
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน ์

พนัธกจิ 

พนัธกิจหลกัของบริษทัประกอบด้วย พนัธกิจต่อลูกค้า ผูถ้ือหุ้น พนักงาน และสงัคม ดงัน้ี 
 
 ให้บรกิารรกัษาทรพัย์สนิ ปรบัปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คอื ผู้สรา้งมูลค่าเพิม่อย่าง

ครบวงจร โดยมุ่งเน้นในความซื่อสตัย์ การบรกิารทีม่คุีณภาพดว้ยเอกลกัษณ์ เพื่อส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ทีม่คีุณค่า และความน่าเชