลิกใช้การ ที่เป็ นภาระในการจัดเก็บ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กาหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย การแข่งขันเสนอราคาด้วยอุปกรณ์
มือถื อผ่ าน Mobile Application ซึ่งระบบจะแสดงผลหมายเลขผูเ้ สนอราคาและราคาที่ เสนอทุ กครั้งให้ผูเ้ ข้าร่วมการ
ประมูลทราบผลทั้งในระหว่างการแข่งขันเสนอราคาและเมื่อผูด้ าเนิ นการประมูลประกาศหมายเลขผูช้ นะการประมูล
โดยผูเ้ สนอราคาไม่ได้แสดงตัวตน ทาให้ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลสามารถแข่งขันเสนอราคาได้ตามต้องการไม่มีความกดดัน
เพิ่มความโปร่งใสในการประมูลและป้ องกันการสมยอมราคา
- พัฒนาระบบการประมูลบน Mobile Application พร้อมภาพเสียงจากสถานที่ประมูลจริง
บริษัทได้ดาเนิ นการพัฒนาระบบการประมูลแบบ E-Auction ในชื่อระบบ “AUCT Live Pro” ซึ่งรองรับการประมูลผ่าน
Online โดยแสดงภาพและเสียงจากสถานที่ประมูลจริงแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบยังมีขอ้ จากัดในการแสดงผลภาพและ
เสียงได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์และโน้ตบุค้ บริษัทได้พฒ
ั นาระบบเพื่อเพิ่มความสามารถให้รองรับการประมูลผ่านระบบ
E-Auction พร้อมภาพเสียงได้สาหรับทุกอุปกรณ์ ทุกแพลตฟอร์ม (Windows, IOS และ Android) โดยจะเริ่มใช้งานจริง
ในปี 2563 ซึ่งจะทาให้บริษัทเป็ นรายแรกของบริษัทประมูลในประเทศไทย ที่มีระบบประมูลผ่าน Online บนมือถือและ
แท็บเล็ตที่มีภาพและสียงแบบเรียลไทม์
การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประมูลได้แก่
1) การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ
บริษัทมีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถจากผูท้ ี่ชนะการประมูล
ซึ่งบริษัทจะแสดงอัตราค่าเคลื่อนย้ายเพื่อเปิ ดเผยให้ผปู ้ ระมูลซื้ อทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครั้งก่อนเข้าร่วม
ประมูล
ในการกาหนดค่าบริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทุนค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผรู ้ บั จ้าง
เคลื่อนย้ายตั้งแต่จุดที่บริษัทรับรถจากผูข้ ายไปสิ้ นสุด ณ จุดที่ทาการประมูล โดยบริษัทจะนาต้นทุนดังกล่าวมาเฉลี่ย
เป็ นต้นทุนค่าเคลื่อนย้ายรถแต่ละคัน
2) การให้บริการประเมินราคา
บริษัทมีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริษัทจะคิดค่าบริการในกรณี ที่การประเมิน ราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่ได้มีการประมูลราคาผ่านบริษัท
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โครงสร้างรายได้รวมของบริษทั สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2560

2561

2562

รายได้
ล้านบาท
รายได้จากประมูลรถยนต์

ร้อยละ

ล้านบาท

434.16

76.94

รายได้จากประมูล
รถจักรยานยนต์

57.19

10.13

รายได้ค่าขนย้าย

60.21
7.93

รายได้จากการประมูลอื่น

รายได้จากการให้บริการรวม 559.50
รายได้อื่น
รายได้รวม

ร้อยละ

531.82

76.17

63.88

9.15

10.67

76.25

1.41

21.23

99.15 693.17

ล้านบาท

ร้อยละ

636.72

78.36

66.59

8.19

10.92

86.24

10.61

3.04

13.87

1.71

99.28

803.42

98.87

4.804

0.85

5.01

0.72

9.16

1.13

564.30

100.00

698.19

100.00

812.58

100.00

สถานที่จดั เก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูลของบริษทั รวม 29 แห่ง ซึ่งตั้งอยูใ่ นพื้ นที่ 28 จังหวัด มีดงั นี้
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
1. กรุ ง เทพฯ: ส านั กงาน 1. เชียงใหม่
ใหญ่
2. ปทุมธานี : สาขารังสิต 2. พิษณุโลก

1. นครราชสีมา

3. สระบุรี

3. นครสวรรค์

3. อุดรธานี

3. ประจวบคีรีขนั ธ์

3. ชลบุ รี : บ้ า น
บึง

4. อยุธยา

4. เพชรบูรณ์

4. ขอนแก่น

4. ชุมพร

4. สระแก้ว

5. สมุทรสาคร

5.เชียงราย

5. สุรินทร์

5. นครศรีธรรมราช

6. ร้อยเอ็ด

6. ภูเก็ต

7. สกลนคร

7. ตรัง

6. ราชบุรี

2. อุบลราชธานี

1. สุราษฏร์ธานี
2. สงขลา

1. ระยอง
2. ชลบุรี: พัทยา
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จานวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริษทั
สถานที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริษัทข้างต้น สามารถรองรับการจัดเก็บรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดงั นี้
สถานที่

ประเภททรัพย์สิน

จานวนรถที่จอดจริง ณ 31 ธันวาคม 2562

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

รถยนต์

2,181

รถจักรยานยนต์

1,756

รถยนต์

10,672

รถจักรยานยนต์

5,324

รถยนต์

12,853

รถจักรยานยนต์

7,080

ต่างจังหวัด 28 แห่ง

รวม 29 แห่ง

(หน่ วย คัน)
การขยายสาขาครอบคลุมพื้ นที่สาคัญทั ่วประเทศ
บริษัทมีสถานที่ประมูล 13 แห่ง 13 จังหวัด
ภาคกลาง

ภาคเหนื อ

กรุงเทพมหานคร (1)
ปทุมธานี (1)

เชียงใหม่ (1)
พิษณุโลก (1)

ราชบุรี (1)

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ
นครราชสีมา (1)
อุบลราชธานี (1)

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

สุราษฏร์ธานี ระยอง (1)
(1)
ชลบุรี (1)
สงขลา (1)

อุดรธานี (1)
ขอนแก่น (1)
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กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล
สถานที่ประมูล
บริษัทมีจุดประมูลรถทัว่ ประเทศไทยทั้งสิ้ น 13 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทัว่ ภูมิภาคของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ สามารถซื้ อขายได้สะดวก โดยสถานที่ในการประมูลของบริษัทสามารถจาแนกใน 2 ลักษณะ คือ
สถานที่จดั ประมูลประจา และศูนย์ประมูลสัญจร
ตารางการประมูลที่สานักงานใหญ่และสาขา
สถานที่ประมูล

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สานักงานใหญ่
สาขารังสิตคลอง 8
จ.เชียงใหม่
จ.นครราชสีมา
จ.อุบลราชธานี
จ.อุดรธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)
จ.พิษณุโลก
จ.ราชบุรี
จ.ขอนแก่น

ศูนย์ประมูลสัญจร
บริษัทมีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพื้ นที่ซึ่งเป็ นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีพื้นที่
จัดเก็บรถอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเคลื่อนย้ายรถ โดยจะมีการกาหนดแผนการประมูลล่วงหน้าประมาณ
1-2 สัปดาห์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผูต้ อ้ งการเข้าประมูลรับทราบ ในพื้ นที่ต่างๆ ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
:
จังหวัดขอนแก่น
ภาคตะวันออก
:
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
นอกจากนั้น ในบางกรณีบริษัทมีการจัดประมูลสินค้าพิเศษตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินในสถานที่
ต่างๆ เช่น สินค้าแบรนด์เนม รถบรรทุกHINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็ นต้น
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กระบวนการจัดการประมูล
บริษัทได้มีการจัดระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม่ ดังนี้

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

รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ทาความสะอาดภายนอกและห้องเครื่อง
ดูดฝุ่ นทาความสะอาดภายใน
ล้างภายนอกและห้องเครื่อง
ถ่ายรูปขึ้ นเว็บไซต์ รอการขาย พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรถผ่านคลังสินค้าแบบออนไลน์
แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้าประมูล

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบตั ิการ
1. ระบบงานพัฒนาเป็ นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาสานักงานและคลังสินค้าแบบออนไลน์
2. ข้อมูลการรับรถ รูปรถ และคลังสินค้ารถ สามารถตรวจสอบได้ทนั ทีแบบ Real Time
3. ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีและติ ดตามผลได้ในขณะกาลังประมูล และข้อมูลมีความถูกต้อง
รวดเร็ว และตรวจสอบได้
4. ระบบการจัดการสาขามีการพัฒนาเป็ นระบบบริหารแบบกระจายด้วยมาตรฐานที่ไม่ขนกั
ึ้ บสานักงานใหญ่
5. ระบบออนไลน์ทาให้ลดภาระงานในการส่งข้อมูลระหว่างสาขาและเจ้าของรถ ทาให้การทางานรวดเร็ว
6. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนาระบบงานสนับสนุ นการทางานของเจ้าของรถเพิ่มเติมได้
ในอนาคต
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วิธีการประมูล
ผูป้ ระมูลสามารถทาการประมูลได้ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ ายประมูลในสถานที่ประมูล หรือการประมูลผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ ต (E-auction)
1. การยกป้ ายประมูลในสถานที่ประมูล
เป็ นรูปแบบการประมูลพื้ นฐาน โดยผูเ้ ข้าร่วมประมูลจะยกป้ ายหมายเลขประมูลของตนเองต่อสาธารณะใน
การสูร้ าคาที่ผดู ้ าเนิ นการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้ง ผูท้ ี่เสนอราคาสูงสุดเป็ นผูช้ นะการประมูล
2.

การประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ ตระบบ E-Auction

บริษัทได้มีการพัฒนาโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ประมูลผ่ านทางเว็บไซด์ของบริษัท www.auct.co.th ในแบบ
Real Time พร้อมการประมูลในสถานที่ จริ ง ซึ่งเป็ นระบบการประมูลออนไลน์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ ผูเ้ ข้าร่ วม
ประมูลสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล และสามารถแสดงความจานงใน
การสูร้ าคาที่ผดู ้ าเนิ นการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครั้งได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ ต
โดยผูเ้ ข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจาขั้นตา่ 20,000 บาท พร้อมส่งเอกสารที่สาคัญเพื่อให้บริษัททาการ
ตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้นบริษัทจะทาการส่งชื่อหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) แก่
ผูป้ ระมูล โดยผูป้ ระมูลสามารถใช้บริการประมูลผ่านทางหน้าเว็บไซด์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
ปั จจุบนั การประมูล E-Auction ลูกค้าที่ตอ้ งการประมูล จะได้วงเงินที่ใช้ในการประมูล 5 - 10 เท่าของเงินที่วางมัดจา
3.

การประมูลผ่านช่องทางผ่านระบบ E-Onsite

บริษัทได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์การประมูลเพื่อรองรับการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย Thailand
4.0 ของภาครัฐ เป็ นรายแรกในประเทศไทยด้วยระบบ E-Onsite เป็ นการพัฒนาระบบการประมูลจากระบบการยกป้ าย
เสนอราคาประมูลมาสู่การแข่งขันเสนอราคาประมูลผ่าน Application ด้วยอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตในสถานที่ประมูล
ซึ่งจะสร้างความโปร่งใส น่ าเชื่ อถือในการจัดการประมูลเพิ่มมากขึ้ นสามารถตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันเสนอราคา
ประมูลได้ทุกขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูร้ ่วมประมูลในการแข่งขันเสนอราคาได้อย่างมัน่ ใจ กล้าตัดสินใจใน
การแข่งขันเสนอราคามากขึ้ นเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าสู่ตลาด End users และรองรับการเปลี่ ยนรูปแบบการ
ประมูลไปสู่การประมูลด้วยระบบดิจิตอลทั้งระบบในอนาคต
การลงทะเบียน และผูเ้ ข้าร่วมประมูล
การลงทะเบียน
ในวันประมูล ผูส้ นใจร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับบริษัทและทาการชาระเงินค่ามัดจาป้ ายประมูล จึงจะมีสิทธิ์ทาการ
ประมูลทรัพย์สินได้ และค่ามัดจาดังกล่าว จะทาการคืนให้แก่ผูเ้ ข้าประมูลภายหลังจากผูเ้ ข้าร่วมประมูลคืนป้ ายประมูล
โดยอัตราค่ามัดจาป้ ายประมูลสาหรับลูกค้าทัว่ ไปในการประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทนั้น สามารถสรุปได้ดงั นี้
1)
ป้ ายละ 20,000 บาท
(สามารถประมูลได้ท้งั รถยนต์และรถจักรยานยนต์)
2)
ป้ ายละ 5,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถจักรยานยนต์)
3)
ป้ ายละ 2,000 บาท
(สาหรับการประมูลสินค้าแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้ า)
4)
ป้ ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลบ้าน)
5)
ป้ ายละ 20,000 บาท
(สาหรับการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่าน E-Auction)
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ผูเ้ ข้าร่วมประมูล
ผูเ้ ข้าร่วมประมูล หรือผูซ้ อรถยนต์
ื้
และ/หรือ รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผูค้ า้ รถซึ่งมีท้งั ในรูปนิ ติบุคคลและบุคคล
ซึ่งต้องการนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ไปปรับปรุงให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้และทาการขายต่อ นอกจากนี้
ยังมีบุคคลทัว่ ไปซึ่งนารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้เอง ทั้งนี้ ผูป้ ระมูลซื้ อรถยนต์ และ/หรือ รถจักรยานยนต์จาก
บริษัทส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มพ่อค้ารถยนต์มือสอง และพ่อค้าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่ อขายต่อไปยังลูกค้าผูใ้ ช้รถยนต์
ทัว่ ไปอีกทอดหนึ่ ง
การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า
เพื่อเป็ นการรักษาฐานผูเ้ ข้าร่วมประมูลเดิมและกระตุน้ ให้มีการเข้าร่วมประมูลกับบริษัทอย่างสมา่ เสมอ บริษัทจึงมี
นโยบายในการให้สิทธิ ประโยชน์ เพิ่ม เติ มสาหรับผู ้เข้าร่ วมประมูล ซึ่ งมี การติ ด ต่ อ กับบริ ษั ทมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง
ตลอดจนมีการประมูลกับบริษัทอย่างสมา่ เสมอ และบริษัทพิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนั ดในการจ่ายชาระค่า
ทรัพย์สินที่ทาการประมูลได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การได้รบั สิทธิ
ป้ ายหมายเลข 8
ป้ ายหมายเลข 7
ป้ ายหมายเลข 6
ยอดสะสมประมูลรถ ย้อนหลัง 1 ปี
สูงสุด 10 ลาดับแรก หรือ
1.ตั้งแต่ 70 คันขึ้ นไป
ไม่จากัดจานวน
(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)
100 คันขึ้ นไป หรือ เป็ น
2.กรณียอดสะสมตา่ กว่า
(ลูกค้าที่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันสามารถ ลูกค้าผูม้ ีอุปการะคุณ
70 คัน ระยะเวลาต้อง
นายอดมารวมกันได้)
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 2
ระยะเวลาที่เป็ นลูกค้าของบริษัท
ไม่จากัดเวลา
1.ไม่จากัดเวลา
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้ นไป
2.ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้ นไปหรือ
กรณีน้อยกว่า 7 ปี ต้องวาง
มัดจาป้ าย 20,000 บาท
ประวัติการชาระเงินที่ผ่านมา
ตรงเวลา
ตรงเวลา
ตรงเวลา
(ยกเว้นลูกค้าที่ติด 10 อันดับแรก)
สิทธิพิเศษที่ได้รบั
1. การวางเงินมัดจาป้ าย
2. จานวนรถที่สามารถทาการประมูล
3. การชาระเงินเพื่อนารถออกจาก
บริษัท

ไม่ตอ้ งวางมัดจาป้ าย
ไม่ตอ้ งชาระเงิน

ไม่จากัดจานวน
ต้ อ งช าระเต็ ม จ านวน
(เป็ นเงิ น สด เงิ น โอน
บัตรเครดิตแคชเชียร์เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน)

ต้ อ ง ช า ร ะ เ ต็ ม
จานวน
(โดยสัง่ จ่ายเช็ค
ภายใน 3 วันหลัง
วันประมูล หรือ
ภายใน 2 วัน กรณี
ประมูลใน
ต่างจังหวัด)
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การดาเนินการประมูล
ผูด้ าเนิ นรายการจะประกาศให้ประมูลทรัพย์สินบนเวที ทีละรายการ ผูท้ ี่ ตอ้ งการประมูลซื้ อทรัพย์สินจะต้องแสดง
เจตจานงด้วยวิธี “ยกมือ” (ยกป้ ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมประมูล ซึ่งอยู่ในสถานะสักขี
พยานการประมูลโดยปริยาย โดยเริ่มประมูลจากราคาเปิ ดขั้นตา่ ซึ่งหากมีผูเ้ ข้าร่วมประมูลเสนอซื้ อมากกว่า 1 ราย ผู ้
เสนอซื้ อในราคาสูงสุดจะเป็ นผูช้ นะการประมูล โดยผูด้ าเนิ นรายการจะมีการประกาศปรับขึ้ นขั้นราคาของการประมูล
ดังนี้
รถยนต์

ราคาเปิ ดตา่ กว่า 1 ล้านบาท ปรับราคาขึ้ นครั้งละ 2,000 บาท
ราคาเปิ ดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้ นไป ปรับราคาขึ้ นครั้งละ 10,000 บาท

รถจักรยานยนต์

ปรับราคาขึ้ นครั้งละ 1,000 บาท

การสิ้ นสุดของการสูร้ าคาแต่ละครั้งเกิดขึ้ นเมื่อมีผูท้ ี่ยกมือให้ราคาสูงสุดเป็ นคนสุดท้ายและมีการนับขายถึงสาม พร้อม
เสียงค้อนเคาะขายจากผูด้ าเนิ นรายการ ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 45 วินาทีต่อ
รายการ โดยการประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกเทป เพื่อใช้เป็ นหลักฐานและยืนยันการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถ
สอบทานได้อีกด้วย
ทั้งนี้ การประมูลทรัพย์สินนั้น นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ ายประมูลแล้ว ยังมีการเปิ ดให้ผูเ้ ข้าประมูลร่วมประมูล
พร้อมกันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์เน็ ตได้ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่อง
ทางการประมูล และทาให้การประมูลของบริษัทมีการแข่งขันและความโปร่งใสเพิ่มขึ้ น โดยภายหลังการประมูลบริษัท
จะให้ผูช้ นะการประมูลจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูล โดยทัว่ ไปบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่ อผู ้
ประมูลทรัพย์สินได้ให้ชาระเงินมัดจาในอัตราร้อยละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (สาหรับ
ลูกค้าทัว่ ไป เว้นแต่ลูกค้าที่ได้รบั สิทธิพิเศษ) พร้อมทาการชาระค่าดาเนิ นการในการประมูลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
ให้ครบถ้วน
กระบวนการภายหลังการประมูล
การรับชาระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล
การช าระเงิน ค่า ทรัพ ย์สิ น ในการประมูล โดยทั ว่ ไปแล้ว จะแบ่ ง การช าระเป็ น 2 ครั้ ง คือ การช าระเงิน ค่า
ทรัพ ย์สิ น ในวันประมูลในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการชาระเงินค่า
ทรัพย์สินภายหลังจากการประมูลภายใน 4 วัน เว้นแต่เป็ นลูกค้าที่ได้รบั สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ สาหรับลูกค้าที่
ทาการประมูลผ่านระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะทาการจ่ายชาระมูลค่าทรัพย์สินทั้งจานวนภายใน 4 วัน
นับจากวันประมูล
การส่งมอบทรัพย์สินสาหรับลูกค้าทัว่ ไป จะทาการส่งมอบเมื่ อทาการชาระเงินค่าทรัพย์สินครบทั้งจานวนแล้วเท่านั้น
โดยหากทรัพย์สินที่ผูป้ ระมูลได้รบั ไป เกิดความเสียหายหรือชารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผูซ้ ื้ อได้แจ้งแก่บริษัท
ภายใน 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้ บริษัทจะทาการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลังจากที่ทาการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 –
30 วัน โดยผูซ้ อสามารถตรวจสอบเล่
ื้
มทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนในกรณีที่ทรัพย์สินที่นามาประมูลไม่
มีผซู ้ อื้ ผูน้ าทรัพย์สินมาประมูลสามารถรับทรัพย์สินคืนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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การส่งมอบเงินค่าทรัพย์สิน
ภายหลังจากการประมูล บริษัทจะจัดส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทราบภายในวันทาการถัดไป
และนาส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผูข้ ายทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กบั เจ้าของทรัพย์สิน
แต่และราย โดยผูข้ ายทรัพย์สินมีหน้าที่นาหลักฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบี ยนและชุดโอน) มาให้บริษัทเพื่อส่งมอบ
ให้กับ ผู ้ป ระมูล ต่ อ ไป จากการกระบวนการให้บ ริ ก ารการประมูล ดัง ที่ ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น สามารถสรุ ป แผนภาพ
กระบวนการ และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
กระบวนการ

ระยะเวลา
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กลยุทธ์ทางการตลาด
การดาเนิ นธุ รกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพการบริการ ความ
ซื่อสัตย์และความเป็ นธรรม จึงทาให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายการกาหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งฝ่ ายบริหาร จะมีการ
ทบทวนกลยุทธ์การกาหนดราคา โดยคานึ งถึงการแข่งขัน การกาหนดค่าบริการของคูแ่ ข่ง และสภาวะตลาด เป็ นหลัก ทั้งนี้ ที่ผ่าน
มาบริษัทมีการใช้นโยบายด้านราคาเพื่อกระตุน้ ตลาดให้เกิดการตื่ นตัวและสร้างอุปทานรถยนต์ให้เข้าสู่ตลาดประมูลมากขึ้ น อาทิ
เช่น การยกเว้นการเก็บค่าคอมมิชชัน่ จากผูข้ ายในบางกรณี เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดย
ตัดราคาแข่งกับผูป้ ระกอบการรายอื่น หากแต่จะเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการเพื่ อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
2) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับมาตรฐานการบริการเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทั้งในช่วง
ก่อนประมูล ระหว่างประมูล และหลังการประมูล โดยจุดเด่นทางด้านบริการที่มีเหนื อบริษัทคูแ่ ข่งมีดงั ต่อไปนี้


จัดเตรียมพื้ นที่จอดรถเพื่อเข้ารับการประมูลที่สานักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ ตลอดจน
จัดการประมูลสัญจรในต่างจัง หวัดทัว่ ภู มิภ าคบนท าเลที่ ส ะดวกต่ อการเดิ นทางของผู ท้ ี่ เข้าท าการประมู ล ซึ่ ง
สามารถรองรับรถที่เข้าทาการประมูลได้ครั้งละกว่า 2,000 คัน



มีเจ้าหน้าที่ และที มงานมืออาชี พที่ ชานาญงานกว่า 27 ปี คอยให้บริก ารประเมินราคารถยนต์อย่างยุติธ รรม
พร้อมดาเนิ นการประมูลขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด



มีจานวนผูซ้ ื้ อรถทั้งกลุ่มผูซ้ ื้ อไปขายและกลุ่มผูซ้ ื้ อไปใช้ จานวนมาก ทาให้เกิดการแข่ง ขันกันในการเสนอราคา
ประมูล เป็ นผลทาให้ได้ราคาขายที่พึงพอใจทั้งผูซ้ ื้ อและผูข้ าย



จัดทาประกันอัคคีภยั และวินาศภัยกับบริษัทประกันภัย และมีเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยในพื้ นที่ตลอด 24
ชัว่ โมง พร้อมทั้งการบันทึกด้วยกล้องวงจรปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการทางานโดย
ตลอด

3) กลยุทธ์ดา้ นการจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย (Place)
บริษัทกาหนดสถานที่ก ารประมูลให้ครอบคลุมทั ่วทั้ง ภูมิภาคของประเทศไทย ปั จจุบันบริษัทมีสถานที่ ท าการ
ประมูล 13 แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมูลไปยังพื้ นที่ต่างๆ นั้น นอกจากจะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในแต่ละภูมิภาครูจ้ กั บริษัทเพิ่มขึ้ น ยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินอีกด้วย โดย
บริษัทจะจัดสถานที่การประมูลในสถานที่ใกล้เคียงกับพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สินเป็ นจุดประมูลเป็ นหลัก โดยบริษัทมีการทาการประมูล
ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ ายในสถานที่ประมูล และการประมูลในระบบ E-Auction และจากที่บริษัทได้พฒ
ั นาระบบ E-onsite
(คือการมาประมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ ที่ลานประมูล โดยไม่ตอ้ งยกมือชูป้ายแสดงตัว) นั้น ได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่สนใจ
และนิ ยมใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการซื้ อขายรถยนต์มากขึ้ น เป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ าย และอานวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้ ข้าร่วมประมูล ตลอดจนเป็ นการสร้างภาพลักษณ์และการปรับปรุงการดาเนิ นการของบริษัทให้รองรับกับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
4) กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการขาย
บริษัทกาหนดนโยบายทางการตลาดโดยคานึ งถึงความสัมพันธ์อันดีกบั ลูกค้าในระยะยาวเป็ นสาคัญ เพื่อรักษา
ฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่กบั บริษัทและพยายามเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ คือ
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การรักษาฐานลูกค้าเดิมด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลูกค้านักลงทุน
รายใหม่ดว้ ยวิธีการต่างๆ โดยรายละเอียดในส่วนการตลาดและส่งเสริมการขายจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนสาคัญ คือ


การรักษาฐานลูกค้าเดิม
จากการประกอบธุรกิจมากว่า 27 ปี ทาให้บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่จานวนมาก ซึ่งเป็ นฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่
บริษัทสามารถนาเสนอรูปแบบบริการ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อขายหรือความต้องการในการใช้บริการด้านอื่นได้ บริษัทจึงเน้น
การตลาดโดยจัดโปรแกรมการให้บริการ เช่น การให้ขอ้ มูลเพื่อการซื้ อขายผ่าน
สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล์การสะสม
ยอดซื้ อรถยนต์เพื่อรับสิทธิพิเศษ เป็ นต้น


การเพิ่มและแสวงหาลูกค้าใหม่
การตั้ง เป้ า หมายยอดขายที่ เพิ่ ม ขึ้ นมีผ ลให้ตอ้ งการฐานลูก ค้า ที่ ก ว้างขึ้ นทั้ ง ในแง่ คุณ ภาพและปริ ม าณโดยให้
สอดคล้องตามเป้ าหมายลูกค้าที่กาหนดไว้ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งจากการหาลูกค้าโดยตรงด้วย
เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหรือทางอ้อม โดยการให้ลูกค้ากลุ่มเดิมแนะนาสมาชิกเพิ่มขึ้ น นอกจากนั้น บริษัทยังได้ลูกค้าที่ ได้
จากการที่ลูกค้าติดต่อโดยตรงมายังบริษัท อันเนื่ องมาจากการจัดทาสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทาการเน้นใน
ด้านการสื่อสาร ผ่านช่องทาง Social Media เช่น Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็ นต้น
5) กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ
เนื่ องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประมูลเป็ นสินค้ามือสอง จึงเป็ นการยากที่ผูบ้ ริโภคจะแยกแยะความแตกต่างของ
สินค้าที่เข้าร่วมประมูล เนื่ องจากอาจขาดความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของสินค้าและไม่สามารถทราบถึงลักษณะที่แท้จริงของสินค้า
ดังนั้น ความไว้วางใจและความน่ าเชื่อถื อของระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้าประมูลจะถูกนามาเป็ นปั จจัยในการเลือกพิจ ารณา
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมประมูล ดังนั้ น บริษัทจึงทาการว่าจ้างหน่ วยงานเอกชนเพื่อให้บริการประเมินและตรวจสอบ
สภาพรถยนต์ทุกคันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผูเ้ ข้าร่วมประมูลก่อนเข้าร่วมประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต โดยจะมีการ
ให้บริการตรวจสอบทั้งสภาพภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพเครื่องยนต์ เพื่อให้ผูเ้ ข้าร่วมประมูลสินค้าเกิ ด
ความมัน่ ใจในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท และกาลังมีนโยบายที่จะขายบริการดังกล่าวออกไปยังทุกสาขาทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมพนักงานให้บริการผูซ้ ื้ อและผูข้ ายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจนให้คาแนะนาในการเลือก
ซื้ อและการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการให้บริการ
6) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เนื่ องจากปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสองเข้าสู่ตลาดการประมูล ดังนั้น
บริษัทจึงดาเนิ นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผูค้ า้ รถยนต์ ซึ่งถือเป็ นพันธมิตรหลักทาง
ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น การแนะนาลูกค้า การร่วมกันจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาการจัดระบบงานภายในเพื่อทาให้ผูข้ ายสามารถรับเงินค่าขายสินค้าตามกาหนดเวลา เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั สถาบันการเงิน และผูค้ า้ รถยนต์ ให้ได้รบั เงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความประทับใจ
ในการให้บริการ
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สาหรับปี 2562 ถือเป็ นปี ที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันระหว่างครึ่งปี แรกและครึ่งปี
หลัง โดยภาพรวมในครึ่งปี แรก ยอดขายมีการขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7 เนื่ องจากได้รบั ผลแรงผลักดันที่ดีจากปี ก่อนหน้า
ประกอบกับมีการเปลี่ยนโมเดลรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด กระตุน้ ยอดขาย ทาให้ยอดขายขยายตัวได้ดี ขณะที่ในครึ่งปี หลัง
ยอดขายรถยนต์ลดลงอยู่ที่รอ้ ยละ 12 จากการที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงิน
ในการอนุ มตั ิสินเชื่อรถยนต์
ในปี 2563 ถือเป็ นปี ที่ทา้ ทายอีกปี หนึ่ งสาหรับตลาดรถยนต์ เนื่ องจากหลายปั จจัย ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจที่
ซบเซา ปั ญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่า มาตรการคุมเข้มการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ภาวะความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริโภค
ต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่ นอน รวมไปถึงปั จจัยเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้ นของหนี้ ครัวเรือน และความเสี่ยงจากการแพร่
เชื้ อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตามยังคงมี ปัจจัยบวกจากการเมืองที่ค่อนข้างนิ่ ง การลงทุนของภาครัฐในโครงการต่าง ๆ
รวมไปถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจที่ทางภาครัฐได้ออกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงความ
ต้องการใช้รถของผูบ้ ริโภคยังมีอยู่ ทาให้คาดว่าตลาดรถยนต์ปี 2563 เติบโตใกล้เคียงกับปี 2562
ด้านการผลิตในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่า การผลิตรถยนต์จะทรงตัวจะผลิตรถยนต์ประมาณ 2.05 ล้านคัน
เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศประมาณ 1
ล้านคัน และเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก 1.05 ล้านคัน
ด้านตลาดการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการคาดการณ์ว่าจะทรงตัว โดยคิดเป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ 10-15
นอกจากนี้ รถยนต์มือ 2 คาดว่าจะมีทิศทางที่ ยงั มีการขยายตัวที่ น่าจะดี กว่าทิ ศทางของรถยนต์ใหม่ ด้วย
สภาวะทางเศรษฐกิจ มีการขยายตัวในอัตราที่ไม่สูง เนื่ องจากความไม่ค่อยเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายการอุปโภค
บริโภค ของประชาชนยังคงค่อนข้างระมัดระวังในการใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้ อรถมือสองมากกว่า
การเลือกซื้ อถรถใหม่ ประกอบกับในปี 2563 คาดว่าอัตราหนี้ ด้อยคุณภาพของสินเชื่อรถยนต์จะมีอตั ราสูงขึ้ น ส่งผล
ให้มีปริ มาณรถยนต์มือสองออกมาสู่ตลาดมากขึ้ น ทาให้ผูบ้ ริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้ อรถได้หลากหลายขึ้ นด้วย
รวมถึงการแช่งขันของสถาบันการเงินต่าง ๆ ยังคงมีการแข่งขันการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้ อกันอยูม่ าก อันจะส่งผลให้การซื้ อ
ขายรถยนต์มือสองมีทิศทางที่ดีกว่ารถยนต์ใหม่
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ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์
สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2562
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 %)
ปี 2560 ยอดรวม 871,647 คัน (เพิ่มขึ้ น 102,859 คัน +13.4 %)
ปี 2561 ยอดรวม 1,041,739 คัน (เพิ่มขึ้ น 170,092 คัน +19.5 %)
ปี 2562 ยอดรวม 1,007,552 คัน (ลดลง 34,187 คัน - 3.3 %)
ยอดขายจานวนรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2562 มีอัตราลดลง 3.3% จากปี 2561 โดยมียอดขายจานวน
รถยนต์รวมอยู่ที่ 1,007,552 คัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจานวนรถยนต์ขายในปี 2562 จะลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในช่ วง
ครึ่งปี หลัง แต่ยงั ถือได้ว่าจานวนรถยนต์ขายยังสามารถทะลุไปถึงระดับหนึ่ งล้านคัน
ตลาดรถยนต์ในปี 2563 ถือเป็ นปี ที่ทา้ ทายอีกปี หนึ่ งสาหรับตลาดรถยนต์ เนื่ องจากหลายปั จจัย ทั้งจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ ชะลอตัว มาตรการคุมเข้มการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ภาวะประกอบกั บปั จจัยเสี่ยงจากสงคราม
การค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงจากค่าเงินบาทแข็งค่า ปั จจัยเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้ นของหนี้ ครัวเรือน
ประเภทรถที่คาดว่าน่ าจะเป็ นตัวขับเคลื่อนในปี 2563 คือรถกะบะ ส่วนรถยนต์นัง่ ไม่น่าจะเติบโต
ในส่วนของผูป้ ระกอบการค่ายรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ดีลเลอร์รถยนต์ มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
และบริการหลังการขายต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาค เพื่อเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่ าเชื่อถือให้เกิดขึ้ นในกลุ่มผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า (COVID19) ความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2563 และ ภัยแล้งที่หนักในหลายรอบปี ของประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยว การผลิต การส่งออก
และการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป๋นปั จจัยลบทาให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่า GDP จะหดตัวร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็ นปั จจัยเชิงลบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์
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ปั จจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง โดยนาแนวทางมาตรฐานสากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิง เป้ าหมาย
หลักของการบริหารความเสี่ยงคือการมุ่งมัน่ จัดการความเสี่ยงที่ มีต่อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้ นหรือลดความเสียหายกรณีความเสี่ยงเกิดขึ้ น และ/หรือ ให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับสายงาน/หน่ วยธุรกิจ
และระดับปฏิบัติ การ โดยมี ค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ( Risk Management Committee: RMC) ซึ่ งประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตั้งให้มาทาหน้าที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กรอบการดาเนิ นงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทรวมทั้งติดตาม กลัน่ กรอง ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงขึ้ นมา ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทจากสาย
งานต่าง ๆ เพื่อติดตามการดาเนิ นงานด้านบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัท
ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทของผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนัยสาคัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั
บริ ษั ท ให้ค วามสาคัญและตระหนั ก ถึ งปั ญหาจากอัค คี ภัย จึ งจัด ทาแผนในการจัด การปั ญหาดังกล่ าว โดยมี
มาตรการในการรับมือและป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้ น ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้ า และสถานที่
อย่างสมา่ เสมอ โดยมีการอบรมการป้ องกัน การระงับอัคคีภยั และการซ้อมการหนี ไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้องวงจร
ปิ ดให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ทาแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ท้งั หมดที่สานั กงานใหญ่ ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของการเก็บน้ ามันเชื้ อเพลิง จัดเก็บให้เป็ นสถานที่ พร้อมทั้งจัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงให้เพียงพอ
และครอบคลุมพื้ นที่ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภยั ให้ลดน้อยลงที่สุด ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จดั เตรียมแผนรับมือ
ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ด้วยการทาประกันอัคคีภัยเพื่อรองรับปั ญหาความเสี่ยงที่ คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการ
คุม้ ครองครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินของลูกค้า โดยทุนประกันอัคคีภยั มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตัวทรัพย์สิน เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงจากอัคคีภยั อย่างเต็มกาลัง อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่
เคยมีประวัติเกิดอัคคีภยั ที่รา้ ยแรงแต่อย่างใด
2. ความเสี่ยงจากอุทกภัย
บริษัทมีมาตรการในการรับมือกับปั ญหาอุทกภัยอย่างรอบด้าน โดยมีการจัดเตรียมพื้ นที่ซึ่งมีระดับความสูงพ้น
ระดับน้ าท่วมในหลายพื้ นที่ ตลอดจนจัดหาพื้ นที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 29 แห่งกระจายอยู่ทวั ่
ภูมิภาค ซึ่งนอกจากเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนั้น บริษัทยังสามารถใช้เป็ นพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สิน
ในกรณีที่บางพื้ นที่เกิดอุทกภัยในอนาคต สาหรับพื้ นที่ในเขตสานักงานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการป้ องกันอุทกภัย
โดยจัดเตรียมแผน Safety Zone เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยการจัดทาแนวดินเพื่อป้ องกันทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพื้ นที่
ของสานักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้สร้างแนวพื้ นที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนื้ อที่ 3 ไร่
และแนวสูงระดับ 0.5 เมตรในเนื้ อที่ 6 ไร่ ในเขตสานั กงานใหญ่ ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพื้ นที่ Safety Zone สูงระดับ 3
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เมตร ในเนื้ อที่ประมาณ 14 ไร่เพิ่มเติม ในปี 2560 บริษัทได้ทาการยกระดับพื้ นโรงรับรถ โรงทาความสะอาดรถ และโรง
ตรวจสภาพรถประมูลจานวน 6 โรง พร้อมแนวถนนด้านในบริษัท ทาเป็ นแนวป้ องกันน้ าท่วม มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ขนาดใหญ่ และปรับปรุงทางระบายน้ าให้ดีขนึ้ และในปี 2562 บริษัท ได้ทาการยกระดับพื้ นโรงรับรถเพิ่มเติม พร้อมถม
ปรับ พื้ นที่ บ่ อ น้ า บางส่ ว นเป็ นพื้ นที่ รับ รถด้ว ยหิ น คลุ ก ทาทางระบายน้ า และเทพื้ นคอนกรี ต เต็ ม พื้ นที่ ร วม 12 ไร่
ตลอดจนทาประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพื้ นที่สานั กงานใหญ่และ
สถานที่ในการดูแลทรัพย์สินของบริษัททัว่ ประเทศ 29 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทาแผนการป้ องกันน้ าท่วมเป็ น
ขัน้ ตอน โดยเริ่มจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และการรายงานเหตุการณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อ
สัง่ การ บริษัทจึงประเมินว่าสามารถบริหารความเสี่ยงนี้ ได้ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้ นแต่อย่างใด
3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกลุ่มครอบครัวศิลา เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ที่ถือหุน้ ในบริษัทจานวน 290.36 ล้านหุน้
หรื อ คิ ด เป็ นร้อยละ 52.29 ของทุ นจดทะเบี ยนและเรี ยกชาระแล้ว 550 ล้านหุ น้ (มูลค่ าที่ ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท) ซึ่ ง
มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว การถือหุน้ จานวนดังกล่าวอาจทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุน้ กลุ่มนี้ มี
อานาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการดาเนิ นงาน รวมถึงการควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับการดาเนิ นงาน
ตามปกติได้ แต่ไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณีสาคัญที่ตอ้ งได้รบั เสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการถ่วงดุลอานาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมี
อานาจโดยไม่จากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรือกลุ่มผูบ้ ริหาร โดยเป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการทางานตลอดจนถ่วงดุลอานาจในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยได้ในระดับหนึ่ ง รวมทั้ง
ช่วยในการกลัน่ กรองเรื่องต่าง ๆ ในการนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกด้วย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อนาทรัพย์สินมาทาการประมูล
ทรัพย์สินหลักที่บริษัทให้บริการในการประมูล ได้แก่ รถยนต์และรถจัก รยานยนต์ โดยมีสดั ส่วนรายได้ประมาณ
ร้อยละ 87 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจัดหาจานวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้าของ
ทรัพย์สินที่เป็ นนิ ติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็ นสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์และนารถ
ยึดจากลูกค้ามาทาการประมูล โดยจานวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินที่นามาประมูล 3 รายแรกมีสดั ส่วนประมาณ
ร้อยละ 73 ของทรัพย์สินที่ประมูลจบของบริษัท โดยการพึ่งพิงผูป้ ระกอบการทั้ง 3 รายดังกล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากทั้ง
3 รายถื อเป็ นผูป
้ ระกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซื้ อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เจ้าของ
ทรัพย์สินเข้ามาดาเนิ นธุ รกิจจัดการประมูลด้วยตนเอง หรือนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริษัทอื่น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทได้
ทั้งนี้ ผูบ้ ริหารของบริษัทได้ทาการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวแล้วเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจมีไม่สูง
มากนัก เนื่ องจากสถาบันการเงินที่เป็ นลูกค้าหลักของบริษัทนั้น มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง
และต้องการความโปร่งใสในการทาการประมูล โดยหากสถาบันการเงินดังกล่าวหันมาดาเนิ นธุรกิจประมูลรถภายหลัง
จากยึดรถแล้ว จะมีสถานะเป็ นผูย้ ึดรถและผูป้ ระมูลขายพร้อมกัน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้ องร้องของ
ลูกค้าที่ถูกยึดรถ เนื่ องจากลูกค้าที่ถูกยึดรถจานวนหนึ่ งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด สาหรับความเสี่ยง
ในการที่สถาบันการเงินดังกล่าวจะนาทรัพย์สินไปทาการประมูลที่บริษัทอื่นนั้ น บริษัทเชื่อมัน่ ว่าความได้เปรียบจาก
ประสบการณ์ดา้ นการจัดการประมูลของบริษัทที่สงั ่ สมมากว่า 28 ปี การให้บริการที่ดี ทาให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่ให้
ความไว้วางใจและใช้บริการกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่ องจานวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเน้นคุ ณภาพและสร้าง

33

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ความน่ าเชื่อถือ อาทิเช่น การมีพื้นที่จดั เก็บทรัพย์สินกระจายกว่า 29 จุดทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจ
สภาพรถยนต์โดยหน่ วยงานที่มีความชานาญก่อนเข้าทาการประมูลที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต พร้อมจัดเกรดรถ
ให้เป็ นมาตรฐาน จึงก่อให้เกิดความเชื่อ ถือในระบบการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งจะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามาของ
คู่แข่งรายใหม่ที่ ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้เกิ ดความทัด เที ยมในการดาเนิ นธุ ร กิจกับบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ผูป้ ระกอบการรายเดิม
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขนึ้
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมูลได้อย่างทันท่วงที ทราบจานวนรถที่อยู่ในคลังสินค้า จานวนรถคงค้าง ระยะเวลาที่
ค้าง เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่ อไป เน้นเรื่ องการบริการที่ ดี ลูกค้าสามารถประมูลผ่ านระบบ EAuction Mobile Auction, E-Onsite และบริษัทจะพัฒนาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
และเจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มสัดส่วนการจัดหารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากแหล่งอื่น ๆ ทั้งจากบริษัทเอกชนอื่น
รวมทั้งจากบุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การให้ส่ วนลดค่าธรรมเนี ยมในการ
นารถเข้าประมูล และการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผูม้ ีความชานาญให้คาแนะนาในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าทาการ
ประมูล เป็ นต้น และให้ความสาคัญในการดูแลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินที่ทาการประมูลไม่ให้สูญหายหรือเกิด
ความเสียหาย
5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างที่อยูใ่ นความครอบครองของบริษทั
จากการที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ทาการประมูลนั้น เป็ นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งยึดจากผูค้ รอบครองซึ่งผิดนัดชาระ
หนี้ โดยตามสัญญาเช่าซื้ อนั้ นผูค้ รอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่ งในการดาเนิ นการไถ่ถอน ทาให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่
สามารถนามาทาการประมูลได้โดยทันที และตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินนั้น บริษัทจะต้องทา
การรับฝากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมูล ทาให้รถยนต์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในพื้ นที่และ
ความดูแลของบริษัทโดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน สาหรับรถยนต์ และ 1 – 15 วัน
สาหรับรถจักรยานยนต์ รวมทั้งบริษัทยังเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวจากสถานที่จดั เก็บทรัพย์สิน
ไปยังสถานที่ประมูล ทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณี ทรัพย์สินอาจสูญหายหรือ
เสียหายในระหว่างที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของบริษัทได้
ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการป้ องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ นในกรณีที่รถเกิดอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายใน
ระหว่างที่รถอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สิน การควบคุมการ
เข้าออกในพื้ นที่ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชัว่ โมง ในทุกพื้ นที่
ซึ่งมีการจัดเก็บรถ โดยตามสัญญาระบุให้บริษัทรักษาความปลอดภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินแก่บริษัท ใน
กรณี ที่ความเสียหายเกิดจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทา หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบริ ษัท
รักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการทาประกันภัยทรัพย์สินในวงเงินรวม 2,996 ล้านบาท สาหรับพื้ นที่จดั เก็บ/ทรัพย์สินที่
จัดเก็บทัว่ ประเทศ และในวงเงินรวม 268 ล้านบาทสาหรับทรัพย์สินที่จดั เก็บของกลุ่มบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ ง นอกจากนี้ ในส่วนของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผูว้ ่าจ้างทาการขนย้ายทรัพย์สินทาประกันภัยจาก
ความเสียหายระหว่างขนย้ายทรัพย์สินซึ่งครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผูร้ บั จ้างรวมทั้งผูร้ บั จ้างช่วง ซึ่งบริษัทเชื่อว่า
การดาเนิ นการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายหรือ
เสี ยหายระหว่างการดูแลของบริษัทได้ในระดับหนึ่ ง โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยมีกรณี รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์สูญหายจากพื้ นที่จดั เก็บทรัพย์สินของบริษัท
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6. ความเสีย่ งจากการให้เครดิตลูกค้า
จากการที่บริษัทมีการส่งเสริมการประมูล โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยนับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท
มีการจัดการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผูเ้ ข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การประมูลเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 และ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกค้าที่สามารถนารถยนต์ออกจากพื้ นที่ได้ก่อนการชาระเงินค่าทรัพย์สินดังนี้
หลักเกณฑ์
วางมัดจา
ชาระ
การชาระเงินเพื่อรับรถออก
ป้ ายกลุ่ม เลข 8
ป้ ายกลุ่ม เลข 7

ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง

ไม่ตอ้ ง
ไม่ตอ้ ง

ป้ ายกลุ่ม เลข 6
ป้ ายกลุ่ม เลข 1
(ลูกค้าที่เคยมาประมูลรถ)

ไม่ตอ้ ง
ต้องชาระ

ไม่ตอ้ ง
ต้องชาระ

ป้ ายกลุ่ม เลข 9
(ลูกค้าที่เข้าประมูล ครั้งแรก ประมูลได้ 1 คันต่อป้ าย)

ต้องชาระ

ต้องชาระ

ไม่ตอ้ ง
ต้องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ชาระเป็ นเช็คได้
ต้องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ต้องชาระเป็ น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน

ที่มา : บริษัท
หมายเหตุ
1. การประมูล ณ สานักงานใหญ่ และสาขารังสิต ต้องชาระภายใน 4 วันทาการหลังวันประมูล
2. การประมูลสัญจร และสาขาต่างจังหวัด ต้องชาระภายใน 3 วันทาการหลังวันประมูล
3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์ทาการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 วันทาการหลังวันประมูล

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ เป็ นอย่างดีและได้พยายามป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการพิจารณาให้
สิทธิพิเศษแก่ผูป้ ระมูล บริษัทได้ทาการเก็บสถิติผูป้ ระมูลซื้ อรถย้อนหลังของทุก ๆ ปี เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า
เพื่อทาการวิเคราะห์ ทั้งในด้านของปริมาณการซื้ อขาย ลักษณะผูซ้ ื้ อ การติดต่ออย่างสมา่ เสมอ เป็ นต้น รวมทั้งเป็ นผู ้
ประมูลที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระเงินมาก่อน นอกจากนี้ ภายหลังชนะประมูล บริษัทยังเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเล่มทะเบียน
รถทุกคันและจะส่งมอบให้แก่ผูซ้ ื้ อภายหลัง จากที่ผูซ้ ื้ อรถทาการชาระเงินครบทั้งจานวน ซึ่งเป็ นการป้ องกันความเสี่ยง
จากการนารถดังกล่าวไปขาย จาหน่ ายหรือโอนต่อ อีกทั้งบางส่วนของผูซ้ อรถดั
ื้
งกล่าวเป็ นลูกค้าซึ่งนารถมาประมูลขาย
กับบริษัทจึงเปรียบเสมือนบริษัทมีทรัพย์สินของลูกค้าเป็ นหลักประกันเช่นกัน ทั้งนี้ บริ ษัทมีมาตรการในการทบทวน
การจัดประเภทลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดยหากลูกค้าใดที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย บริษัทจะทาการยุติสิทธิพิเศษในทันที ด้วยแนวทางการดาเนิ นการดังกล่าว บริษัทเชื่อมัน่ ว่าจะป้ องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวได้
ปั จจุบันบริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลูกค้าสิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิต
ลูกค้าอย่างสมา่ เสมอ
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษัทไม่มขี ้ อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มจี านวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีพนั ธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

ข้ อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน
บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นกู้หรื อตัว๋ เงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
.
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ข้อมูลทั ่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

จานวนพนักงาน
ที่ต้งั สานักงานใหญ่

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
นักลงทุนสัมพันธ์

:
:
:
:
:

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

:

ผูส้ อบบัญชี

:

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
AUCT
บริการจัดการประมูลสินค้า
137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
จานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
357 คน (ณ 31 ธันวาคม 2562)
518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107555000341
www.auct.co.th
02-033-6555
02-935-6020
02-934-7344

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9378 ถึง 02-009--9398
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทร
ใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-344-1000

ข้อมูลทั ่วไป
ข้อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี –
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th และ www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 บริษัทมีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
ลาดับ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
จานวนหุน้
1.

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ)

กลุ่มครอบครัวศิลา
นายภาคภูมิ ศิลา

137,499,000

25.00

นางสาวธิดารัตน์ สีตภวังค์

125,395,000

22.80

นายเทพทัย ศิลา

14,108,200

2.56

นายวรัญญู ศิลา

8,104,900

1.47

นางวิภา ศิลา

5,000,000

0.91

250,000

0.05

290,357,100

52.79

นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒ
ั นา

9,924,100

1.80

นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒ
ั นา

14,000,000

2.55

6,700,000

1.22

500,000

0.09

รวมกลุ่มเสรีวิวฒ
ั นา

31,124,100

5.66

3.

บริษัท BNY MELLON NOMINEES LIMITED

23,046,500

4.19

4.

นายประชา ดารงค์สุทธิพงศ์

22,178,700

4.03

5.

นายสถาพร งามเรืองพงศ์

10,592,900

1.93

6.

กลุ่มยอดจรัส
นายสุวิทย์ ยอดจรัส

3,616,200

0.66

นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส

900,000

0.16

นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส

1,500,000

0.27

รวมกลุ่มยอดจรัส

6,016,200

1.09

7.

นายวิชญ เมฆาอภิรกั ษ์

4,000,000

0.73

8.

นางสาวมาลี กิตติชูโชติ

3,950,000

0.72

9.

นายสินธุ เวศย์วรุตม์

3,506,000

0.64

10.

ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ รวม

155,228,500

28.22

550,000,000

100.00

นางพรรณี ศิลา
รวมกลุ่มครอบครัวศิลา
2.

กลุ่มเสรีวิวฒ
ั นา

นางวราณี เสรีวิวฒ
ั นา
นายไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา

รวม
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การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
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โครงสร้างองค์กร
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)
( ณ 31 ธันวาคม 2562 )
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โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
/1
นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเทพทัย ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ

โดยมี นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ เป็ นเลขานุ การบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรือ นาย
วรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่ งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางการดาเนิ นธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหุน้ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนา
บุคคลากรของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากร
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
น่ าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยูใ่ นระดับที่ขบั เคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน
5. ก ากับ ดูแ ลให้ค ณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนิ นการตามนโยบายที่กาหนดไว้
6. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญเป็ นประจาทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ้นปี
ของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อมีความจาเป็ น
7. ทาการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตั ิงาน
เป็ น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็ น
รายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
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9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ต่างๆ และฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ
เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนาให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ งที่ เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี
13. จัดทารายงานประจาปี ของบริษัทและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน
ในรอบปี ที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็ นประจาทุกปี
15. ก ากับดู แลให้บริ ษั ทปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยมีการกาหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจานวนทั้งสิ้ น 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล/1
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: /1เป็ นกรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบ
การศึกษา ปริญญาตรี : บัญชีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท : MBA-Finance จาก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีนายรุ่งพันธ์ ซาลลี เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้
รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุ ม ด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่ อให้มัน่ ใจว่ารายการดังกล่ าวสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยูจ่ ริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทว่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุม้ ค่าหรือไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณาผลการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือในการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
13. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวนทั้งสิ้ น 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
หมายเหตุ: กรรมการลาดับที่ 1, 2 และ 4 เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
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3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและ
สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
6. จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
7. กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การที่เป็ น
ธรรมและสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอ
ขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้ นค่าจ้าง การเปลี่ ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ ายจัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึ กษา ติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงแนวโน้มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. พิ จ ารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
12. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ
2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวนทั้งสิ้ น 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศราวุธ จารุจินดา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเทพทัย ศิลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวรัญญู ศิลา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาอนุ มตั ินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
6. สนับสนุ น ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
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7.
8.
9.
10.

ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และการประเมินความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงและอนุ มตั ิแผนจัดการความเสี่ยง
รายงานความเสี่ยงและการดาเนิ นงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมา่ เสมอ
พิจารณาทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
เสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
11. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารจานวนทั้งสิ้ น 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
ประธานกรรมการบริหาร
2.

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการบริหาร

3.
4.

นายวรัญญู ศิลา
นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้ าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคคลากร และ อานาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดาเนิ นงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคคลากรให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริ ห ารธุ รกิจ ระบบทรัพ ยากรบุ ค คล ระบบการเงิ น และ ระบบข้อ มูล รวมทั้ง
โครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ ดั การในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กลัน่ กรอง สนับสนุ น และบริหารความเสี่ยงของบริษัทดังนี้
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุ นเพื่อให้มนั ่ ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รบั
การปฏิบตั ิทวั ่ ทั้งบริษัท
- พิ จ ารณานโยบาย กรอบ กลยุ ท ธ์ และแผนงาน รวมถึ ง คู่ มื อ บริ ห ารความเสี่ ย ง และน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
- ดาเนิ นการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสมา่ เสมอ
- รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จัด ล าดับ ความส าคัญ ของผลการตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ น าไปสู่ ก ารดาเนิ น การอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
7. กลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุ มตั ิและดาเนิ นการ
10. ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
11. มีอานาจอนุ มตั ิการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กยู ้ มื หรือลงทุนอื่นๆ การกูย้ มื เงินหรือขอวงเงินจากสถาบัน
การเงิน การขออนุ มตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้าประกัน การ
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อนุ มัติแผนงาน/ งบประมาณ/ซื้ อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุ มัติซื้อสินทรัพย์และการ
ซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
13. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุ มตั ิรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาการแทนในกรณีดงั กล่าว รวมทั้งรายการที่กาหนดให้ตอ้ งขอความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และ
/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผบู ้ ริหารจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
2. นายเทพทัย ศิลา
3. นายศราวุธ จารุจินดา
4. นายวรัญญู ศิลา
5. นางอัญชลี พรรคกลิน
6. นายสุธี สมาธิ
7. นายอุดม วิวฒ
ั นาไพบูลย์ลาภ
8. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
9. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์

ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกิจการภายใน
รองกรรมการการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบ IT
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานสานักกรรมการและส่งเสริม
คุณภาพ

ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
1. บริ ห ารงานบริ ษั ท ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด ค าสัง่ และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
2. จัดทานโยบายทางธุ รกิจ แผนงาน เป้ าหมายและงบประมาณ เสนอต่ อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขอ
อนุ มตั ิ
3. รายงานการดาเนิ นงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิทุก 3 เดือน
4. บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รบั อนุ มตั ิ
5. บรรจุ แต่ งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่ อนลดตัดเงินเดื อนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนั กงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอานาจอนุ มตั ิและดาเนิ นการ
6. มีอานาจลงนามในนิ ติกรรมสัญญา เอกสาร คาสัง่ หนังสือต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่ วยงานหรือบุคคลภายนอก
ตลอดจนมีอานาจให้กระทาการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้การดาเนิ นการข้างต้นสาเร็จลุล่วงไป
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7. กาหนดเงื่อนไขในการทางานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบตั ิงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบข้อกาหนดหรือคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
8. ให้มีอานาจมอบอานาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกาหนดหรือคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด
9. มีอานาจอนุ มัติ การลงทุ นในสินทรัพย์ถาวร การให้กูย้ ืมหรื อลงทุ นอื่นๆ การกูย้ ืมเงินหรือขอวงเงินจาก
สถาบันการเงิน การขออนุ มตั ิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน / การอาวัล / การค้า
ประกัน การอนุ มตั ิแผนงาน/งบประมาณ/ซื้ อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุ มตั ิซอสิ
ื้ นทรัพย์
และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. ดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งได้รบั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การจะไม่อนุ มตั ิ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
เข้าร่วมดาเนิ นธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ทั้งนี้ อานาจในการกระทานิ ติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู ้จดั การ
หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การ
ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิ ติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทา
ในนามของตนเองในกรณี ดังกล่าว นิ ติกรรมนั้ น จะต้อ งนาเสนอเพื่อ ให้ไ ด้ค วามเห็น ชอบโดยผ่า นคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายต่อไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ ริหาร โดยกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)
46,000
40,250
40,250
34,500
34,500

รวมทั้งอนุ มตั ิค่าบาเหน็ จตอบแทนรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ
ดาเนิ นงานปี 2562 ในจานวนเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยกรรมการผูม้ ีฐานะเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน
ดังนี้
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รายชื่อ

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

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์
นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
นายศราวุธ จารุจินดา
นายสุวิทย์ ยอดจรัส

รายงานประจาปี 2562

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั
ตรวจสอบ
1,212,000
1,033,000
854,000
854,000
-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
7. นายเทพทัย ศิลา
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
8. นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบาเหน็ จรายปี

-

ผูบ้ ริหาร
ในปี 2562 บริษัทมีผบู ้ ริหารจานวน 11 ท่าน และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ทา
ให้บริษัทมีผบู ้ ริหารรวมจานวน 9 ท่าน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร ส่วนใหญ่ในรูปของ
เงินเดือน โบนัส เป็ นจานวนเงินรวม 30,022,687 บาท ในปี 2562
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
- ไม่มี –
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2562
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมสรรหา
รายชื่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
และกาหนด
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
เสี่ยง
ค่าตอบแทน
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา
5/5
2/2
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
5/5
4/4
2/2
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์
4/5
4/4
1/2
4. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
5/5
4/4
2/2
5. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
5/5
22/22
2/2
6. นายเทพทัย ศิลา
5/5
22/22
2/2
7. นายวรัญญู ศิลา
5/5
22/22
2/2
8. นายศราวุธ จารุจินดา
5/5
19/22
1/2
-

ในปี 2562 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแต่ละท่านเท่ากับ ร้อยละ 80 ถึง 100
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั แบบทั้งคณะ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็ น 6 หัวข้อหลัก ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เสนอผลประเมิ น และแนวทางการพั ฒนาปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เสนอผลตอบแทนแก่ ก รรมการบริ ษั ท ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จารณาจากการประเมิ นผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษัทใน
ภาพรวม โดยให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริ ษัทได้จัดให้มี การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริ หาร (CEO) และ
กรรมการผูจ้ ดั การ (MD) เป็ นประจาทุกปี โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเป็ นผูป้ ระเมิน แบ่ง
การประเมินเป็ น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ผลการปฏิบตั ิงาน
2. ทักษะการบริหารจัดการ
3. พฤติกรรมของผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะนาเสนอผลการประเมินนี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบต่อไป
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การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) ได้ตระหนั กถึงความสาคัญของการมีระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่
ความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบตั ิที่
ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย นและตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ากลของ The Organization for Economic CoOperation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่ าเที ยมกัน บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (Corporate Governance Code:”CG Code”) ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นหลักปฏิบตั ิที่เน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและบูรณาการหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยัง่ ยืนเข้าไปในการประกอบธุ รกิจเพื่อให้ทุกฝ่ ายได้ประโยชน์ ร่วมกัน เป็ น
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ และการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 และทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และครั้งที่
5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตั ิและการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุน้ (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนั กและให้ความสาคัญในสิ ทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน
ฐานะนั กลงทุ นในหลักทรัพย์ เช่ น สิ ทธิ ในการซื้ อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถื ออยู่ สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปั นผล การ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การอนุ มตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสาคัญเรื่องการรักษาสิทธิพนฐานของ
ื้
ผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิตามพื้ นฐานกฎหมายที่กาหนดโดยมีการให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ วางใจ และมีความมัน่ ใจในการลงทุน
นอกเหนื อจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดาเนิ นการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็ นการอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการเดินทางมาประชุมโดยจัดให้มีบริการรถรับ,ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้ า
MRT สถานี ศูนย์วฒ
ั นธรรม มายังบริษัทซึ่งเป็ นสถานที่ประชุม
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การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
การจัดประชุ มผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562 บริ ษัทได้ดาเนิ นการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุน้ ในวันอังคารที่ 23
เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม บริ ษั ท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอย
รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุง เทพมหานคร 10310 มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
มอบฉันทะทั้งสิ้ น 39 คน นั บจานวนหุน้ ได้ 313,246,902 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.95 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทจานวน 550 ล้านหุน้ โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้ น 8 ท่าน รวมทั้งผูบ้ ริหารระดับสูงและผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทเข้า
ร่ ว มประชุ ม โดยพร้อ มเพรี ยงกัน ประธานกรรมการทาหน้ า ที่ เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ซึ่ งประธานกรรมการได้
ดาเนิ นการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีขน้ั ตอนในการดาเนิ นการประชุมดังนี้
ณ ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทได้ดาเนิ นการเผยแพร่จดหมายถึงผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุก
ราย มีโอกาสเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกาหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุน้ หนั งสือให้
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.auct.co.th) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัด
ประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รบั เรื่องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพื่อให้บรรจุเป็ น
วาระ บริษัทจะชี้ แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ไม่มีผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคาถามล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทแต่
อย่างใด
เผยแพร่กาหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้ว ยรายละเอียด และเหตุ ผ ล ตลอดจนความเห็น ของคณะกรรมการในแต่ ล ะวาระพร้อ มแนบหนั งสื อ มอบฉันทะ
รายงานประจาปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จดั ส่งเอกสารดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่มี
รายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุ มผูถ้ ือหุน้ โดยจัดส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุ มไม่น้อยกว่า 14 วัน และ
ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการต่อเนื่ อง 3
วันติดต่อกันก่อนวันประชุ ม ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์ โหลดหนั งสือเชิญประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม รายงาน
ประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)
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บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตัวแทนผูถ้ ือหุน้
หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็ นผูร้ ับมอบอานาจเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนั งสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งใช้ และคาแนะนา
ขัน้ ตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็ นแบบที่เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ กาหนดการใช้สิทธิออกเสียงใน
แต่ละวาระได้
ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้อานวยความสะดวกให้กบั ผู ้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีบริการรถรับ ,ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้ า MRT สถานี ศูนย์วฒ
ั นธรรม
มายังบริษัทซึ่งเป็ นสถานที่ประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ือหุน้ ลงทะเบียนได้ต้งั แต่เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่ โมง กรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหารทุกท่านรวมทั้งผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
บริ ษัทได้นาระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริ การจากบริษัทที่ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ นอกจากนี้ บริษัท
เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งผูท้ ี่มาด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม
ประธานในที่ ประชุ มได้ดาเนิ นการประชุ มตามลาดับวาระที่ กาหนดไว้ในหนั งสือเชิญประชุ ม โดยไม่มีการ
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้มีการชี้ แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่ าง ๆ โดยบริ ษัทได้บันทึ ก
ประเด็นสาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุ มตั ิในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share :
1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนน 1 เสียง
ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ในระหว่างการประชุมหากมีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจานวนผูถ้ ือหุน้ และจานวนหุน้ ใหม่ทุก
ครั้ง ที่มีผถู ้ ือหุน้ เข้ามาร่วมประชุ มเพิ่ม โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนน
ได้เฉพาะวาระที่ยงั ไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
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ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจานวนหุน้ ที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ณ ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
หลังจากเสร็จสิ้ นการประชุ ม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้รบั ทราบ
บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้ง แต่ตน้ จนจบ และจัดทาบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริ ษัทให้ความสาคัญต่ อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุ น ผูถ้ ื อหุน้
ผูเ้ กี่ยวข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบผ่านทางช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมี
ประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคาแนะนา สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-0336555 หรือผ่าน
ทางอีเมล investor@auct.co.th และในทุก ๆ ความคิดเห็น และคาแนะนา ทางบริษัทจะได้นามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการทางานของบริษัทให้ดียงิ่ ขึ้ นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทั้งผูถ้ ือหุน้ คนไทย หรือต่างชาติ ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ บุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รบั การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม และเพื่อ
เป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ ือหุน้ เป็ นไป
อย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริษัท
บริ ษัทจึงต้องกาหนดการกากับดูแลในเรื่องต่ าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ มัน่ ใจได้ว่า
บริษัทมีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะได้รบั สิทธิพนฐานในฐานะผู
ื้
ถ้ ือหุน้ ไม่แตกต่างกัน
การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 บริษัทได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี โดยบริษัทได้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ ายอย่างเท่า
เทียมกัน รายละเอียดดังนี้
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญประจาปี ในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า 3 เดือน
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผถู ้ ือหุน้ ทั้งรายย่อยและนั กลงทุนสถาบันร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเลือกสถานที่การ
คมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผถู ้ ือหุน้ เดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง
บริ ษัทได้แจ้งกาหนดการประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้ง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวัน
ประชุม
การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 บริษัทไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
การมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทนสาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉัน ทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนื อจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือก
โดยการแจ้งชื่อกรรมอิสระจานวน 1 ท่าน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอานาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
การใช้บัต รลงคะแนนเสี ยง การลงคะแนนเสี ยงพิ จารณาการประชุ มในแต่ ละวาระ บริ ษั ท จะเลื อกใช้วิธี
ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนนหนึ่ งเสียงโดยจะใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพื่ อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผูถ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง
การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัทกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อสานั กงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่ทารายการ และจัดส่งสาเนารายงานนี้ ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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บริษัทมีนโยบายกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การเปลี่ ยนแปลงราคาหลัก ทรัพย์ จะต้อ งระงับการซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ของบริ ษั ทเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย
24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
หากมีการฝ่ าฝื นนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่วนตน บริษัทกาหนดบทลงโทษทางวินัยหนั กเบาตาม
ลักษณะแห่งความผิ ด และเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้ น ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็ น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด
หากพบว่าผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้ใช้ขอ้ มูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทาให้บริษัท
หรือผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
3.1 การเคารพสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผถู ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้
ภาครัฐ พนั กงาน ไปจนถึงชุ มชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้ น บริษัทจึงได้
กาหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ : ส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิข้นั พื้ นฐานของตน และมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู ้
ถือหุน้ โดยคานึ งถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้ง
ดาเนิ นธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
บริหารจัดการและปฏิบตั ิหน้าที่ โดยนาความรูแ้ ละทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหุน้ ทุก
ราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่ การเงิน รวมถึ งแนวโน้มของบริษัทต่ อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่ าเทียมกัน
สมา่ เสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้กบั ตนเองและผูเ้ กี่ยวข้อง โดยใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่
เปิ ดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจอันจะนามาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
พนักงาน : มุ่งมัน่ พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ เสริ มสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการ
ทางาน ส่ งเสริ มการทางานเป็ นที ม ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรัก ษาสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นา ถ่ า ยทอดความรู ้ และความสามารถของพนั ก งาน รับ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กาหนดและต่อยอดการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร ด้วย
ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็ นหนึ่ งปั จจัยสาคัญ และมีคุณค่า นามาซึ่งความสาเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
55

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุ ษยชนขั้นพื้ นฐานตาม
เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา
หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุ ษย์
บริ ห ารจัด การทรัพ ยากรบุ ค คลให้ส อดคล้อ งและสนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์/ เป้ า หมายธุ ร กิ จ และจัด วางระบบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุ คคลให้เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจชั้นนา โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท
ผูบ้ ังคับบัญชาทุ กคนมีหน้าที่ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่ วยงานของตน ตามระบบและแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่ เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรื่องที่องค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี้
องค์ก รจะคัด สรรและสร้า งคนดี คนเก่ ง ที่ มี พ ฤติ ก รรมการท างานอย่ า งมื อ อาชี พ และพัฒ นาความรู ้
ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รบั ผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ และสนั บสนุ นการพัฒนาพนั กงาน
อย่างเสมอภาค
พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้ นอยู่กบั
คุณภาพ ผลสาเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทา หรือการปฏิบตั ิของพนักงาน
นั้น ๆ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
รับ ฟั งข้อ คิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากพนั กงานทุ ก ระดับอย่างเท่ าเที ยมและเสมอภาค โดยมี ช่ องทางให้
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิดข้อบังคับการทางาน ระเบียบ ข้อกาหนด คาสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได้
คู่ แ ข่ ง : ปฏิ บัติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สากล ภายใต้ก รอบกฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
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ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความ
จริง
คู่คา้ : คานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนิ นธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ โดย
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้ง
ให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
รักษาความลับของคู่คา้ อย่างจริงจังและสมา่ เสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของคู่คา้ มาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู ้
ที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า : มุ่งมัน่ สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า และประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่ดีมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี้
มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังสมา่ เสมอ รวมถึงไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้ : ยึดถื อแนวทางปฏิบัติที่เป็ นธรรมตามเงื่อนไข และเป็ นธรรมต่ อเจ้าหนี้ รวมถึงการชาระคืนตาม
กาหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชาระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ
รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ ตามข้อกาหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้ นที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลกาไรส่วนหนึ่ งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์
ชุมชนและสังคม คานึ งถึงการดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
คานึ งถึงทางเลือกในการใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
คืนผลกาไรส่วนหนึ่ งเพื่อสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมา่ เสมอ
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ปลูกฝั งจิตสานึ กในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและ
จริงจัง
ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
อานวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
เข้าร่ วมสนั บสนุ นกิจกรรมที่ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและ
นโยบายสร้างเสริม
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟั งปั ญหาและผลกระทบอันเกิดขึ้ นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที อันจะเป็ นรากฐานของการอยูร่ ่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้ อประโยชน์
ซึ่งกันและกัน
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้ องกันการนาข้อมูลส่วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name “*.auct.co.th” โมบายล์แอพพลิเคชัน่ และเอกสารตามแบบที่บริษัท
กาหนด ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบตั ิได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบตั ร
กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึ กอบรมให้ความรูก้ บั พนั กงานในด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบตั ิได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
บริษัทให้ความสาคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เป็ นเรื่องที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิ
ตามให้เกิดเป็ นรูปธรรม บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศใช้ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป โดยมีการแต่งตั้ง “คณะทางาน Anti-corruption” เพื่อดูแลในเรื่องนี้
นโยบาย
บริษัทมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับ
สินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานภาคเอกชน โดย
ถือว่าการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทาเช่นว่านี้
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แนวทางปฏิบตั ิ
พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดย
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการคอร์รปั ชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษัทต้อ งแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อบุ คคลที่ รับผิ ดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รปั ชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชัน่ ตามที่กาหนดไว้ในนโยบาย
การแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
ผูท้ ี่กระทาการคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
บริ ษัทตระหนั กถึ งความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุ คลที่ ตอ้ งปฏิบัติ ห น้ า ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ฉบับนี้
การช่วยเหลือทางการเมือง
การช่ วยเหลื อทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึ ง การให้การสนั บสนุ นทางการเงิน สิ่ งของ
และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้
ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรือนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนิ นการใด ๆ ในทางการเมือง
บริษัท มีนโยบายดาเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สงั กัดพรรค
การเมืองพรรคใดพรรคหนี่ ง บริ ษัทจะไม่สนั บสนุ นทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นั กการเมือง หรือ
ผู ้ส มัค รรับ เลื อ กทางการเมื อ งใด ๆ ไปเพื่ อ เป็ นการช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ งตามความหมายในวรรคแรก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเอื้ อประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริษัท
การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อ
บริษัท เนื่ องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้เป็ นข้ออ้ าง
หรือเส้นทางสาหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุ ประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกาหนด
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นโยบายและหลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับการบริ จาคเพื่ อการกุ ศ ล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุ มไว้
ดังต่อไปนี้
การบริจาคนั้ นต้องพิสูจน์ ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดาเนิ นการเพื่อ
สนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
การบริจาคนั้ นต้องพิสูจน์ ได้ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ต่างตอบแทน
ให้กับ บุ ค คลใด หรื อ หน่ ว ยงานใด ยกเว้น การประกาศเกี ยรติ คุ ณตามธรรมเนี ยมปฏิบัติ ทัว่ ไป เช่ น การติ ด ตรา
สัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จดั งาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุ น (Sponsorships) เป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจทาได้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่
เนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุ นยังอาจถูก
เชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนั บสนุ น กระบวนการสอบ
ทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
เงินสนั บสนุ นนั้ นต้องพิสูจน์ ได้ว่าผูข้ อเงินสนั บสนุ นได้ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่ าวจริ งและเป็ นการ
ดาเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
หรือเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR)
เงินสนับสนุ นนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุ นหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น
การให้ที่พักและอาหาร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ต่างตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่ วยงานใด
ยกเว้น ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนี ยมธุรกิจทัว่ ไป
ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุ น จะต้องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผูร้ บั เงินสนับสนุ นและวัตถุประสงค์ของการ
สนั บสนุ นพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิ ของบริษัทพิจารณาอนุ มั ติตามระดับอานาจ
อนุ มตั ิของบริษัท
ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จา่ ยอื่น
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่งสาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็จ
อย่างต่ อเนื่ องของบริษัท พนั กงานสามารถให้ หรื อรับของขวัญ (Gifts) และ/หรื อ ค่าบริ การต้อนรับ (Hospitality)
และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
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ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่อครอบงา ชักนา หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ
ผ่านการกระทาไม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลี่ย นอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือหรื อ
ผลประโยชน์
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็ นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน
ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกานัล)
เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปี ใหม่ ซึ่ง
ถือเป็ นธรรมเนี ยมปกติ
ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยูร่ ะหว่างจัดให้มี
การประกวดราคา พนักงานต้องไม่รบั ของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้น ๆ
เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
พนั กงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวัญ และนาส่งของขวัญ
ดังกล่ าวแก่เลขานุ การ กรรมการผูจ้ ัดการ เพื่อนาไปเป็ นรางวัลให้แก่พนั กงาน หรื อบริจาคเพื่อการกุศลตามความ
เหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รปั ชัน่ อย่างสมา่ เสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง
ที่ใช้อยูใ่ ห้มีความเหมาะสมที่จะป้ องกันความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทรัพยากรบุคคล
บริษัทจะนานโยบายฉบับนี้ มาใช้เป็ นส่วนหนึ่ งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การ
ฝึ กอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตาแหน่ ง
การอบรมและการสื่อสาร
พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รบั การสื่อสารให้รบั ทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงการจัดให้มีการ
อบรมให้กบั ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนั กถึงความสาคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายต่ อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้า/ผูใ้ ห้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้แก่ตวั แทน ตัวกลางธุรกิจ ผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้า/ผูใ้ ห้บริการ
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุ น
ให้ตัว แทน ตัว กลางทางธุ รกิจ ผู ้จัด จ าหน่ ายสิ น ค้า/ผูใ้ ห้บริ ก าร และบุ ค คลอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งยึด มัน่ ในมาตรฐานการ
รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท
การกากับติดตามและสอบทาน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุ มัติ หากมี การเปลี่ ยนแปลง รวมทั้งก ากับ และติ ดตามการนานโยบายฉบับนี้ ไปปฏิบัติ และให้
คาแนะนาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดาเนิ นการโดยเร็วที่สุด
กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.2

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริ ษัทมีมาตรการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ ก ฝ่ ายให้สามารถร้องเรี ยนกับบริ ษัท ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่า
ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
จดหมายถึง
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์

http://www.auct.co.th

อีเมล์

audit_com@auct.co.th

โทรศัพท์ : (662)-0336555
โทรสาร : (662)-935-6202
สาหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารได้โดยตรง
ทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ
3.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย
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เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็ บไซต์
และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล
เรื่องดังกล่าวด้วย
งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมีการจัดตั้งหน่ วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู ้
ลงทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์

http://www.auct.co.th

อีเมล์

investor@auct.co.th

โทรศัพท์ : (662)-0336555
โทรสาร : (662)-935-6202
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนั กถึ งความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถู กต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใสทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ขอ้ มูล
และสารสนเทศของบริ ษัทให้ผูถ้ ื อหุน้ นั กลงทุ น และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่ าเที ยมกัน เพื่อทาให้ผูไ้ ด้รับ
ข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท
คือ www.auct.co.th
4.1

การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี
งบการเงิน ดังกล่ าวจัดทาตามมาตรฐานการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้นโยบายบัญชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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การทารายการของกรรมการ

1) บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการเปิ ดเผยรายงานการซื้ อ-ขายหุน้ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
ทราบทุกครั้ง
2) บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการต้อ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3) บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายว่าการทารายงานระหว่างกันที่สาคัญต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4.3

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ และการดาเนิ นธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อกาหนดทางการ บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ผูม้ ีอานาจในการเปิ ดเผยข้อมูล
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถพิจารณาและตัดสินใจ
เกี่ยวกับเนื้ อหาของข้อมูลที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชี้ แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องเป็ นผูช้ ี้ แจงก็ได้
การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจก
แจงข้อมูลต่าง ๆ ได้ชดั เจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
การรายงานข้อมูลต่อหน่ วยงานทางการจะต้องเปิ ดเผยภายในกาหนดเวลา และความถี่ ตามที่กฎหมายหรือ
หน่ วยงานทางการกาหนด ตามประเภทของข้อมูล
ข้อมูลสาคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ จะเปิ ดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็ นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว
ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูล
ห้า มเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ เป็ นความลับ ทางธุ ร กิ จ หรื อ ข้อ มูล ที่ ห ากเปิ ดเผยแล้ว อาจทาให้เสี ยประโยชน์ แ ละ
ความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่ นอน และต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจาเป็ นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุ น โดย
ควรละเว้นถ้อยคา หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทาให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

64

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ในกรณี ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริ ง หรือมีการตีความ หรือแปล
ความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสาคัญ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ มี
อานาจชี้ แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
การดาเนินการกรณีขอ้ มูลรั ่วไหล หรือข่าวลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูล
ส าคัญ รัว่ ไหลไปสู่ บุ ค คลอื่ น หรื อ ถู ก เปิ ดเผยก่ อ นเวลาอัน ควร และอาจก่ อ ให้เกิ ด ข่า วลื อ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ และ/หรือ การดาเนิ นงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ัดการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิ ดชอบในการชี้ แจงข้อมูลสาคัญ และข้อเท็ จจริ งที่ ควรต้องแจ้ง ผ่ านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที
มาตรการป้ องกันกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ต นเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิ
ชอบ
การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั
บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นพิเศษ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทใน
ระดับที่เท่าเทียมกัน ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และผูถ้ ือหุน้ สถาบัน ตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
และได้รบั ข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิ ดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดงั นี้
โทรศัพท์ : (662)-0336555
เว็บไซต์ : www.auct.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ : investor@auct.co.th
ประธานกรรมการบริหาร จะเป็ นผูล้ ่วงรูข้ อ้ มูลภายในเชิงลึก และทีมงานผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท (Top
Management) จะเป็ นผูล้ ่วงรูห้ ลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตวั เอง
รับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่า
ข้อมูลจะได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
ห้า มผู ้บ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่ ล่ วงรูข้ อ้ มูลภายในรวมถึ งที มงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ใช้ขอ้ มูล ภายในเพื่ อหา
ผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้ อื่น เช่น การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผูบ้ ริหารและบุคลากรที่ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซอื้
ขายหุน้ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสาคัญ จนกว่าบริษัท
จะได้ดาเนิ นการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูเ้ กี่ยวข้องในการลงทุน และผูถ้ ือหุน้ ผ่านผูแ้ ทนบริษัทที่ได้รบั
มอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็ นผูท้ าหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนั กวิเคราะห์ นักลงทุน
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และบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ต ้อ งการข้อ มูล ทางการเงิ น ผลการดาเนิ น งาน ฐานะของบริ ษั ท และการดาเนิ น การใด ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัท
หลีกเลี่ยงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานที่ มีผลกระทบต่อราคาหุน้ หรือเป็ นประโยชน์ ต่อผูห้ นึ่ งผูใ้ ด
โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน
(Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็ นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ ในกรณี ที่มีประเด็ นหรือเหตุ การณ์ที่ทาให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์
คลาดเคลื่ อ นอย่า งมี นั ยส าคัญ จนส่ งผลให้ผู ้ที่ น าข้อ มูล ไปใช้เกิ ด ความเข้า ใจผิ ด ได้ บริ ษั ท จะดาเนิ น การเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุ ณภาพ และยัง่ ยืนโดยมุ่งเน้น
การบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่
กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย ตลอดจนกากับดูแลฝ่ ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริษัทมีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทา
การให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่สานั กงานคณะกรรมการกากับดูแล
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ตามข้อ บังคับ ของบริ ษัท ก าหนดไว้ว่าในการประชุ มใหญ่ ผู ้ถือหุ น้ สามัญประจาปี กรรมการต้อ งออกจาก
ตาแหน่ งหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจบั ฉลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้ นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ยังได้แต่ งตั้งคณะอนุ ก รรมการ 3 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนด
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย
ในขณะที่ ผูบ้ ริ หารทาหน้าที่ บริ หารงานของบริ ษัทในด้านต่ าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนด ดังนั้ นประธาน
กรรมการบริ ษัท และกรรมการผูจ้ ัดการจึงเป็ นบุ คคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตาแหน่ งต้องผ่ านการคัดเลื อ กจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด
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ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุ การคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ รวมทั้งจัดทาการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุ มผูถ้ ื อหุน้ จัดทารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รายงานประจาปี ของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูน้ า
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปี 2562 มีการทบทวนอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึ่งอนุ มตั ิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
2.1 นโยบายการกากับดูแล
บริษัทได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มี
การทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หนุ ้
สามัญ ของบริ ษั ท เข้า จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์แล้ว บริ ษั ท จะถื อ ปฏิบัติ ต ามกฎและข้อ บังคับ ต่ า ง ๆ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กาหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกากับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุ การ
บริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนาความรูค้ วามสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้กาหนดหลักปฏิบัติ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนั กงาน เพื่อให้
ผูเ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบัติต่อบริษัทผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็ นประจา
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มี
การปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
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2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ย
ความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการที่ ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดาเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจจะต้องทาในลักษณะเดี ยวกับที่ วิญญูชนจะพึง
กระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะ
เป็ นกรรมการผูบ้ ริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้ น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุ มตั ิในธุรกรรมนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการ
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
ในระหว่างปี 2562 บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ให้ความสาคัญต่ อระบบควบคุ มภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษา
เงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดาเนิ นการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเพี ยงพอของระบบควบคุ ม ภายใน โดยได้ป ระกาศเป็ นนโยบายในการปฏิบัติ งานของบริ ษัท และได้กาหนด
ภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิบัติงานและผูบ้ ริหาร ไว้เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม และผูป้ ระเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจตลอดจน
การดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้ องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้ น โดยบริษัทมีนโยบายจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทาหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการ
ควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สาคัญอย่างสมา่ เสมอ พร้อมทั้งทาหน้าที่ประสานงานกับหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดาเนิ นงานและการกากับดูแลปฏิบตั ิงาน (Compliance Control) การจัดการความ
เสี่ยงและการให้ความสาคัญต่อรายการผิดปกติท้งั หลาย พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่ าเชื่อถือให้กบั งบการเงินของบริษัท
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รายงานประจาปี 2562

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้ าที่พิจารณาและแนวทางป้ องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้ นจาก
ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก เพื่อป้ องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้ นกับบริษัทฯ
สาหรับปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็ นการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและทันการต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั พร้อมกับมีการทบทวนขอบเขตอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.6

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบ
บัญชีมาประชุมร่วมกันและนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีรบั รองและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษัทการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ การเงิน
ดาเนิ นการบนพื้ นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสมา่ เสมอด้วย
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้กาหนดให้จดั ประชุ มคณะกรรมการโดยปกติ เป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุ มพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน และนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุ ม เว้นแต่ กรณี มีเหตุ จาเป็ นเร่งด่ วนในการ
ประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ ละคนสามารถเสนอเรื่ อ งต่ า ง ๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่ าง ๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้าที่ ป ระธานในที่ ประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผบู ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุ มและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่านั้น ประธานในที่ประชุ มจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งเสียงเป็ นเสียงชี้ ขาด
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จดั ประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้ น 5 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมาย
ให้เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุ การคณะกรรมการจะเป็ นผู ้
บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้
ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
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4. วาระในการดารงตาแหน่ง
วาระในการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รบั มติเห็นชอบเป็ นเอก
ฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็ นอย่าง
ยิ่งและการดารงตาแหน่ งตามวาระที่ กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ด้วย
5. ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่ า ตอบแทน ท าหน้ า ที่ โดยค านึ ง ถึ ง ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และความสอดคล้อ งกับ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิ ดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดย
บริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็ นอัตราที่แข่งขัน
ได้ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารที่มีคุณภาพไว้ ผูบ้ ริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้ นจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเพิ่มมากขึ้ นทั้งนี้
บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการ
เปิ ดเผยค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แก่กรรมการผู ้บริ หารในแบบที่ สานั กงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
6. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ
ก ากับ ดู แลกิ จการของบริ ษั ท เพื่ อ ให้มี ก ารปรับปรุ งการปฏิบัติ งานอย่างต่ อ เนื่ อ งและในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลง
กรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
โดยสรุปในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
ผูบ้ ริหารทุกท่าน
12 กุมภาพันธ์ 2562 : เวิรค์ ชอประดมสมองเพื่อความเป็ นเลิศอย่างยิง่ ของสหการประมูล โดยอาจารย์เสน่ ห์
ศรีสุวรรณ
นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
15 – 16 สิ ง หาคม 2562 : Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL)17/2019 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นางอัญชลี พรรคกลิน
20 มีนาคม 2562 : การรับรูร้ ายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) การเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่
สาคัญที่มีผลกระทบสาหรับกิจการ PAEsและNPAEs 8 โดยสานักพัฒนาการบริหารธรรมนิ ติ
12 มิถุนายน 2562 : ทาความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม TFRS 13 รุ่น 1/62 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
10 กรกฎาคม 2562 : update กฎหมายภาษี อากร 2562 พร้อมประเด็นการตรวจสอบภาษี ยอ้ นหลัง โดย
สานักพัฒนาการบริหารธรรมนิ ติ
นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
15-17 กุมภาพันธ์ 2562 : The Best Public Speaking and Training (ศิลปะศาสตร์การพูด) โดยศูนย์ฝึกอบรม
เดอะเบสท์ สปี ช พลัส
นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานง
26 มี น าคม 2562 : Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย
นางสาวจิตรา จันทะคุย้
15-17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 : The Best Public Speaking and Training (ศิ ล ปะศาสตร์ ก ารพู ด ) โดย ศู น ย์
ฝึ กอบรม เดอะเบสท์ สปี ช พลัส
24 กรกฎาคม 2562 : เทคนิ คการบริหารการจ่ายเงินเดือน เงินได้อื่น และสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ โดย
สมาคมการจัดการจัดการงานบุคลคลแห่งประเทศไทย
นายนิ ธิศ โสภณ
26 มี น าคม 2562 : Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) โดย สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย
16 ธันวาคม 2562 : โครงการบุคคลต้นแบบ โดย cc knowledge base
นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์
22-24 กรกฎาคม 2562 : EMT – Effective Minutes taking โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
27 สิ งหาคม 2562 :

BRP – Board Reporting Program โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย
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การรายงานข้อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั ว่ ไปต่อผูถ้ ือหุน้ และผู ้
ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลข
สนั บ สนุ น ทั้งในด้า นนโยบายผลการดาเนิ น งาน แนวโน้ ม ในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็ จ และ
อุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุ นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของ
ผูส้ อบบัญชี
3) คณะกรรมการได้จดั ทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและเปิ ดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่กบั งบการเงิน และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
3.1) การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย ที่กาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทาให้
มีการจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาที่เป็ น
จริง และสมเหตุสมผล
3.2) ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดการให้มีขอ้ มูลทางบัญชี ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดาเนิ นการที่ผิดปกติ
3.3) คายืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่รบั รองโดยทัว่ ไป ใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมา่ เสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าง
รอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริษัท

8. แผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหาร โดยเป็ นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในองค์กรเพื่อให้มนั ่ ใจว่า บริษัทมีผบู ้ ริหารที่มีความรู ้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตาแหน่ งที่สาคัญต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ได้กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็ นระบบ
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปี ละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผล
สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนิ นงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้
นาผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ และนาข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนิ นงานต่อไป
10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทาหน้ าที่กรรมการ เพื่อให้
กรรมการใหม่รบั ทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของ
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บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับตาแหน่ งใหม่ 1 ท่าน
คือ นางวิไลวรรณ ศรีสารวล และในปี 2562 ไม่มีกรรมการเข้ารับตาแหน่ งใหม่
11. การดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทดารงตาแหน่ งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารใน
บริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ทาให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กบั บริษัท
12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุ นให้ผบู ้ ริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็ น
ผูน้ าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั
ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบ้ ริหารก็มีโอกาสได้เรียนรูแ้ ละทาความ
เข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการบริหารจะ
ประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจาเดือนละ 2 ครั้ง
13. การจัดทารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บริ ษั ท ก าหนดให้มี ก ารจัด ทาแบบรายงานการมีส่วนได้เ สี ยของกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และบุ ค คลที่ มีความ
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นข้อมูลพื้ นฐานในการกากับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดย
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องจัดทาแบบรายงานดังกล่ าว และกาหนดให้เลขานุ การบริษัทมีหน้าที่ จดั เก็บ
รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริหารมีหน้าที่
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุ การบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น
14. การจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
เพื่อกากับดูแลด้านการใช้ขอ้ มูลภายใน บริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท สหการประมูล จากัด
(มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้ อ-ขายหุน้ / ถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป โดยทุกสิ้ นไตรมาสและสิ้ นปี
สานักเลขานุ การบริษัทจะทาหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผูบ้ ริหารหรือหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และงดการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนถึงวันแจ้งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ
ให้รอคอยอีกอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปี ที่
ผ่านมากรรมการและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด

73

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

15. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
- ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผู ้
มีอานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่ งตั้ง
- ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รบั การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
- ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้ง
- ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตั้ง
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
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ประจา หรือถือหุน้ เกินกว่าร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนิ นกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้
รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็ นต้น
สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตั้งให้กลับมาดารงตาแหน่ งใหม่ได้ กรณี
ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริ ษั ท ก าหนด โดยบุ ค คลที่ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ใ นตาแหน่ งได้เพี ยงวาระที่ เหลื ออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อน
ครบวาระ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหาบุ ค คลที่ จะได้รับการเสนอแต่ งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งพิจารณาจากปั จจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้ อประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริษัทเป็ นต้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็ นผูส้ รรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลัน่ กรองอีกครั้งว่าเป็ นผูท้ ี่มี
คุ ณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อีกด้วย อานาจในการ
อนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ

75

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

บริษัทของผูถ้ ือหุน้ มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
1. ผู ้ถื อ หุ ้น แต่ ล ะคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ท้ัง หมด เลื อ กตั้ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั เลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขาด
3. ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ ง ก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการเข้า
รับตาแหน่ งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รบั ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
บริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รบั คาแนะนา
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงได้รบั ทราบข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท
การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท
หรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ
สามารถกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนิ นงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
การสรรหาผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ ริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
16. ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในรอบปี บัญชี สิ้ นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จานวนรวม 1.96 ล้านบาท
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน
บริ ษั ท มี ก ลไกก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ เ อื้ อต่ อ การสร้า งคุ ณ ค่ า กิ จ การที่ ยัง่ ยื น ซึ่ ง ได้รั บ การสนั บ สนุ น จาก
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการประเมินทบทวนการนาหลัก
ปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปี ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้ป ฎิบตั ิในแนวทางของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามหลักปฎิบตั ิ 8 ข้อ โดยสรุปได้ดงั นี้
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1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
อย่างยัง่ ยืน
บริษัทได้มีการทบทวนถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร
สูงสุด ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาทุกปี
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริหาร ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งกาหนดงบประมาณ
ที่จาเป็ นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายด้านมาเป็ นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถพัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการสรรหาฯ และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ได้ทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการพัฒนา ฝึ กอบรมบุคลากร รวมทั้งสวัสดิภาพ
ในการทางานอย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้พฒ
ั นาระบบการประมูล ONLINE ที่ทนั สมัย เพื่อให้การประมูลเป็ นไป
อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ ได้เป็ นอย่างดี
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4
ท่ าน และกรรมการอิสระ 1 ท่ าน ได้มีการประชุ มกับผูบ้ ริหารทุกฝ่ าย เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และป้ องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นได้อยูเ่ ป็ นประจา
สานั กตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการ
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
7. รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัทได้จดั ให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบัญชีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
จากบริษัทผูต้ รวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือ

77

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ผูเ้ กี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสามารถรักษา
ความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนในการพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบ
บัญชีเป็ นประจาทุกปี
8. สนับสนุ นการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
บริษัทได้สนับสนุ นการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
บริษัทได้เผยแพร่กาหนดการประชุ มและวาระการประชุ มให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และดาเนิ นการเผยแพร่จดหมายถึง
ผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการได้ และเสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมได้
จัดส่ งหนั งสื อเชิ ญประชุ ม รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติ มประกอบการพิจารณาให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุ กคนมีสิทธิ์ ร่วม
ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็ นการล่วงหน้า
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มด้วยตนเอง ทาการมอบอานาจแก่ตัวแทนผูถ้ ือหุน้
หรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
อานวยความสะดวกในการเดิ นทางมาร่ วมประชุ มโดยจัดรถรับส่ ง ในจุดที่ เดิ นทางมาได้โดยสะดวก เช่น
บริเวณสถานี รถไฟฟ้ า
บริษัทได้นาระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนน
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุน้ สอบถาม แสดงความคิ ด เห็น ต่ าง ๆ และให้ก รรมการ ผู ้บ ริ ห ารได้มีก ารชี้ แจงและ
อภิปรายในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้บนั ทึกประเด็นสาคัญไว้ในรายงานการประชุม
เผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซด์ของบริษัทภายใน 14 วัน
หลังการประชุม
2. บริษัทสื่อสารให้ขอ้ มูลการดาเนิ นธุรกิจ ผลการดาเนิ นงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป ได้รบั ทราบผ่านการประชุม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และรายการเพื่อการลงทุนในหลายช่องทาง
รวมทั้งการให้ขอ้ มูลกับสื่อหนังสือพิมพ์ การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์ และนัก
ลงทุนสถาบัน เป็ นประจา
3. บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้
ผูเ้ กี่ยวข้อง และผูส้ นใจทัว่ ไปได้รบั ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริ ษัท
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การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ชื่อ – นามสกุล
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา /1
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส
3. นายเทพทัย ศิลา /2
4. นายวรัญญู ศิลา
5. นายศราวุธ จารุจินดา
6. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ รกั ษ์
8. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
9. นางอัญชลี พรรคกลิน
10. นายสุธี สมาธิ

11. นายอุดม วิวฒ
ั นาไพบูลย์ลาภ
12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
13. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกิจการภายใน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานพัฒนาระบบ IT
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
สานักกรรมการและส่งเสริม
คุณภาพ

ณ 31 ม.ค.
2562

ณ 23 ม.ค.
2563

เพิ่ม (ลด)

7,200,000
3,616,200

7,200,000
3,616,200

-

28,108,20 19,108,200
0
8,100,000 8,104,900

(9,000,00
0)
4,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,900

168,100

56,200

-

-

-

140,400

102,800

(37,600)

10,000

10,000

-

หมายเหตุ :
/1
รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุน้
/2
รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุน้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยของบริษัทได้รับประโยชน์ ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริ ษัทคู่คา้ หรือพันธมิตรทางธุ รกิจของบริษัท
สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้ดีและยัง่ ยืนด้วยเช่นกัน
บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริม
แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สงั คมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝั งการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนในการปฏิบัติงานประจาวันให้เป็ นส่วนหนึ่ งของกระบวนการทางานและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับกาหนด
ทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสาคัญกับผลงาน การปฏิบัติการ การเข้าถึงและเอาใจใส่
ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กบั พันธมิตร โดยคานึ งถึง
ผลกระทบจากการดาเนิ นงานของบริษัทที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจน
สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็ นองค์กรที่ยงั ่ ยืน ดังนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การแข่งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ ตอน ไม่มีนโยบายกระทาการ
ใดที่จะได้มาซึ่งการเอาเปรียบคู่แข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทาให้ลูกค้าหรือคู่คา้
เข้าใจเป็ นอย่างอื่นหรืออย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดาเนิ นธุรกิจลักษณะเดียวกันกับ
บริษัทและทาให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้นโดยการดาเนิ นการทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมต่อคู่แข่ง
ความเป็ นธรรมต่อคู่คา้
บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนิ นธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่คา้ ทุกรายที่ทาธุรกิจกับบริษัท
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิต่อรายหนึ่ งรายได้เป็ นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทาการประมูลผ่านบริษัทโดย
รับผิดชอบสภาพเครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กบั ผูท้ ี่นารถยนต์มาขายกับบริษัทโดยผ่านการประมูล และ
รับผิดชอบต่อผูท้ ี่ประมูลรถยนต์ได้จากบริษัทฯ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุ ษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าใน
การปฏิบตั ิต่อพนักงานของบริษัททุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้ อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะ
น ามาซึ่ งความแตกแยกและไม่ เสมอภาค นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯได้ส่ งเสริ ม พนั ก งานให้มี ค วามก้า วหน้ า ตามความรู ้
ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปั จจัยอื่น ๆ อันนอกเหนื อจากความรูค้ วามสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
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ในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท บริษัทดารงในการให้ความเคารพสิทธิมนุ ษยชนกับผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อคู่คา้ และผูท้ ี่ ตอ้ งทาการติ ดต่ อเกี่ยวข้องทางธุ รกิจกับองค์กรโดยไม่คานึ งถึ งเชื้ อชาติ
ศาสนาหรือปั จจัยอื่นใดที่จะนามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งครัด
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
การจ้างงานอย่างเท่าเทียม
ในด้านการจ้างงาน บริ ษัทมีระเบี ยบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรมตามสัญญา
ว่าจ้างแรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็ นต้น
ทั้งนี้ บริษัทได้จา้ งงานตามวุฒิ ความรูค้ วามสามารถของแต่ละตาแหน่ งงานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรมตามอัตราและ
สัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่พึงปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริษัทได้จดั ให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและได้
จัดให้มีสวัสดิการขั้นพื้ นฐานสาหรับพนั กงานภายในบริษัทเช่น น้ าดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณ
พักผ่อนเพื่อลดความเหนื่ อยล้าจากการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับพนั กงาน โดย
จัดสรรโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยจากโรคร้ายแรง เช่น
จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากสาหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้ นไป เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลโปรแกรมเสริมที่ได้รบั สิทธิในการใช้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้รับ
ส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และความรู ้ ให้กบั พนักงานได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลและความ
เจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทางานในสานั ก งาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่องใช้สานั กงาน โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง เป็ นต้น
บริ ษั ท ได้จัด ให้มี ส วัส ดิ ก ารประกัน ชี วิ ต และสุ ขภาพกลุ่ ม กับ บริ ษั ท เมื อ งไทยประกัน ภัย จ ากัด
(มหาชน)ให้กบั พนักงาน และผูบ้ ริหารของบริษัท โดยประกันชีวิตกลุ่มจะให้ความคุม้ ครองการเสียชีวิต เนื่ องจากการ
เจ็บป่ วยหรืออุบตั ิเหตุท้งั ในและนอกเวลาทางานตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก และประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุม้ ครอง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้ นจากสาเหตุของการเจ็บป่ วย หรือบาดเจ็บ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งได้รบั การตรวจ
รักษา หรือจาเป็ นต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในโดยคาแนะนาของแพทย์
โอกาสในความก้าวหน้า
บริษัทคานึ งถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนั กงานที่ทางานให้กบั บริษัททั้งนี้ เป็ นไปตามความรู ้
ความสามารถของพนั กงานแต่ละคนโดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนั กงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู ้
ความสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานของบริษัทโดย
ไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึ่ งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน
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ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
ความปลอดภัยของคู่คา้
บริษัทจัดให้มีสถานที่สาหรับการประมูลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผูท้ ี่นารถเข้ามา
ประมูลกับบริษัททั้งผูท้ ี่นารถมาขายและผูท้ ี่เข้ามาทาการประมูลซื้ อรถ โดยบริษัทจัดสถานที่นัง่ พักรอในห้องปรับอากาศ
และบริเวณลานประมูลในตัวอาคารโดยคานึ งถึงความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบริการ
เครื่องดื่มบริการแก่ลูกค้าตลอดเวลาที่ทาการประมูล
การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
บริษัทจัดให้มีการทาเอกสารประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าทาการประมูลเพื่อบอกสภาพ
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันให้กบั ผูท้ ี่สนใจเข้าทาการประมูลซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคัน และบริษัทยังรับผิดชอบต่ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทุกคันที่ลูกค้าได้ทาการประมูลไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละคันซึ่งหากผูป้ ระมูลไปแล้วไม่สามารถทาการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัทจะรับคืนทันที
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรกั ษ์เพื่อความยั ่งยืน
บริษัทรณรงค์ให้พนั กงานลดการใช้วสั ดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดการใช้ไฟฟ้ า
โดยการปิ ดไฟ ปิ ดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบตั ิงานและในการประชุม
โดยมุ่งเน้นการใช้การทาเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็กโทรนิ กส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กรรวมทั้งรณรงค์การ
ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
การป้ องกันมลพิษ
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษทั รวมทั้งการป้ องกันมลพิษโดยจัดให้มีการ
ฉีดน้ าบริเวณคลังเก็บรถยนต์และถนนทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายใน
บริษัทและบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งลดระยะเวลาและความจาเป็ นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทาการประมูลลง
เพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บทบาทในตลาดแรงงาน
บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่ องมาตลอดระยะเวลากว่า
ยี่สิบปี ที่ บริษัทฯได้อยู่ในธุ รกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วย
กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
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การมีสว่ นร่วมในชุมชน
บริษัทจัดให้มีจุดตรวจของสถานี ตารวจในท้องที่ประจาที่บริษัท(ตูแ้ ดง) ทัง่ นี้ เพื่อป้ องกันภัยอันอาจ
เกิดขึ้ นได้กบั บริษัทและเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยูร่ ่วมกันเป็ นไปอย่างราบรื่นและคานึ งถึงความปลอดภัย
โดยรวมของชุมชนเป็ นหลัก
บริ ษัทมีการดูแลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่ วมกับ
หน่ วยงานของ เขตวังทองหลาง และบริ ษัทโทรคมนาคม ในการกาจัดเถาวัลย์ที่เกาะติ ดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บ
สายไฟฟ้ าที่ร่วงหย่อนให้เรียบร้อยเพื่อปลอดภัยกับผูใ้ ช้รถและถนนในบริเวณดังกล่าว
การมีสว่ นร่วมในสังคม
ในปี 2562 บริษัทได้ให้การสนับสนุ นกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมดังนี้
1.

ให้การสนับสนุ นงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเป็ นประจาอย่างต่อเนื่ องทุกปี
เพราะบริษัทเล็งเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็ นกาลังของชาติต่อไปในอนาคต

2.

ให้การสนับสนุ นเงินทุนให้กบั โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการจัดซื้ อสื่อ
การเรียนการสอนสาหรับนักเรียนชั้นอนุ บาลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ให้กบั เยาวชนของชาติ

3.

อนุ เคราะห์งบประมาณ ให้กบั สมาคมการค้าพัฒนาคนพิการ เพื่อจัดซื้ อจัดหาอุปกรณ์สาหรับเด็กพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เด็กพิการสามารถใช้ชีวิตได้เฉกเช่นคนปกติ

4.

บริษัทฯมอบเงินสนับสนุ นให้สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิ มปิ กแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2562 ได้
มอบเงินสนั บสนุ น เพื่อสมทบทุนให้สมาคมนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของ
บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยที่อยูใ่ นโครงการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นโครงการได้มี
โอกาสดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณค่าและได้รบั การยอมรับในสังคมปกติมากยิง่ ขึ้ น
การมีสว่ นร่วมในการฟื้ นฟูธรรมชาติ

บริษัทให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปี 2562 ได้
เริ่ ม โครงการนาร่ อ งที่ ทาให้พ นั ก งานในองค์ก รได้ต ระหนั ก ถึ งความสาคัญของป่ าชายเลนต่ อระบบนิ เวศ จึ งเป็ น
จุดเริ่มต้นของโครงการปลูกป่ าชายเลนที่จงั หวัดสมุทรปราการ เป็ นการเพิ่มทรัพยากรต้นไม้ชายฝั ่ง เพื่อเพิ่มพื้ นที่อยู่
อาศัยและขยายพันธ์ให้กบั สัตว์น้ าก่อนที่จะเติบโตก่อนออกสู่ทะเล เพื่อเป็ นพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุต์ ่อไป
การใช้ความชานาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บริษัทได้ใช้นวัตกรรมและความชานาญพิเศษทางธุรกิจให้กบั หน่ วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง อาทิ
เช่น การประมูลรถยนต์ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของหน่ วยงานราชการต่าง ๆ และการให้ขอ้ มูลและสถิติราคาซื้ อขายรถมือสอง
รุ่นต่าง ๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นข้อมูลราคาอ้างอิง ทั้งนี้ บริษัทได้คานึ งถึงผลประโยชน์ ของหน่ วยงาน
ราชการและหน่ วยงานทางสังคมเป็ นหลักตลอดมา
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การควบคุมภายใน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ องด้วยตระหนั กว่า ระบบควบคุมภายในเป็ นกลไก
สาคัญที่จะทาให้บริษัทดาเนิ นธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการ
ดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้ องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
โดยกาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการถ่วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ และดัชนี ชี้วัดผลสาเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดาเนิ นงานเปรี ยบเที ยบกับเป้ าหมายองค์กรอย่า ง
สมา่ เสมอ
รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี จริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนั กงานของบริษัทนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รปั ชัน่ นโยบายการแจ้งการกระทาผิดและให้ความ
คุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึ กและปฏิบตั ิ ตาม
อย่างต่อเนื่ อง โดยอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของทุกระบบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน และช่วยให้การดาเนิ นธุรกิจ
มี ค วามคล่ อ งตัว เป็ นระบบ โดยพิ จ ารณาถึ งขอบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้งระบบควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสม
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ในการกากับดูแลให้ระบบควบคุม
ภายใน ระบบบริ ห ารจัด การความเสี่ ยง และระบบการก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี ของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผูต้ รวจสอบภายในอิส ระโดย
ว่าจ้างบุ คคลภายนอก และสานั กตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความ
เพี ยงพอของระบบควบคุ ม ภายใน ระบบบริ ห ารจัด การความเสี่ ยง และระบบการก ากับ ดู แลกิ จ การที่ ดี ในการ
ปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานของบริษัทโดยนากรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่
ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ ย ง และการก ากับ ดู แ ลให้มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานด้า นต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้ตระหนั กถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจทั้งจากปั จจัย
ภายนอกและภายในองค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกาหนดนโยบายบริหาร
ความเสี่ ยงเพื่ อ ให้ทุ ก คนปฏิบัติ โดยประเมิ น และบริ ห ารจัด การความเสี่ ยงทั้งปั จ จัยภายนอกและภายในองค์ก ร
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ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่นด้านกลยุทธ์ การดาเนิ นงาน การเงิน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์
ต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยกาหนดให้ “คณะทางานบริหารความเสี่ยง” มีการรายงานผลให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปั จจัยเสี่ยงที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจาทุกปี
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุ รกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิ ดชอบของแต่ ละตาแหน่ งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทาและทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปั จจุบัน อย่างสมา่ เสมอ โดยให้แต่ ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุล
อานาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั ิงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคัญ
เพื่อป้ องกันและลดข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้านการเงิน การประมูล การจัดซื้ อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็ นต้น
รวมทั้งมีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ดาเนิ นการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
และการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถือ
ปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
และเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต.
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการนาข้อมูลที่สาคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า หรือผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้ขอ้ มูล
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผูร้ ับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็ นต้น เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ขอ้ มูล นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและข่าวสารของบริษัทรวมทั้งการรับแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Whistle
Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกาหนดไว้
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบประเมิ นและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมทุกด้าน เช่นด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน
และเรื่ อ งทุ จ ริ ต ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ฐานะชื่ อ เสี ย งอย่ า งมี นั ย ส าคัญ เพื่ อ รี บ ด าเนิ น การแก้ไ ขอย่ า งทั น ท่ ว งที โดย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผูต้ รวจสอบ
ภายในอิสระ และสานั กตรวจสอบภายใน เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ประเมิ น ควบคุ ม ภายในด้า นบัญ ชี แ ละการเงิ น มี ก ารตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตและน าเสนอผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ผู ้
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ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และผูต้ รวจสอบสานักตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่
พบประเด็นที่เป็ นข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก ากับ ดู แ ล ผู ้ต รวจสอบภายในอิ ส ระโดยว่ า จ้า งบุ ค คลภายนอก
(Outsource) และส านั ก ตรวจสอบภายใน (In-house) ท าหน้ า ที่ ใ นการสร้า งความเชื่ อ มัน่ (Assurance) และให้
คาปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ครอบคลุ มกระบวนการทางานของบริษัทและรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุ กไตรมาส รวมทั้ง
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมอย่ างสมา่ เสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญหรือมี
ความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณี ทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและ
แนวทางป้ องกันความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้ นซ้า เพื่อให้มนั ่ ใจว่าการดาเนิ นงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนิ นงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่า งชัดเจน และมีการทบทวนให้
เหมาะสมเป็ นประจาทุกปี
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดงั นี้
1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

28,866,358 30,081,868
1,156,329

635,731

30,022,687 30,717,599
2) บริษัทมีรายการได้มา, จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ไม่ม-ี
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้ น โดยพิจารณาถึง
ความจาเป็ นของการเข้าทารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิ ดเผยประเภทและ
มูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ
คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นใน
การเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะ
การดาเนิ นการค้าปกติ ในตลาด และมีการเปรี ยบเที ยบราคาที่ เกิดขึ้ นกับบุ คคลภายนอกในกรณี ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้ น บริษัทจะจัดให้มีผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบ
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นผู ้ใ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าไปประกอบการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทจะดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
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จาหน่ ายไปของสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตแห่งประเทศไทย
นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้า
ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตโดยหากเป็ นรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะ
การดาเนิ นการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้ นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็ นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการเข้าทารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะทาหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการ
ธุรกิจปกติและรายการสนับสนุ นธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะ
ดาเนิ นการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันที่ระบุไว้ขา้ งต้น ก่อนการทารายการ ใน
ส่วนของการให้กูย้ ืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือบริษัทของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่น้ัน บริษัทมีนโยบายที่
จะไม่ทารายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต
แนวทางในการทาการสอบทานความครบถ้วนในการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน
บริษัทมีการกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานดังนี้
1)

บริ ษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุน้ และการดารงตาแหน่ ง
ทางการบริหารหรือการเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี
และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปั จจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้ น ได้แจ้งขอ
ความร่วมมือให้ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบว่า ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้
หรือดารงตาแหน่ งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือหุน้ หรือดารงตาแหน่ ง
2) รายการระหว่างกันจะผ่านการพิจารณาและอนุ มตั ิตามตารางอานาจอนุ มตั ิและการดาเนิ นการก่อนการ
ทารายการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระตามขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นประจาทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
เน้นบทบาทการสอบทานการปฏิบตั ิงาน และติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดและดาเนิ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี ของบริษัทร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต โดยได้สอบถาม
ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สาคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปี ที่ผ่านมา ผลกระทบอนาคตที่จะเกิดขึ้ น
รายการที่ไม่ใช่รายการปกติ ที่มนี ัยสาคัญ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผล
การดาเนิ นงานของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รองรับโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และไม่พบรายการใดที่อาจมี
ผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียน ใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโนบายและการปฏิบตั ิตาม
หลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มนั ่ ใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน่ การสอบทานพบว่าการดาเนิ นการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท
4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนุ มตั ิแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 ซึ่งจัดทาโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ

89

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ระบบควบคุมภายใน เพื่อกาหนดความสาคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริษัท รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะการดาเนิ นงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ที่
5. การสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกาหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2562 ไม่พบ
รายการที่บริษัท กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิ ดช่องทางรายงาน
การทุจริต การคอร์รปั ชัน่ และการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่นการส่ง E-mail
และ hotline ของบริษัท ตาม “นโยบายการแจ้งการกระทาผิดและให้ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน”
6. การรายงานการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็น
ควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท สาหรับ ปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามประกาศที่ ทจ. 44/2556 เสมอมา ในการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท
โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ใน ขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท ได้จดั ทารายงานทางการเงินใน
สาระสาคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานบัญชีที่รบั รองโดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัท
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและโปร่งใส มีผสู ้ อบบัญชีและ
ผูต้ รวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ และคุณสมบัติที่เหมาะสมให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุม
และเพียงพอ

-เสาวณีย ์ ไทยรุง่ โรจน์(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2562 งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมา่ เสมอ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูส้ อบ
ทานคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่ น
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี นี้ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ได้ว่างบการเงิน
ของบริษัทได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน อย่างถูกต้องในสาระสาคัญ
-ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา-

-เทพทัย ศิลา-

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา)
ประธานคณะกรรมการ

(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

ตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีสว่ นได้เสีย

2560

2561

2562

2560

2561

2562

รายได้จากการให้บริการ

559.50

693.17

803.42

559.50

693.17

803.42

ต้นทุนการให้บริการ

307.42

338.49

378.01

307.42

338.49

378.01

กาไรขั้นต้น

252.08

354.69

425.41

252.08

354.69

425.41

รายได้อื่น

4.80

5.01

9.16

4.80

5.01

9.16

ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ

28.40

37.15

34.38

28.40

37.15

34.38

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

93.62

111.35

106.80

93.62

106.53

106.80

กาไรจากการดาเนินงาน

134.86

211.20

293.39

134.86

216.02

293.39

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

-

-

3.67

1.15

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

134.86
-

211.20
-

293.39
-

131.19
-

214.88
-

293.39
-

กาไรก่อนภาษีเงินได้

134.86

211.20

293.39

131.19

214.88

293.39

ภาษีเงินได้

27.25

44.41

59.14

27.25

44.41

59.14

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น:
กาไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์
พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

107.61

166.79

234.25

103.93

170.47

234.25

4.79

-

-

4.79

-

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไรสุทธิสาหรับปี

112.40

166.79

234.25

108.73

170.47

234.25

ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่

107.61

166.79

234.25

103.93

170.47

234.25

กาไรสาหรับปี

107.61

166.79

234.25

103.93

170.47

234.25

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน

0.20

0.30

0.43

0.19

0.31

0.43

-
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บริษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
ตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีสว่ นได้เสีย

งบแสดงฐานะการเงิน
2560
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า สุทธิ

2561

2562

2560

2561

2562

5.10

-

-

1.43

-

-

สินทรัพย์รวม

606.69

740.71

845.19

603.02

740.71

845.19

หนี้ สินรวม

155.01

265.21

327.91

155.01

265.21

327.91

ส่วนของเจ้าของ

451.68

475.50

517.28

448.01

475.50

517.28

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

116.43

140.25

182.03

112.76

140.25

182.03
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อัตราส่วนทางการเงิน
2560

วิธีสว่ นได้เสีย
2561

2562

2.52
1.37
11.19
32.63
3.21
113.76

2.07
1.57
8.54
42.76
2.35
155.40

2.03
1.26
6.20
58.85
1.78
205.44

45.05
23.25
18.42
23.75

51.17
30.78
24.42
36.92

52.95
36.11
28.83
47.19

22.17
117.08
0.95

31.98
220.45
1.04

37.00
349.08
1.02

0.35

0.56

0.63

1.20

1.49

1.20

105.84

96.79

93.92

0.81
0.19
0.20
0.25
550

0.86
0.31
0.30
0.25
550

0.94
0.43
0.40
0.25
550

อัตราส่วนทางการเงิน
Liquidity Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Profitability Ratio
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
Financial Ratio
อัตราหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(เท่า)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล (%)
อัตราส่วนอื่นๆ
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ (บาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการสาหรับปี 2562 มีจานวน 803.42 ล้านบาท (2561 : 693.17 ล้านบาท) เพิ่มขึ้ น
110.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 15.91 เป็ นผลมาจากองค์ประกอบและปั จจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ ที่เข้ามามีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจการประมูลของบริษัทฯ ภาพรวมของธุรกิจเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ และเป็ นไปตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรถยนต์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตและ
การขาย โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมรถยนต์มีทิศทางการขยายตัวที่ดีในช่วงครึ่งปี แรกแม้จะลดลงในช่วงครึ่งปี หลังก็
ตาม ประกอบกับมาตรการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุ มตั ิสิ นเชื่อรวมถึงภาระหนี้ ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
สัดส่วนเพิ่มขึ้ น ส่งผลให้จานวนรถยึดจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้ น เป็ นผลให้รถเข้าสู่ตลาดรถมือสองมากขึ้ นเช่นกัน ด้วย
ความมุ่งมัน่ ในการบริหารงานการประมูล ประกอบกับการที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการจัดการประมูลและมีความ
พร้อมเรื่องสถานที่จอดรถที่มีกระจายอยู่ทวั ่ ประเทศจึงมีศกั ยภาพในการเพิ่มปริมาณรถต่อรอบการประมูลได้มากขึ้ น
ตามปริมาณความต้องการของสถาบันการเงินและจานวนรถที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการ
สื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯและเพิ่มลูกค้าใหม่
ทั้งในส่วนของผูข้ ายและผูซ้ อใหม่
ื้
ๆที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการบริการที่ดีเลิศให้กบั ลูกค้าและคู่คา้ ทุก
ราย บริ ษั ท ฯยังให้ค วามสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media โดยเฉพาะทาง Facebook ที่ มี ยอดการ
ติดตามของลูกค้าที่เพิ่มขึ้ น โดยมียอดผูต้ ิดตามประมาณเกือบ 390,000 ราย ณ สิ้ นปี 2562 และสามารถเพิ่มจานวน
ผูค้ า้ รายย่อยให้กบั บริษัทฯได้ในระดับหนึ่ ง จากการดาเนิ นการดังกล่าว จึงส่งผลให้บริษัทฯมียอดรายได้จากการประมูล
เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน
2560

2561

2562

รายได้
ล้านบาท
ประมูล-รถยนต์

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

434.16

77.60

531.82

76.72

636.72

79.25

ประมูล-จักรยานยนต์

57.19

10.22

63.88

9.22

66.59

8.29

รายได้ค่าขนย้าย

60.21

10.76

76.25

11.00

86.24

10.73

7.94

1.42

21.23

3.06

13.87

1.73

559.50

100.00

693.17

100.00

803.42

100.00

รายได้จากการประมูลอื่น

รวม

ผลจากการพัฒนา และดาเนิ นการขยายเพิ่มกลุ่มลูกค้าประมูลออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ ต โดยใช้
ระบบการประมูลระบบ E-Auction ซึ่งเป็ นโปรแกรมการประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯที่ www.auct.co.th ใน
ลักษณะ Real Time และระบบ E-Onsite ที่มีการเสนอราคาผ่านระบบ Electronic ณ ลานประมูล ซึ่งระบบนี้ จะมีการ
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เก็ บ ข้อมู ล พฤติ กรรมการเสนอราคาของผูเ้ ข้า ร่ว มการประมู ล ทุ ก ขันตอนทํา ให้มีค วามโปร่ง ใสและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา ซึงจะเห็นได้จากสัดส่วนรวมราคารถยนต์จบประมูลในระบบประมูลออนไลน์ ในปี
มีสดั ส่วน
รถยนต์จบการประมูลทางออนไลน์ทีเพิมขึนอย่างต่อเนื องเป็ นสัดส่วนร้อยละ . , 10.5 และ . ตามลําดับ สําหรับ
รถจักรยานยนต์ มีการประมูลออนไลน์ และอี-ออนไซด์เพิมขึนเช่นกัน และมีสัดส่วนรวมราคารถจบประมูลออนไลน์
และอี-ออนไซด์เพิมขึนอย่างต่อเนื องจากร้อยละ . ในปี
เป็ นร้อยละ . ในปี
และเป็ นร้อยละ .
ในปี
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์อย่างต่อเนื อง เพือ
สร้างความน่ าเชือถือและความมันใจให้กบั ผูป้ ระมูลรถยนต์ ด้วยการจัดเกรดรถยนต์ เพื อให้ลูกค้าได้ทราบสภาพของ
รถที เข้าประมู ลและสามารถตัดสิน ใจทํา การประมู ล ผ่านระบบ E-Auction ได้ โดยไม่จํา เป็ นต้องเดินทางมาทีลาน
ประมู ล ถื อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แ ก่ลูกค้า และสร้างความมันใจให้แ ก่ลู กค้า ผูป้ ระมู ล ซือ ได้เ ป็ นอย่า งดี
นอกจากนี บริษัทฯยังมีการจัดหาสถาบันการเงินเข้ามารองรับลูกค้าทีต้องการขอสินเชือสําหรับการประมูลซือรถ เป็ น
การเพิมความสามารถในการซือให้แก่ลูกค้าทัวไป
ประเภท
รถยนต์
จักรยานยนต์

รายการ
รวมราคาจบประมูลออนไลน์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์
รวมราคาจบประมูลออนไลน์และออนไซด์ (ล้านบาท)
สัดส่วนรวมราคาจบประมูลออนไลน์และออนไซด์

2560

2561

2562

978

1,492

2,716

8.9%

10.5%

16.9%

48

53

110

5.6%

6.5%

10.6%

นอกจากนี ระบบ Mobile Application เพือนประมูล “AUCT Friend” ช่วยให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลรถ ข้อมูลราคา
กลางของรถแต่ละรุ่น ข้อมูลตารางการประมูลทัวประเทศของบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบฝากค้น หารถและระบบแจ้ง
เตือนเมือรถทีตรงตามความต้องการได้ถูกนําเข้าประมูลรวมถึงข้อมูลอืนๆ ซึงเพิมความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิงขึน
รายได้อืน
รายได้อืนส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร โดยในปี 2562 มีอัตราดอกเบียเงินฝากเฉลียอยู่
ในช่วงร้อยละ 1.05-1.40 ต่อปี
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการรวมสําหรับ ปี
มีจาํ นวน
. ล้านบาท (
: 338.49 ล้านบาท) โดยมีสดั ส่วน
ร้อยละของรายได้จากการให้บริการลดลง อยู่ทีร้อยละ . (
: 48.83 ล้านบาท) ซึงเป็ นการลดลงอย่าง
ต่อเนื องติดต่อกัน ปี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที
ธุรกิจมีการเติบโตเพิมขึนร้อยละ . ต้นทุ นการให้บริการส่วนใหญ่เป็ นค่า ใช้จ่ายเกียวกับยานพาหนะ เช่น ค่า
เคลื อนย้า ยรถที เพิ มสู งขึ นสอดคล้องกับ ปริ มาณรถที เคลื อนย้ายเข้ามาสู่ระบบประมู ลมากขึน ค่าใช้จ่า ยเกียวกับ
พนั กงานเพิ มขึนเป็ นผลจากการเพิมบุ คลากรเพือรองรับการเติบโตของธุ รกิจและปริ มาณงานที เพิมมากขึน ค่าเช่ า
สถานทีเพิมสูงขึนจากการเพิมพืนทีจอดรถที สํานั กงานใหญ่ นครราชสีมา และเพิ มสถานทีจอดรถแห่งใหม่ทีจังหวัด
เชียงราย และค่าเสือมราคาสินทรัพย์ทีใช้ในการประมูล เป็ นต้น
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2560

2561

ต้นทุนการให้บริการ
ล้านบาท

ร้อยละ 1/

82.15
69.32
61.20
34.10
21.69
20.88
18.08
307.42

14.68
12.39
10.94
6.10
3.88
3.73
3.23
54.95

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 2/
เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล 3/
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล 4/
ค่ารักษาความปลอดภัย
อื่นๆ
รวม

ล้านบาท

2562
ร้อยละ
1/

97.09
67.48
57.11
34.59
39.27
21.05
21.90
338.49

ร้อยละ
1/

ล้านบาท

14.01
9.73
8.24
4.99
5.67
3.04
3.16
48.83

112.47
76.20
63.79
37.90
42.07
23.37
22.21
378.01

14.00
9.48
7.94
4.72
5.24
2.91
2.76
47.05

1/ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
2/ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้างบริษัทฯขนย้ายรถเพื่อขนย้ายรถที่จะเข้าประมูลจากสถานที่เก็บรักษารถแห่งหนึ่ งไปเก็บยังอีกสถานที่
หนึ่ งเพื่อรอประมูลหรือนาเข้าประมูล
3/ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล คือ ค่าเช่าสถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสถานที่ประมูลทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง เต็นท์ เป็ นต้น
4/ ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูล คือ ค่าบริการทาความสะอาดรถที่เข้าประมูล ค่าน้ ามันเติมรถหลังจากรถถูกประมูลได้เพื่อให้รถที่ประมูลได้ดงั กล่าว
มีน้ ามันเพียงพอที่จะขับออกไปเติมที่สถานี บริการน้ ามันได้ ค่าจ้างพนั กงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานที่ประมูล และค่าใช้จ่ายอื่ นๆที่
เกี่ยวเนื่ องกับการสนับสนุ นการประมูล เป็ นต้น

ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับปี 2562 มีจานวน 141.18 ล้านบาท
(2561 : 143.68 ล้า นบาท) ลดลง 2.50 ล้า นบาท หรื อ ลดลง 1.74% เนื่ อ งมาจากการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยเพิ่มการสื่อสารทางการตลาดทาง Social Media ในรูปแบบต่างๆจึงทา
ให้ค่าใช้จ่ายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561
ค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการ
และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

2560
ล้านบาท

2561

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

2562

ร้อยละ 1/

ล้านบาท

ร้อยละ 1/

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ

28.40

5.08

37.15

5.36

34.38

4.28

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

93.62

16.73

106.53

15.37

106.80

13.29

122.02

21.81

143.68

20.73

141.18

17.57

รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและให้บริการ
และค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
1/ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
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ความสามารถในการทากาไร
ตามวิธีราคาทุน
2560
ล้าน
บาท

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561

2562

2560

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

2561
ล้าน
บาท

2562

ร้อยละ

ล้าน
บาท

ร้อยละ

กาไรขัน้ ต้น

252.0
8

45.05

354.69

51.17

425.41

52.95

252.0
8

45.05

354.6
9

51.17

425.41

52.95

กาไรจากการ
ดาเนิ นงาน

134.8
6

24.10

211.20

30.47

293.38

36.52

134.8
6

24.10

216.0
2

31.16

293.38

36.52

กาไรสุทธิ

107.6
1

29.16

103.9
3

18.58

170.4
7

24.59

234.25

29.16

กาไรเบ็ดเสร็จสาหรับ
ปี

108.7
3

29.16

108.7
3

19.43

170.4
7

24.59

234.25

29.16

19.23

19.43

166.79

166.79

24.06

24.06

234.25

234.25

ในปี 2562 ความสามารถในการทากาไรขั้นต้นของบริษัทฯมีการปรับตัวเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 โดยมี
กาไรขั้นต้นเท่ ากับ 425.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 70.72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 52.95 เกิดจากการที่
รายได้ซึ่งเป็ นผลมาจากทิ ศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ สนั บสนุ นให้บริ ษัทมีปริ มาณรถที่
ประมูลได้เพิ่มขึ้ น ประกอบกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ตน้ ทุนแปรผันเพิ่ม
ตา่ กว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้ น
ในปี 2562 บริษัทฯมีกาไรจากการดาเนิ นการเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จานวน 77.36 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้ น 35.81% เนื่ องจากรายได้จากการให้บริการมีอตั ราเติบโตในอัตราร้อยละ 15.91 สอดคล้องกับทิศ
ทางการขยายตัวของอุต สาหกรรมรถยนต์มื อสอง ที่ ส นั บ สนุ นให้บ ริ ษัท ฯมี ปริ ม าณรถที่ ประมูลได้เพิ่มขึ้ น
ประกอบกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ตน้ ทุนแปรผันเพิ่มตา่ กว่ารายได้ที่
เพิ่มขึ้ น
ในปี 2562 บริษัทฯมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 โดยมีกาไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับ 234.25
ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 63.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 37.41 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้ นของรายได้จาก
การประมูลรถยนต์และรถการเกษตรซึ่งเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 19.7 และรายได้ค่าขนย้ายเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อย
ละ 13.1 เมื่อเทียบกับปี 2561
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
ตามวิธีราคาทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงฐานะการเงิน
2560

2561

2560

2562

2561

2562

สินทรัพย์รวม
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า สุทธิ

606.69

740.71

845.19

603.02

740.71

845.19

5.10

-

-

1.43

-

-

หนี้ สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

155.01
451.68

265.21
475.50

327.91
517.28

155.01
448.01

265.21
475.50

327.91
517.28

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

116.43

140.25

182.03

112.76

140.25

182.03

สินทรัพย์รวม
ปี 2562 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์รวมจานวน 845.19 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้เสี ย (ปี 2561 : 740.71 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้ น 104.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.11 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
- เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด ลดลง 38.52 ล้านบาท เมื่อเที ยบจากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 8.59 ของ
สินทรัพย์รวม
- เงินลงทุนระยะสั้น เป็ นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา เพิ่มขึ้ น 94.01 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปี 2561 คิด
เป็ นร้อยละ 37.89 ของสินทรัพย์รวม
- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เพิ่มขึ้ น 37.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 17.57 ของสินทรัพย์
รวม เนื่ องจากมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็ นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปี ใหม่ จึงมีเงินค่ารถที่
ยังไม่ได้รบั ชาระจากผูป้ ระมูลซื้ อได้ในจานวนที่สูงกว่าปี ก่อน
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้ น 12.90 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 29.13
ของสินทรัพย์รวม เป็ นผลจากการพัฒนาปรับปรุงพื้ นที่สาขา รังสิต และขยายพื้ นที่สาขา นครราชสีมา
หนี้ สินรวม
ปี 2562 มีหนี้ สินรวมจานวน 327.91 ล้านบาท (ปี 2561 : 265.21 ล้านบาท) เพิ่มขึ้ น 62.70 ล้านบาท คิดเป็ น
23.64%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดงั นี้
- เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เพิ่มขึ้ น 44.48 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 71.67 ของหนี้ สินรวม
ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าหนี้ ค่ารถที่รอชาระคืนให้กบั เจ้าของทรัพย์เมื่อครบกาหนดชาระ ภายใน 4-7 วัน นับจากวันประมูล
- ภาษี เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้ น 6.10 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 8.06 ของหนี้ สินรวม
ทั้งนี้ เนื่ องจากในปี 2562 บริษัทฯมีกาไรก่อนภาษี 293.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จานวน 78.50 ล้าน
บาท ส่งผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2562 เพิ่มสูงขึ้ น

99

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

- หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้ น 8.72 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 14.99 ของหนี้ สินรวม ส่วน
ใหญ่เป็ นเงินมัดจาจากสมาชิก E-Auction ทางอินเตอร์เน็ ต เพิ่มขึ้ น 5.29 ล้านบาท หลังจากการพัฒนาระบบการ
ประมูลออนไลน์และมีลูกค้าให้ความสนใจสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อใช้บริการประมูลออนไลน์ผ่านระบบ E-Auction เพิ่ม
มากขึ้ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 550,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2561 : 550,000,000 หุน้ ) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2561 : 0.25 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
สารองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังกล่าวนี้ ไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ปั จจุบนั บริษัทฯได้ต้งั สารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้วเป็ นจานวน 13.75 ล้านบาทของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ณ สิ้ นปี 2561-2562 บริษัทฯมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 475.50 ล้านบาท และ 517.28 ล้านบาท (ตามวิธีส่วนได้
เสีย) ตามลาดับ โดยในช่วงปี 2561-2562 บริษัทมีทุนชาระแล้วทั้งสิ้ น 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการ
กาไรมาโดยตลอด แต่ส่วนของเจ้าของจานวนลดลง สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ระหว่างปี 2560 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง จานวน 66 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม
2560 และ 7 กันยายน 2560 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2561 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง จานวน 88 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม
2561 และ 7 กันยายน 2561 ตามลาดับ
ระหว่างปี 2562 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปั นผล 2 ครั้ง จานวน 110 ล้านบาท และ 82.5 ล้านบาท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2562 และ 10 กันยายน 2561 ตามลาดับ
ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. บริษัทฯได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการต่างๆ และพื้ นที่
สาหรับโฆษณาเป็ นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายชาระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็ นจานวนเงิน
87.86 ล้านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็ นจานวนเงิน 174.20 ล้านบาท และเกินกว่า 5 ปี 715.12
ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นเท่ากับ 977.18 ล้านบาท
2. บริษัทฯมีหนั งสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค้าประกันไฟฟ้ าจานวน 0.48 ล้านบาท
และค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ดาเนิ นการประมูลขายทอดตลาดจานวน 8.30 ล้านบาท รวมเท่ากับ
8.78 ล้านบาท
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3. บริษัทฯได้รบั อนุ มตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 42 ล้านบาท และวงเงินหนังสื อค้าประกัน 47.60 ล้านบาท จาก
สถาบันการเงินสี่แห่ง เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกิจการ วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคาร
จานวน 16.00 ล้านบาท
4. บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง 233 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549
ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็ นต้น

การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)

กาไรจากกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2560

2561

173.61

259.11

153.06

261.31

(69.67)

(51.30)

(87.99) (142.97)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง) สุทธิ

(4.60)

67.03

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

44.12

111.15

2562
340.26
304.95
(151.01)
(192.46)

(38.52)
72.63

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงานเท่ากับ 153.06 ล้านบาท 261.31 ล้านบาท
และ 304.95 ล้านบาท ในปี 2560 - 2562 ตามลาดับ โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใน
ยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงานของบริษัทเกิดจากผลประกอบการที่มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้ น และนอกจากนี้ ยังมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ค่ารถที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ ณ วันสิ้ นงวดเป็ นหลัก
บริ ษั ท ฯมี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (ใช้ไปใน) กิ จ กรรมลงทุ น เท่ ากับ (69.67) ล้า นบาท (51.30) ล้า นบาท และ
(151.01) ล้านบาท ในปี 2560 - 2562 ตามลาดับ สาหรับ ปี 2560 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (69.67) ล้าน
บาท สาเหตุหลักเนื่ องจากบริษัทฯมีเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และการลงทุนในโครงการป้ องกันน้ าท่วมรวมถึง
การปรับปรุงพื้ นที่ของสานักงานใหญ่ สาหรับปี 2561 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (51.30) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิด
จากบริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น และลงทุนพัฒนาคลังสินค้า รวมทั้งลงทุนปรับปรุงพัฒนาพื้ นที่สานักงาน
ใหญ่เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางาน และสาหรับปี 2562 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (151.01) ล้านบาท สาเหตุ
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หลักเนื่ องจากบริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น และลงทุนพัฒนาพื้ นที่สานักงานใหญ่ สาขาและคลังสินค้าตาม
แผนพัฒนาของปี 2562
บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (87.99) ล้านบาท (142.97) และล้าน
บาท (192.46) ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามลาดับ เป็ นรายการจ่ายเงินปั นผล
ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทฯมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นหลัก โดยใน
ปี 2560 - 2562 บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ (4.60) ล้านบาท 67.03 ล้านบาท และ
(38.52) ล้านบาท ส่งผลทาให้บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวดเท่ากับ 44.12 ล้านบาท
111.15 ล้านบาทและ 72.63 ล้านบาท ตามลาดับ
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท
สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดาเนิ นงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น กระแสเงินสดที่แสดงเงิน
ลงทุ นตามวิธีดังกล่ าวข้างต้น สาหรับปี สิ้ นสุดวันเดี ยวกัน โดยถู กต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา
ทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับ
ปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุ นที่ ก าหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมราชู ป ถัม ภ์ และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บั ติ ต ามความรับ ผิ ด ชอบด้า น
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนั ยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาหรับงวด
ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง รายได้ค่าดาเนิ นการจากการให้บริการจัดประมูล เป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบและได้
นาเรื่ องนี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ แสดงเงินลงทุ นตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบ
การเงินที่ แสดงเงินลงทุ นตามวิธีราคาทุนโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องนี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

รายได้คา่ ดาเนินการจากการให้บริการจัดประมูล

วิธีการในการตรวจสอบที่สาคัญมีดงั นี้

บริษัทเป็ นตัวการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยมี
สาขาที่ใช้ในการจัดประมูลจานวนหลายแห่ง และยังมีการจัดประมูล
สัญ จรทัว่ ประเทศในระหว่ า งปี ทรัพย์สิ นที่ จัดประมู ลส่ วนใหญ่ เป็ น
รถยนต์และจักรยานยนต์ที่ถูกยึดจากสถาบันการเงิน และประมูลออกขาย
ให้กบั บุคคลทัว่ ไป บริษัทจะมีการทาการประมูลเป็ นจานวนหลายครั้ง
ในแต่ละเดือนตามสาขาต่าง ๆ รวมถึงการประมูลสัญจรทัว่ ประเทศ
โดยมี จ านวนรถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ ที่ ป ระมู ล แล้ว เสร็ จ เป็ น
จานวนมากในแต่ละปี บริษัทได้บันทึกรายได้ค่าดาเนิ นการจากการ
ให้บริการจัดประมูลเมื่อการประมูลเสร็จสิ้ น โดยบันทึ กรายได้เป็ นราย
รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ แต่ ละคันที่ ประมู ล แล้วเสร็ จตามอั ตรา
ค่าธรรมเนี ยมคงที่ตามอัตราที่ตกลงกัน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมที่ ใช้กับการประมูลและการ
บันทึกรายได้ของสาขาและทดสอบการควบคุมด้วยวิธีดงั ต่อไปนี้
ท ด ส อ บ ก า ร ค ว บ คุ ม เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ความครบถ้วนของการโอนบันทึกข้อมูลรายได้จากระบบการประมูลผ่าน
สมุดบัญชีรายวันไปบัญชีแยกประเภท โดยเลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับการบันทึกรายได้โดยตรวจเอกสารที่
ผูป้ ระมูลได้สาเร็จลงนามรับ รองการประมูลกับรายงานการประมูลเพื่อ
ตรวจว่ารายการจากการประมูลนั้นเกิดขึ้ นจริงและถูกบันทึกครบถ้วน โดย
เลือกตัวอย่างจากทุกสาขา
สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยสุ่ม
เลื อ กบางสาขา เช่ น ขั้น ตอนและกระบวนการในการประมู ล และ
กระบวนการบันทึกรายได้โดยตรวจเอกสารที่ผูป้ ระมูลได้สาเร็จลงนาม
รับ รองการประมู ล กับ รายงานการประมู ล เพื่ อ ตรวจว่ า เป็ นรายการ
ประมูลที่เกิดขึ้ นจริง
ตรวจความครบถ้วนของการบันทึกรายได้โดยการเปรียบเทียบ
รายงานการประมูลทั้งปี กับสมุดบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทว่า
ครบถ้วนตรงกันและ ตรวจรายได้จากการประมูลในรายงานการประมูลกับ
เอกสารการรับเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจานวนรถยนต์และ
จักรยานยนต์ที่ประมูลสาเร็จกับรายได้ที่รบั รูใ้ นระหว่างปี ข้าพเจ้าพบว่า
ข้อมูลเหล่านี้ สอดคล้องกัน

ข้า พเจ้า ได้ ร ะบุ ร ายได้ ค่ า ด าเนิ นการจากการให้บ ริ การ
จัดประมูลเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากบริษัทมีสาขาการ
ประมูลที่ค่อนข้างมาก และมีจานวนรายการรายได้เป็ นจานวนมาก
แม้ว่ามูลค่าของแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย ทาให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความครบถ้วนของการรับรูร้ ายได้รวมถึงการรับรูร้ ายได้ที่เกิดขึ้ นจริง
จากการดาเนิ นการประมูล
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ใน
รายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจาปี ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่อ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกีย่ วเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มสี าระสาคัญกับงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรือกับความรูท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
กรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน
ที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็ น เพือ่ ให้สามารถจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุนที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน กรรมการ
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัท หรือหยุดดาเนิ นงาน หรือไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่ องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคั ญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิ น ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน ไม่ว่า จะเกิดจากการทุจ ริ ต หรือข้อผิ ดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้ นโดยกรรมการ
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามี

106

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2562

ความไม่แน่ นอนที่มสี าระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรือถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้ นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้บริษัทต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มกี ารนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มนี ัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มนี ัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้งั หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระจากเรื่องที่สื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงวดปั จจุบันและ
กาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

อนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3873
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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งบการเงิน
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดง

งบการเงิ นที่แสดง

เงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสี ย

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

72,626,957

111,151,633

72,626,957

111,151,633

เงินลงทุนระยะสัน้

8

320,273,099

226,261,904

320,273,099

226,261,904

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

9

148,524,873

110,568,217

148,524,873

110,568,217

1,209,371

881,927

1,209,371

881,927

542,634,300

448,863,681

542,634,300

448,863,681

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระคา้ ประกัน

10

16,100,000

16,100,000

16,100,000

16,100,000

เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ

11

-

-

-

-

ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

12

246,200,279

233,302,534

246,200,279

233,302,534

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

13

3,456,042

2,950,302

3,456,042

2,950,302

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

16,605,105

12,567,678

16,605,105

12,567,678

ค่าเช่าที่ดนิ จ่ายล่วงหน้า

17,605,269

20,861,499

17,605,269

20,861,499

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,590,143

6,064,380

2,590,143

6,064,380

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

302,556,838

291,846,393

302,556,838

291,846,393

รวมสิ นทรัพย์

845,191,138

740,710,074

845,191,138

740,710,074

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงิ นที่แสดง

งบการเงิ นที่แสดง

เงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสี ย

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

234,998,785

190,522,331

234,998,785

190,522,331

26,432,965

20,332,245

26,432,965

20,332,245

6,258,501

5,765,978

6,258,501

5,765,978

267,690,251

216,620,554

267,690,251

216,620,554

หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

15

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

11,076,627

8,166,047

11,076,627

8,166,047

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

17

49,144,124

40,424,296

49,144,124

40,424,296

60,220,751

48,590,343

60,220,751

48,590,343

327,911,002

265,210,897

327,911,002

265,210,897

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

18

183,998,784

183,998,784

183,998,784

183,998,784

19

13,750,000

13,750,000

13,750,000

13,750,000

182,031,352

140,250,393

182,031,352

140,250,393

รวมส่วนของเจ้าของ

517,280,136

475,499,177

517,280,136

475,499,177

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

845,191,138

740,710,074

845,191,138

740,710,074

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

18

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 550,000,000 หุ้น
ชาระแล้วเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนี้

109

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดง

งบการเงิ นที่แสดง

เงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสี ย

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริการ

6

803,416,371

693,174,403

803,416,371

693,174,403

ต้นทุนการให้บริการ

6

(378,009,008)

(338,489,212)

(378,009,008)

(338,489,212)

425,407,363

354,685,191

425,407,363

354,685,191

8,453,135

5,317,711

8,453,135

5,317,711

714,451

(303,754)

714,451

(303,754)

กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

434,574,949

359,699,148

434,574,949

359,699,148

ค่าใช้จา่ ยในการขายและการให้บริการ

(34,386,616)

(37,147,988)

(34,386,616)

(37,147,988)

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

(106,804,168)

(106,529,720)

(106,804,168)

(111,349,042)

รวมค่าใช้จ่าย

(141,190,784)

(143,677,708)

(141,190,784)

(148,497,030)

กาไรจากการดาเนิ นงาน

293,384,165

216,021,440

293,384,165

211,202,118

กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
กาไร (ขาดทุน ) จากการจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

11

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้

-

(1,146,090)

293,384,165

ต้นทุนทางการเงิน

-

กาไรก่อนภาษี เงิ นได้

214,875,350
-

-

-

293,384,165
-

211,202,118
-

293,384,165

214,875,350

293,384,165

211,202,118

ภาษีเงินได้

22

(59,138,401)

(44,408,156)

(59,138,401)

(44,408,156)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

6

234,245,764

170,467,194

234,245,764

166,793,962

234,245,764

170,467,194

234,245,764

166,793,962

การแบ่งปันกาไรสุทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

-

-

-

-

234,245,764

170,467,194

234,245,764

166,793,962

234,245,764

170,467,194

234,245,764

166,793,962

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน

-

-

-

-

234,245,764

170,467,194

234,245,764

166,793,962

0.43

0.31

0.43

0.30

23

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนี้

110

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวีธีส่วนได้เสี ย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิ น

- ทุนสารอง

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

เจ้าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

112,756,271

448,005,055

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย

20

กาไรสุทธิสาหรับปี

รวมส่ วนของ

-

-

-

(142,973,072)

(142,973,072)

-

-

-

170,467,194

170,467,194

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

475,499,177

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

475,499,177

เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุทธิสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

20

-

-

-

(192,464,805)

(192,464,805)

-

-

-

234,245,764

234,245,764

13,750,000

182,031,352

517,280,136

137,500,000

183,998,784

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนี้

111

บริ ษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดงเงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก

ส่ วนเกิ น

- ทุนสารอง

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

เจ้าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

116,429,503

451,678,287

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เงินปั นผลจ่าย

20

กาไรสุทธิสาหรับปี

รวมส่ วนของ

-

-

-

(142,973,072)

(142,973,072)

-

-

-

166,793,962

166,793,962

ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

475,499,177

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

137,500,000

183,998,784

13,750,000

140,250,393

475,499,177

เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุทธิสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

20

-

-

-

(192,464,805)

(192,464,805)

-

-

-

234,245,764

234,245,764

13,750,000

182,031,352

517,280,136

137,500,000

183,998,784

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 13 ถึง 42 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนนี้

112

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดง

งบการเงิ นที่แสดง

เงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสี ย

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

293,384,165

214,875,350

293,384,165

211,202,118

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคา

12

48,063,800

44,060,981

48,063,800

44,060,981

ค่าตัดจาหน่ าย

13

393,110

349,803

393,110

349,803

(714,451)

303,754

(714,451)

303,754

ขาดทุน (กาไร)จากการจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรตัดจาหน่ าย

12

294,354

229,121

294,354

229,121

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

11

-

280,478

-

5,099,800

ค่าเผือ่ ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน

16

3,141,830

823,351

3,141,830

823,351

-

178,220

-

178,220

(4,303,099)

(3,137,319)

(4,303,099)

(3,137,319)

-

1,146,090

-

-

(37,811,214)

(56,075,232)

(37,811,214)

(56,075,232)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(327,444)

116,332

(327,444)

116,332

ค่าเช่าที่ดนิ จ่ายล่วงหน้า

3,256,230

(4,483,021)

3,256,230

(4,483,021)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3,474,237

(1,986,954)

3,474,237

(1,986,954)

44,193,560

92,811,937

44,193,560

92,811,937

492,523

1,471,412

492,523

1,471,412

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

11

การเปลี่ ยนแปลงของเงิ นทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

(231,250)

-

(231,250)

-

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

17

8,719,828

5,627,616

8,719,828

5,627,616

362,026,179

296,591,919

362,026,179

296,591,919

(57,075,108)

(38,264,624)

(57,075,108)

(38,264,624)

304,951,071

258,327,295

304,951,071

258,327,295

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

113

บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงิ นที่แสดง

งบการเงิ นที่แสดง

เงิ นลงทุนตามวิ ธีส่วนได้เสี ย

เงิ นลงทุนตามวิ ธีราคาทุน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคา้ ประกันลดลง

-

18,030,900

-

18,030,900

เงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนระยะสัน้

8

(193,984,060)

(130,200,194)

(193,984,060)

(130,200,194)

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสัน้

8

99,972,865

90,954,440

99,972,865

90,954,440

4,157,657

2,982,523

4,157,657

2,982,523

(61,962,761)

(30,455,298)

(61,962,761)

(30,455,298)

1,704,207

748,256

1,704,207

748,256

(898,850)

(382,000)

(898,850)

(382,000)

(151,010,942)

(48,321,373)

(151,010,942)

(48,321,373)

(192,464,805)

(142,973,072)

(192,464,805)

(142,973,072)

(192,464,805)

(142,973,072)

(192,464,805)

(142,973,072)

(38,524,676)

67,032,850

(38,524,676)

67,032,850

111,151,633

44,118,783

111,151,633

44,118,783

72,626,957

111,151,633

72,626,957

111,151,633

เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

12

เงินสดรับจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

13

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินปั นผลจ่าย

20

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เพิ่ มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดสิ้ นปี

7

114

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็ นบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้ นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จด
ทะเบียนดังนี้





-

518/28 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บริษัทเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556
บริษัทดาเนิ นธุรกิจหลักในการให้บริการรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริษัทมีที่ทาการสาขาทั้งหมด 10 แห่ง มีที่อยู่ดงั ต่อไปนี้

สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตาบลลาผักกูด อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 325/2 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าทองใหม่ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองกินเพล อาเภอวารินชาราบ จังหวัด อุบลราชธานี
สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 313 หมู่ที่ 5 ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกลา่ จังหวัดสงขลา
สาขาที่ 7 ตั้งอยู่เลขที่ 142/4 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สาขาที่ 8 ตั้งอยู่เลขที่ 788/9 หมู่ที่ 7 ตาบลสมอแข อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สาขาที่ 9 ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอ้อ อาเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
สาขาที่ 10 ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 17 ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งบการเงินได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญซึ่งใช้ในการจัดทางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนมีดงั ต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุนได้จดั ทาขึ้ นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ ง หมายถึ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิ ชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ น ที่ แ สดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย และวิ ธี ร าคาทุ น ได้ จั ด ท าขึ้ นโดยใช้ เ กณฑ์ ร าคาทุ น เดิ ม ในการวั ด มู ล ค่ า
ขององค์ประกอบงบการเงิน
การจั ด ท างบการเงิ น ให้ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั ่ว ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใ ช้ป ระมาณการทางบั ญ ชี
ที่ ส า คั ญ แ ล ะ กา ร ใ ช้ ดุ ลย พิ นิ จ ขอ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ซึ่ งจั ด ท า ขึ้ นตา ม กร ะ บว น กา ร ใ น กา ร น า น โย บา ย ก า ร บั ญ ชี ขอ งบริ ษั ท ไ ป
ถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญ
ต่องบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจั ด ท าขึ้ นจากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เ ป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่ มี เ นื้ อความขั ด แย้ ง กั น หรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก) มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า (TFRS 15)
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มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกาหนดและรับรูร้ ายได้จากสัญญาที่ทากับ
ลูกค้า ซึ่งกาหนดให้บริษัทต้องรับรูร้ ายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรูร้ ายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้า
หรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงจานวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู ้
รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผูซ้ ื้ อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่อง รายได้จาก
สัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้ามาถือปฏิบตั ิต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2562
บริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิ
ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชดั เจนในกรณีที่กิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต์ หรือกิจการที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกันเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน กิจการต้อง
เลือกวิธีการนี้ สาหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือแต่ละการร่วมค้าแยกต่างหากจากกัน ณ วันที่รบั รูเ้ ริ่มแรก
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563
กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ก) เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง การป้ องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่ วยงานต่างประเทศ
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้ กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การแสดงรายการ และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
จากการประเมินผลกระทบเบื้ องต้นผูบ้ ริหารคาดว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวมาถือปฎิบตั ิ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้บริษัทในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป บริษัทต้องรับรูส้ ินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตา่
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า โดยรับรูผ้ ลกระทบสะสม
โดยการปรับปรุงยอดยกมาของกาไรสะสม จากการประเมินผลกระทบเบื้ องต้น ผูบ้ ริหารคาดว่าบริษัทจะได้รบั ผลกระทบจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญจากการรับรูห้ นี้ สินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้ นที่ ซึ่งเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ภายใต้หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า โดยบริษัทจะรับรูร้ ายการต่อไปนี้ ณ วันเริ่มใช้มาตรฐาน

 หนี้ สินตามสัญญาเช่าจะรับรูต้ ามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563

 สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรูเ้ ท่ากับมูลค่าหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรับปรุงด้วยค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิทธิการเช่า และค่าเช่าค้างจ่ายคงค้างที่เคยรับรูข้ องสัญญาเช่า
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 ผูบ้ ริหารของบริษัทกาลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อบริษัท
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกิจการ ได้แก่
เรื่อง ภาษีเงินได้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่อง การร่วมการงาน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษี เงินได้ ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าการรับรูผ้ ลกระทบทางภาษี เงินได้ของเงินปั นผล
จากตราสารทุน ให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรูร้ ายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทาให้เกิดกาไรที่นามาจัดสรรเงินปั นผล
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 19 เ รื่ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง พ นั ก ง า น ( ก า ร แ ก้ ไ ข โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ล ด ข น า ด โ ค ร ง ก า ร ห รื อ ก า ร จ่ า ย ช า ร ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ) ไ ด้ อ ธิ บ า ย ใ ห้ ชั ด เ จ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร บั ญ ชี ส า ห รั บ ก ร ณี
ที่ มี ก า ร แ ก้ ไ ข โ ค ร ง ก า ร ก า ร ล ด ข น า ด โ ค ร ง ก า ร ห รื อ ก า ร จ่ า ย ช า ร ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ที่ ก า ห น ด ไ ว้ โ ด ย เ มื่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น กิ จ ก า ร จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ข ้ อ ส ม ม ติ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ณ วั น ที่
ที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชาระผลประโยชน์ ในการคานวณต้นทุนบริการในปั จจุบันและดอกเบี้ ยสุทธิ
สาหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชดั เจนยิ่งขึ้ นเกี่ยวกับส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งโดยเนื้ อหาแล้วถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุน
สุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น แต่ไม่ได้นาวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบตั ิ กิจการจะต้องถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ก่อนรับรูก้ ารปั นส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผล
บังคับใช้ (ต่อ)
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น ๆ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เงื่อนไขการชาระก่อนกาหนดและค่าชดเชยที่ติด
ลบ) การปรับปรุงทาให้กิจการสามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน บางรายการที่มีเงื่อนไขการชาระก่อนกาหนด ที่มีค่าชดเชยในมูลค่า
ที่ติดลบ มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายแทนการวัดมูลค่าด้ว ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้
รวมถึงเงินให้กูย้ ืมบางประเภทและตราสารหนี้ โดยการที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ ายได้น้ันค่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบจะต้อง
เป็ นจานวนเงินที่สมเหตุสมผลสาหรับการยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด และตามโมเดลธุรกิจ กลุ่มกิจการถือสินทรัพย์น้ันเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชดั เจนว่า เมือ่ กิจการได้มาซึ่งการ
ควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็ นการดาเนิ นงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่กอ่ นหน้าจะต้องไม่วดั มูลค่าใหม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรูร้ ายการ
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงินได้ในงวดปั จจุบันในกร ณีที่มีความไม่
แน่ นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ในเรื่องดังต่อไปนี้
- กิจการต้องสมมติว่าหน่ วยงานจัดเก็บภาษี จะตรวจสอบวิธีการทางภาษี ที่มีความไม่แน่ นอน และมีความรูเ้ กี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นาเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็ นข้อในการพิจารณา
- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่หน่ วยงานจัดเก็บภาษี จะยอมรับวิธีการทางภาษี ที่ มีความไม่แน่ นอน กิจการต้อง
สะท้อนผลกระทบของความไม่แน่ นอนในการคานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย

-

กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือ
ประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การบัญชีสาหรับงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method)
การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดาเนิ นงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ้ นอยู่กบั สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู ้
ลงทุนแต่ละราย บริษัทได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณาว่าเป็ นการร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้ารับรูเ้ งินลงทุนโดยใช้วิธี
ส่วนได้เสีย
(1) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
การร่วมค้า
การร่ ว มการงานจั ด ประเภทเป็ นการร่ ว มค้ า เมื่ อ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ์ ในสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องการร่ ว มการงานนั้ นเงิ น ล งทุ น
ในการร่วมค้ารับรูโ้ ดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่ วมค้ารับรูเ้ มื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพื่อรับรูส้ ่วนแบ่ง
กาไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูไ้ ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่ง
ขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้านั้น (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึ่ง
โดยเนื้ อหาแล้วถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทในการร่วมค้านั้น) บริษัทจะไม่รบั รูส้ ่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของ
ตนในการร่วมค้านั้น นอกจากว่าบริษัทมีภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว
ถ้า ส่ ว นได้เ สี ย ของเจ้า ของในการร่ ว มค้า นั้ นลดลงแต่ ยั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ กิ จ การต้อ งจั ด ประเภทรายการ
ที่ เ ค ย รั บ รู ้ ใ น ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น เ ข้ า ก า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น เ ฉ พ า ะ สั ด ส่ ว น ใ น ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ที่ ล ด ล ง
กาไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้าจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ส่วนแบ่งกาไรหรือขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้าที่เกิดขึ้ นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้ นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่นผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มา
ดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่ า
ส่วนได้เสียของบริษัทในการร่วมค้านั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสีย ระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้ อหาแล้วถือเป็ นส่วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใน
การร่วมค้านั้น บริษัทจะไม่รับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ ของการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้ แทนการร่วม
ค้า
บริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้
เกิดขึ้ นบริษัทจะคานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู ้
ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในการร่วมค้าในกาไรหรือขาดทุน
รายการกาไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้ นจริงระหว่างบริษัทกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่บริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยงั
ไม่ได้เกิดขึ้ นจริงก็จะตัดบัญชีในทานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3
การบัญชีสาหรับงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (ต่อ)
(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่ายโดยรับรูเ้ ป็ นต้นทุนของเงินลงทุน ต้นทุนจะ
รวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
2.4
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดาเนิ นงานอยู่ (สกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงินของ
บริษัท
ข)
รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือ
วั น ที่ ตี ร า ค า ห า ก ร า ย ก า ร นั้ น ถู ก วั ด มู ล ค่ า ใ ห ม่ ร า ย ก า ร ก า ไ ร แ ล ะ ร า ย ก า ร ข า ด ทุ น ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร
รับหรือจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูร้ ายการกาไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตั ว
เงินไว้ในกาไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไ้ ว้ในกาไรขาดทุนด้ว ย
2.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มี สภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนั บ
จากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี จะแสดงไว้ในส่วนของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกถอน
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6 ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้ารับรูเ้ ริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะส
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั จากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้ นจะรับรูไ้ ว้ในกาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.7 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสินทรัพย์น้ัน
ต้น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง จะรวมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ รั บ รู ้แ ยกเป็ นอี ก สิ น ทรั พ ย์ ห นึ่ งตามควา มเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้ นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า ได้อย่างน่ าเชื่ อถือ
และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้ นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูต้ น้ ทุนดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้ น
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์คานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรือ
อายุสญ
ั ญาเช่าในกรณีที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
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ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี
5 ปี
5 ปี

โดยเฉลี่ยอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 50 ปี
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมในกรณีที่ราคา
ตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนทันที
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รบั จากการ
จาหน่ ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกาไรหรือขาดทุน
2
นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคานวณจากต้นทุนในการได้มาและการดาเนิ นการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถนามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 10 ปี
2.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั ซึ่งไม่มีการตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตั ด
จาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี อาจตา่ กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่ าง
มูลค่า ยุ ติธ รรมหักต้นทุ นในการขายเที ย บกับมูล ค่ าจากการใช้สิ นทรัพย์จ ะถูกจัดเป็ นหน่ ว ยที่ เล็ กที่ สุ ดที่ส ามารถแยกออกมาได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่งรับรูร้ ายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.10 สัญญาเช่า
กรณีที่บริษัทเป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สั ญ ญาเช่ า เช่ น สั ญ ญาเช่ า รถยนต์ ซึ่ ง ผู ้ เ ช่ า เป็ นผู ้ รั บ ความเสี่ ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของเกื อ บทั้ ง หมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปั จจุ บนั สุทธิของจานวนเงินที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตา่ กว่า
จ านวนเงิ น ที่ ต ้อ งจ่ า ยดั ง กล่ า วจะปั นส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น และค่ า ใช้จ่ า ยทางการเงิ น เพื่ อ ให้ไ ด้อั ต ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่ อ หนี้ สิ น
คงค้ า งอยู่ โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสั ญ ญา ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเ งิ น จะบั น ทึ ก เ ป็ น หนี้ สิ น
ระยะยาว ส่ ว นดอกเบี้ ยจ่ า ยจะบั น ทึ ก ในก าไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า เพื่ อ ท าให้ อั ต ราดอกเบี้ ยแต่ ล ะงวด เ ป็ น
อัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทคานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรูใ้ นกาไรหรือ
ข า ด ทุ น ย ก เ ว้ น ส่ ว น ที่ รั บ รู ้ ใ น ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น ห รื อ รั บ รู ้ โ ด ย ต ร ง ไ ป ยั ง ส่ ว น ข อ ง เ จ้ า ข อ ง ใ น ก ร ณี นี้
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลาดับ
ภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จจุ บั น ค านวณจากอั ต ราภาษี ต ามกฎหมายภาษี ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้อ ยู่ หรื อ ที่ ค าดได้ค่ อ นข้า ง แน่ ว่ า จะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทต้องดาเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผูบ้ ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิขนอยู
ึ้ ่กบั การตีความ และจะ
ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภาษีแก่หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีต้งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี้ สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเ้ ริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้ สินที่เกิดจาก
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ น
รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า อัตราภาษี ดังกล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้ สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เงิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี จ ะรั บ รู ้ ห ากมี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้า งแน่ ว่ า บริ ษั ท จะมี ก าไรทางภาษี เพี ย งพอที่ จ ะ
น า จ า นว นผล ต่ า งชั ่ว คราวนั้ นมาใช้ ป ร ะโยชน์ บริ ษั ท ไ ด้ ต้ั งภ าษี เงิ น ได้ ร อตั ด บั ญ ชี ข องผลต่ างชั ่ว ครา วของเงิ น ลงทุ น
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่ วนได้เสียในการร่วมค้าเว้นแต่บริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและ
ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร ผ ล ต่ า ง ชั ่ ว ค ร า ว มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ค่ อ น ข้ า ง แ น่ ว่ า จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
ที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
นาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่ วย
ภาษีเดียวกันหรือหน่ วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กิ จ การได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ใ นหลายรู ป แบบ กลุ่ ม กิ จ การมี ท้ัง โครงการสมทบเงิ น และโครงการ
ผลประโยชน์
2.12.1 โครงการสมทบเงิน
สาหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจานวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพัน
จากการอนุ มานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสาหรั บ
การให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั บริษัทจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก
ตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อถึงกาหนดชาระ สาหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รบั เงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
2.12.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ส าหรับ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการผลประโยชน์ เ มื่อ เกษี ย ณอายุ ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น ซึ่ ง จะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบั เมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้ นอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริการ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิด
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ลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้
อัตราผลตอบแทน ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุ ลเงินเดี ยวกับสกุล เงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุน้ กู ้
ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ก า ไ ร แ ล ะ ขา ดทุ นจ า กกา ร วั ด มู ล ค่ า ให ม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจ า กกา ร ปรั บ ปรุ งจ า กปร ะ ส บกา ร ณ์ ห รื อกา ร เ ปลี่ ย นแ ปลงใ น
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้ น ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกาไรหรือ
ขาดทุน
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 ประมาณการหนี้ สิน
บริ ษั ท จะบั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ซึ่ ง เป็ นภาระผู ก พั น ในปั จจุ บั น ตามกฎหมายหรื อ ตามข้อ ตกลงที่ จั ด ท าไว้ อั น เป็ น
ผลสืบเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชาระภาระผูกพันนั้ นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ
ในกรณี ที่ มี ภ าระผู ก พั น ที่ ค ล้า ยคลึ ง กั น หลายรายการ กิ จ การก าหนดความน่ าจะเป็ นที่ กิ จการจะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเพื่ อ
จ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับตา่
บริษัทจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ ภาระผูกพัน โดยใช้
อัตราก่อนภาษี ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้ สินที่กาลัง
พิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้ นของประมาณการหนี้ สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบี้ ยจ่าย
2.14 ทุนเรือนหุน้
หุน้ สามัญจะจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การออกหุ ้น ใหม่ ห รื อ การออกสิ ท ธิ ใ นการซื้ อหุ ้น ซึ่ ง สุ ท ธิ จ ากภาษี ( ถ้า มี ) จะถู ก แสดงใน
ส่วนของเจ้าของ โดยนาไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รบั จากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.15 การรับรูร้ ายได้
รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่น ๆ ที่บริษัทได้รบั จากการให้บริการในกิจกรรม
ตามปกติธุรกิจ
บริษัทรับรูร้ ายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบริษัทจะรับรูร้ ายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะได้รับชาระเมื่อให้บริการ
บริษัทเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาด ซึ่งจะรับรูร้ ายได้ค่าดาเนิ นการเมื่อให้บริการจัดการประมูล เพื่อขายทอดตลาด
เสร็จสิ้ น และรับรูร้ ายได้ค่านายหน้าเมื่อสามารถจัดให้มีผซู ้ ื้ อจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้สาเร็จตามเงื่อนไขในสัญญา และไม่
มีภาระผูกพันที่อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในการบริการ
ส าหรั บ สั ญ ญาที่ มี ห ลายองค์ ป ระกอบที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งส่ ง มอบสิ น ค้า หรื อ ให้บ ริ ก ารหลายประเภท (ถ้า มี ) บริ ษั ท ต้อ ง
แยกเป็ นแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปั นส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรื อประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บริษัทจะรับรูร้ ายได้ของแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบัติแ ยก
ต่างหากจากกันเมื่อบริษัทได้ปฏิบตั ิตามภาระนั้นแล้ว
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16

การจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จะรับรูใ้ นด้านหนี้ สินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทได้อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลระหว่างกาลจะรับรูเ้ มื่อได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
2.17
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
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ส่วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนิ นงาน ผูม้ ี
อ า น า จ ตั ด สิ น ใ จ สู ง สุ ด ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห ม า ย ถึ ง บุ ค ค ล ที่ มี ห น้ า ที่ ใ น ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
ผลการปฏิบตั ิงานของส่วนดาเนิ นงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
ปั จจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ย งจากอัตราดอกเบี้ ย
ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยง ด้านการให้สินเชื่อ และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบที่ทาให้เสียหายต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ ยเกิดขึ้ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงาน และ
กระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขนกั
ึ้ บการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ ยในตลาด นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเงินกูย้ ืมจากภายนอก ดังนั้น บริษัทไม่ได้ใช้อนุ พนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ ยเพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกิด
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าว
3.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อเนื่ องจากลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย บริษัทมีนโยบายที่ทา
ให้เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม ฝ่ ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของ
ความเสี่ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าหักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึ่ งลูกหนี้ การค้าที่
ค้างอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีเป็ นลูกหนี้ ที่เกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี ปั ญหาในการชาระหนี้ ค่อนข้างตา่
เนื่ องจากลูกหนี้ การค้าดังกล่าวจะต้อง ชาระหนี้ ให้กบั บริษัททันทีเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเชื่อจะค่อนข้างสั้ น
โดยอยู่ระหว่าง 4 วัน ถึง 90 วัน
3.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงให้เห็นได้จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมีวงเงินอานวยความสะดวกจาก
วงเงินให้สินเชื่อที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทได้ต้งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงิ น
ลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติของธุ รกิจที่เป็ นฐานของบริษัทมีพลวัต
เปลี่ยนแปลงได้
4

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินิจ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจโดยการ
ประเมินอยู่บนพื้ นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู ้ ริหารเชื่อว่ากระทาอย่าง
มีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ และข้อสมมติฐาน
บริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับ
ผลที่เกิดขึ้ นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็ นสาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอด
คงเหลือของสินทรัพย์และหนี้ สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
- การด้อยค่าของลูกหนี้ การค้า
- บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่
ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทประเมินค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บน
พื้ นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับ ชาระหนี้ และกรณีของการผิดชาระหนี้ ที่เกิดขึ้ น และการพิจารณาแนวโน้มของ
ตลาด
- อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุ การใช้งาน และมูล ค่ า คงเหลื อ ส าหรับส่ ว นปรับปรุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยฝ่ ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความ
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แตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่ องจากการขายหรือ
เลิกใช้
- ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
- มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขนอยู
ึ้ ่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
- บริ ษั ท ได้พิจารณาอัตราคิ ดลดที่เหมาะสมในแต่ ล ะปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ ยที่ค วรจะใช้ในการกาหนดมูลค่ าปั จจุ บันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษี ยณอายุ ในการพิจ ารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่าย
ชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและมีอายุครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง
- ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 16
5
การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของบริษัทเพื่อ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนทาง
การเงินของทุน
ในการดารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สิน
เพื่อลดภาระหนี้ สิน
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ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามประเภทรายได้ของบริษัทสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

รายได้ประมูล
รถยนต์
บาท
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 22)
กาไรสุทธิสาหรับปี
จังหวะเวลาการรับรูร้ ายได้
เมื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
เสร็จสิ้ น (point in time)
รวมรายได้

รายได้ประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
บาท

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้
รายได้
ค่าขนย้าย
บริการอื่น
รวม
บาท
บาท
บาท

636,721,913

66,590,278

86,238,750

13,865,430

803,416,371
(378,009,008)
425,407,363
284,931,030
8,453,135
293,384,165
(59,138,401)
234,245,764

636,721,913
636,721,913

66,590,278
66,590,278

86,238,750
86,238,750

13,865,430
13,865,430

803,416,371
803,416,371
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ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
กาไรขั้นต้น
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 22)

รายได้ประมูล
รถยนต์
บาท
531,817,312

รายได้ประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
บาท
63,877,380

รายได้
ค่าขนย้าย
บาท
76,253,100

รายได้
บริการอื่น
บาท
21,226,611

รวม
บาท
693,174,403
(338,489,212)
354,685,191
210,703,729
5,317,711
(1,146,090)
214,875,350
(44,408,156)
170,467,194

กาไรสุทธิสาหรับปี

ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดทาขึ้ นภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ดังนั้น จึงไม่
จาเป็ นต้องแสดงจังหวะการรับรูร้ ายได้
7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นครบกาหนดภายใน 3 เดือน
รวม

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

360,000
3,653,071
68,571,536
42,350
72,626,957

360,000
6,116,116
104,643,794
31,723
111,151,633

อัตราดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ยของเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่างร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.85 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.85
ต่อปี )
8

เงินลงทุนระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นมีดงั นี้
เงินฝากประจาที่
ครบกาหนดภายใน 1 ปี
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การซื้ อเพิ่มขึ้ น

187,016,150
130,200,194
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(90,954,440)
226,261,904
193,984,060
(99,972,865)
320,273,099

การจาหน่ ายออกไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การซื้ อเพิ่มขึ้ น
การจาหน่ ายออกไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เงินลงทุนระยะสั้นเป็ นเงินฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 320.27 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 0.60 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : จานวน 226.26 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี )
9

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

ลูกหนี้ การค้า - ค่ารถ
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ การค้า - สุทธิ

118,161,590
(405,000)
117,756,590

83,692,138
(405,000)
83,287,138

เงินทดรองจ่าย
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

2,591,797
(178,220)
2,413,577

3,852,792
(178,220)
3,674,572

3,059,426
18,082,761
5,617,450
972,884
622,185
148,524,873

4,688,943
15,214,437
2,842,398
383,986
476,743
110,568,217

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ
ลูกหนี้ การค้าจากการให้บริการอื่น
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
ดอกเบี้ ยค้างรับ
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
10

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประจาจานวน 16.10 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 16.10 ล้านบาท) ได้นาไปเป็ น
หลักประกันการออกหนังสือค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้ าและการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาเนิ นการ
ประมูลขายทอดตลาด และใช้ในการค้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง จานวน 0.10 ล้านบาท (หมายเหตุ
25.2) และจานวน 16.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 25.3) ตามลาดับ
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เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
บริษัทมีเงินลงทุนในการร่วมค้าดังนี้
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ร้อยละ

การร่วมค้า
ประเภทธุรกิจ
บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ให้บริการที่เกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อขาย
รถและทรัพย์สินอื่น ๆ

ความสัมพันธ์
ถือหุน้ โดยตรง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
50.998
50.998
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เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ)
การร่วมค้าเป็ นบริษัทที่จดั ตั้งขึ้ นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ

280,478
(280,478)
-

280,478
(280,478)
-

5,099,800
(5,099,800)
-

5,099,800
(5,099,800)
-
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12. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

อาคาร
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์

ระบบสาธารณูปโภค
บาท

อุปกรณ์ตกแต่ง
บาท

สานักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ก่อสร้าง
บาท

งานระหว่าง
รวม
บาท

276,852,663
(123,353,791)
170,180,554

48,337,183
(19,302,377)
29,034,806

50,290,742
(36,917,206)
13,373,536

48,327,086
(33,538,345)
14,788,741

2,682,861
(2,140,551)
542,310

35,934,620
(21,628,751)
14,305,869

5,963,531
5,963,531

468,388,686
(220,199,339)
248,189,347

170,180,554

29,034,806

13,373,536

14,788,741

542,310

14,305,869

5,963,531

1,082,479

-

969,568

6,627,317

259,832

1,910,789

19,605,313

248,189,347
30,455,298

(88,410)

(98,755)

(149,939)

(83,439)

(989)

(630,477)

-

(1,052,009)

(4,440)

(48,866)

(171,653)

(4,162)

-

-

-

(229,121)

15,291,207

3,536,810

2,433,549

1,561,194

-

-

(22,822,760)

-

(24,823,935)

(3,149,024)

(4,961,975)

(6,262,626)

(206,133)

(4,657,288)

-

(44,060,981)

161,637,455

29,274,971

11,493,086

16,627,025

595,020

10,928,893

2,746,084

233,302,534

284,991,246

51,009,792

43,366,789

54,021,336

2,619,841

36,893,109

2,746,084

475,648,197

(123,353,791)

(21,734,821)

(31,873,703)

(37,394,311)

(2,024,821)

(25,964,216)

-

(242,345,663)

161,637,455

29,274,971

11,493,086

16,627,025

595,020

10,928,893

2,746,084

233,302,534

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่ม
การจาหน่ ายออกไป
การตัดจาหน่ าย - สุทธิ
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่ม
การจาหน่ ายออกไป
การตัดจาหน่ าย - สุทธิ
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
บาท

อาคาร
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค
บาท

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ตกแต่ง
บาท

อุปกรณ์
สานักงาน
บาท

161,637,455
7,872,801
(716,166)
(146,789)
13,541,357
(26,818,733)
155,369,925

29,274,971
(124,422)
(120,835)
(3,356,457)
25,673,257

11,493,086
1,462,194
(3,177)
566,000
(4,735,098)
8,783,005

16,627,025
10,491,467
(139,664)
3,225,058
(7,961,691)
22,242,195

304,650,114
(149,280,189)
155,369,925

49,744,121
(24,070,864)
25,673,257

45,053,747
(36,270,742)
8,783,005

66,436,825
(44,194,630)
22,242,195

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

รวม
บาท

595,020
26,401
(6,324)
(215,988)
399,109

10,928,893
11,656,401
(3)
30,561
(4,975,833)
17,640,019

2,746,084
30,736,391
(26,730)
(17,362,976)
16,092,769

233,302,534
62,245,655
(989,756)
(294,354)
(48,063,800)
246,200,279

2,528,542
(2,129,433)
399,109

45,405,943
(27,765,924)
17,640,019

16,092,769
16,092,769

529,912,061
(283,711,782)
246,200,279
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่ม
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้ อเพิ่ม
การโอนเข้า (ออก)
หัก ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

งานระหว่าง
ติดตัง้
บาท

3,727,227
(809,122)
2,918,105

-

รวม
บาท
3,727,227
(809,122)
2,918,105

2,918,105
97,000
(349,803)
2,665,302

285,000
285,000

2,918,105
382,000
(349,803)
2,950,302

3,824,227
(1,158,925)
2,665,302

285,000
285,000

4,109,227
(1,158,925)
2,950,302

2,665,302
250,350
600,000
(393,110)
3,122,542

285,000
648,500
(600,000)
333,500

2,950,302
898,850
(393,110)
3,456,042

4,674,577
(1,552,035)
3,122,542

333,500
333,500

5,008,077
(1,552,035)
3,456,042

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
14
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้ สิน โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั จานวนเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์หรือจ่ายชาระเกินกว่า
12 เดือน
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
วันที่ 1 มกราคม
12,567,678
9,246,942
4,037,427
3,320,736
เพิ่มในกาไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22)
16,605,105
12,567,678
วันที่ 31 ธันวาคม
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปี มีดงั นี้

วันที่ 1 ม.ค.2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

วันที่ 31 ธ”ค.2562

บาท

บาท

บาท

1,633,210
4,308,938
6,521,311
104,219
12,567,678

582,115
625,417
2,869,895
(40,000)
4,037,427

2,215,325
4,934,355
9,391,206
64,219
16,605,105

วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2561
บาท

เพิ่ม(ลด)ใน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

1,468,538
3,652,627
3,981,558
144,219
9,246,942

164,672
656,311
2,539,753
(40,000)
3,320,736

1,633,210
4,308,938
6,521,311
104,219
12,567,678

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

184,203,606
45,899,827
4,895,352
234,998,785

142,602,520
42,245,946
5,673,865
190,522,331

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15

เพิ่ม(ลด)ใน
งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

เจ้าหนี้ ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น

เจ้าหนี้ ค่ารถยนต์ประกอบด้วยสถาบันการเงิน นิ ติบุคคล และบุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชาระเงิน
คืนแก่เจ้าหนี้ ค่ารถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทาการนับจากวันสิ้ นสุดการประมูล
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัสค้างจ่าย ค่าเช่าสถานที่และค่าบริการค้างจ่าย เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ และ
ค่าตรวจสภาพรถ เป็ นต้น
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึ่งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สาหรับพนักงานเมื่อ
เกษียณ ซึ่งเงินดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่นอกเหนื อจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชีพ จานวนที่ต้งั สารอง
เงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามอัตราที่ได้รบั คาแนะนาจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
จานวนเงินที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ ย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
16

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

8,166,047
2,164,176
736,577
241,077
(231,250)
11,076,627

7,342,696
638,684
184,667
8,166,047

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
จานวนที่รบั รูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับแต่ละรายการมีดงั นี้

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ต้นทุนบริการในอดีต
2,164,176
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
736,577
638,684
241,077
184,667
ต้นทุนดอกเบี้ ย
3,141,830
823,351
รวม
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้
เมื่อพ้นกาหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้แก่คา่ ชดเชยสาหรับพนักงานที่เกษียณอายุและ
มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจานวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็ น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
- ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราคิดลด
2.65
2.65
อัตราการเพิ่มขึ้ นของเงินเดือน
6.00
6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
11.46 - 34.38
11.46 - 34.38
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้ นของ
เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

พ.ศ. 2562
ร้อยละ
0.5
ร้อยละ
1.0
ร้อยละ 20.0

พ.ศ. 2561
ร้อยละ
0.5
ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 20.0

การเพิ่มขึ้ นของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
ลดลง ร้อยละ
0.40
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
9.25
ลดลง ร้อยละ
14.11

พ.ศ. 2561
ลดลง ร้อยละ
2.76
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
6.79
ลดลง ร้อยละ
15.42

การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
4.75
ลดลง ร้อยละ
4.31
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
24.73

พ.ศ. 2561
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
2.95
ลดลง ร้อยละ
6.09
เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
21.28
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์ดงั กล่าว
ยากที่จะเกิดขึ้ น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้คานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในการ
คานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
17

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
พ.ศ. 2562
บาท
5,900,000
16,800,000
1,772,350
24,671,774
49,144,124

เงินมัดจาป้ ายประมูล
เงินมัดจาประมูลทางอินเตอร์เน็ ต
เงินสมทบประกันพนักงาน
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
18 ทุนเรือนหุน้
ทุนที่จดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุน้ สามัญ
หุน้
550,000,000
550,000,000
550,000,000

พ.ศ. 2561
บาท
5,540,000
11,510,000
1,829,606
21,544,690
40,424,296

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

บาท

หุน้ สามัญ
หุน้

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

137,500,000
137,500,000
137,500,000

550,000,000
550,000,000
550,000,000

137,500,000
137,500,000
137,500,000

183,998,784
183,998,784
183,998,784

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 550,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2561 : 550,000,000 หุน้ ) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท (พ.ศ. 2561 : 0.25 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
19

สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักส่วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองดังนี้ ไม่สามารถ
นาไปจ่ายเงินปั นผลได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

13,750,000
13,750,000

13,750,000
13,750,000
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เงินปั นผล
พ.ศ. 2562
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.15 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จานวน 550 ล้านหุน้ จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 82.50 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี จากกาไร
สะสมของบริษัท ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จานวน 550 ล้านหุน้ จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 110 ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จานวน 550 ล้านหุน้ จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 55 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.
2561
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี จากกาไร
สะสมของบริษัท ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จานวน 550 ล้านหุน้ จานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 88 ล้านบาท และได้
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญซึ่งรวมอยู่ในการคานวณกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

บาท
161,070,806

บาท
149,762,686

ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ

112,466,842

97,090,248

ค่านายหน้า

1,681,949

1,220,366

ค่าเช่าที่ดิน

71,332,672

57,735,755

ค่าบริการอื่นสาหรับการประมูล

28,329,982

23,052,837

ค่าบริการรักษาความปลอดภัย

23,426,023

21,108,177

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 12)

48,063,800

44,060,981

ค่าตัดจาหน่ าย (หมายเหตุ 13)

393,110

349,803
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ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี :
ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)
รวมค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

63,175,828

47,728,892

(4,037,427)
59,138,401

(3,320,736)
44,408,156

ภาษี เงินได้สาหรับกาไรก่อนหักภาษี ของบริษัทมียอดจานวนเงินที่แ ตกต่ างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคู ณกับอัตราภาษี ของ
ประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
293,384,165
214,875,350
293,384,165
211,202,118
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ
20)
58,676,833
42,975,070
58,676,833
42,240,424
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
504,665
1,634,329
504,665
2,368,975
(43,097)
(201,243)
(43,097)
(201,243)
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้ นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง
59,138,401
44,408,156
59,138,401
44,408,156
ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเป็ นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 21)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนั กของ
จานวนหุน้ สามัญที่ชาระแล้วและออกจาหน่ ายในระหว่างปี
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีราคาทุน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
กาไรสุทธิสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่ (บาท)
234,245,764 170,467,194 234,245,764 166,793,962
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้ นฐาน (บาท)
0.43
0.31
0.43
0.30
23

บริษัทไม่มีหนุ ้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอด
เดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลาดับถัดไป บริษัทร่วมและ
บุคคลที่เป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการและ
พนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้ น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
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บริษัท ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ตอ้ งคานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ

24.1

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

28,866,358
1,156,329
30,022,687

30,081,868
635,731
30,717,599

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผูบ้ ริหารและเบี้ ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
25

ภาระผูกพัน

25.1

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง 50
ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
87,861,864
58,502,851
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
174,198,015
161,128,794
715,119,055
470,658,422
เกินกว่า 5 ปี
977,178,934
690,290,067
25.2 หนังสือค้าประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและค้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาเนิ นการประมูลขายทอดตลาด เป็ นจานวน 8.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :
8.20 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากธนาคารเป็ นจานวน 0.10 ล้านบาท (หมายเหตุ 10)
25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รบั การอนุ มตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 42.00 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้า
ประกัน 47.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 42.00 ล้านบาท และ 47.60 ล้านบาท ตามลาดับ) จากสถาบันการเงิน 4 แห่งเพื่อใช้ในการ
ดาเนิ นงานของกิจการ วงเงินดังกล่าวค้าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคารเป็ นจานวนเงิน 16.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 10)
25.4 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั บริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน 233 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีกาหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็ นต้น
26
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท จากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
จานวน 550 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 137.50 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจะทาการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยจะจ่ายเมื่อได้รบั การอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2563 แล้ว
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ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไร
สะสมของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จานวน 550 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.16 บาท เป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 88 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปั น
ผลวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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ข้อ มู ล กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษั ท
รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวฒ
ั นา
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
66
ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่
3/2014
24 กันยายน 2555
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2555 – ปั จจุบนั
บมจ.สหการประมูล
ประธานกรรมการ บมจ. บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบั บลิค
2559 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2555 – ปั จจุบนั
อนุ ญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2548 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2545 – 2558
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชนั ่
2544 – 2558
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
2531 – ปั จจุบนั
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ
2527 – ปั จจุบนั
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบั บลิค
กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรือที่ ไม่เป็ น
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
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ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ
/ การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2561
หมายเหตุ
/1
รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุน้

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
1.31/1
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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รศ.ดร.เสาวณีย ์ ไทยรุ่งโรจน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
61
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University,USA
ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปั จจุบนั

2563- ปั จจุบนั
2563- ปั จจุบนั
2555 – 2562
2555 – เมษายน 2557
2555 – ตุลาคม 2557
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา
ก. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2562

24 กันยายน 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ.สหการประมูล
กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ ยนพลาสติก
ที่ปรึกษาประจาของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ ยนพลาสติก
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกั ษ์
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
63
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2554 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2560 – 2562
2556 – 2560
2555 – 2556
2554 – 2558
2552 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

24 กันยายน 2555
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี )
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวี ธันเดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
กรรมการ บจก. เลิรน์ เทค
ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น
ประธานกรรมการ บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ
กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี
กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชัน่
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีวธี นั เดอร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994)
กรรมการ บจก. เลิรน์ เทค
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี )
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การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2562

ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
61
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018
Risk Management Program for Corporate Leaders
17/2019
1 มกราคม 2561
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน* บมจ.สหการประมูล
CFO / กรรมการบริหาร บมจ.บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บมจ.บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2561 – 2562
CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่
2557 – 2559
DCFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่
2554 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา
ง. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ไม่เป็ น
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
จ. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ฉ. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา ไม่มี
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ไม่มี
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2561
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้อนุ มตั ิแต่งตั้งนางวิไลวรรณ
ศรีสารวล เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพิ่มอีก 1 ท่าน
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
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นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร
64
ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2556 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2562

25 พฤศจิกายน 2556
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการ-บริหารความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท
ไม่มี
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท
ไม่มี

เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.66
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นายเทพทัย ศิลา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
60
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013
RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
24 กันยายน 2555
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2534 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2536 – ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ ง
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

ไม่มี
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ ง
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ ไม่มี
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่ เป็ น
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา ไม่มี
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
3.47 /1
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2561
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
หมายเหตุ
/1
รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุน้
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นายศราวุธ จารุจนิ ดา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2555 – 2560
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2555 – 2560

62
ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015
24 กันยายน 2555
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. แอส
เซทไวส์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ.ชิค รีพบั บ
ลิค
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ / ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบั บ
ลิค
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บจก. แอสเซทไวส์
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน ไม่มี
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ไม่เป็ น
ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็ น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ ไม่มี
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า /
บริการ / การยืม / ให้กูย้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้า
มี)
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ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2562

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง *
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นายวรัญญู ศิลา
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานกิจการภายใน
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
วันที่ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.62 – ปั จจุบนั
2557 – พ.ย.2562

2555 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2553 – 2561

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษทั อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรื อที่ ปรึ กษาที่ ได้รับ
เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
เป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อม
ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งหมดในปี 2562

36
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Communication Arts
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
DCP: Director Certification Program รุ่น
166/2012
24 กันยายน 2555
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานกิจการภายใน
บมจ. สหการประมูล
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสานักกรรมการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. สหการ
ประมูล
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหการ
ประมูล
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ ง
กรรมการ บจก. แอท 800 จากัด
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ
ไม่มี
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท
ไม่มี

เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
บุตร นายเทพทัย ศิลา
1.47
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
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นางอัญชลี พรรคกลิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
63
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต (3256)
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
พ.ย.2562 – ปั จจุบนั
บมจ. สหการประมูล
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2560 – พ.ย.2562
บมจ. สหการประมูล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
2558 – 2559
บมจ. สหการประมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน
2548 – 2558
บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซสี )์ และบริษัทในกลุ่ม
กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน
2532 – 2548
บจก. ดันล้อปพิลโล่ ไทยแลนด์
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายสุธี สมาธิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2562 – ปั จจุบนั
2561 – พ.ย.2562
2558 – 2561
2540-2559

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

58
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง
-

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บมจ.สหการประมูล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายสินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.03
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นายอุดม วิวฒ
ั นาไพบูลย์ลาภ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - 2561
2558 - 2560
2557 - 2558
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหาร ในกิจการอื่น
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษัทไม่ใช่บริษทั จด
ทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า /
บริการ / การยืม / ให้กูย้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้า
มี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

59
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกริกวิทยาลัย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานปฏิบตั ิการ บมจ.สหการ
ประมูล
ที่ปรึกษา บมจ.สหการประมูล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝายปฏิบตั ิการ บมจ.สหการประมูล
ผูจ้ ดั การสาขาเชียงใหม่ บมจ.สหการประมูล

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบ IT
48
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2562 – ปั จจุบนั
2558 – พ.ย.2562
2557
2560 – 2561
2547 – 2556
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาระบบ IT
บมจ. สหการประมูล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.สหการประมูล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล
กรรมการ บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.02
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นางสาวพูนศิลป์ แก้วจานงค์
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสานักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2562 – ปั จจุบนั
2559 – พ.ย.2562
2546 – ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ก. เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ข. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

54
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสานักกรรมการและส่งเสริม
คุณภาพ บมจ. สหการประมูล
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกรรมการ
บมจ. สหการประมูล
เลขานุ การกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. สหการประมูล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
0.0018
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นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์
เลขานุการบริษทั
59
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เลขานุ การบริษัท (CSP 94/2018)
Board Reporting Program 30/2019
อายุ (ปี )
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2561 – ปั จจุบนั
2559 – 2560
2556 – 2558
2552 – 2554
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
ก. บริษทั จดทะเบียน
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเนื่ องกั บธุ รกิ จของบริ ษั ท อันอาจท าให้เกิ ดความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษทั
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ใหญ่ / บริษทั ย่อย / บริษทั ร่วม
/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา
ช. เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนั กงาน ลูกจ้าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ซ. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ฌ. มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทา
หน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื้ อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /
การยืม / ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)
ประวัตกิ ารทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

เลขานุ การบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพบั บลิค จากัด
เลขานุ การบริษัท บมจ.สหการประมูล
ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจตาแบค จากัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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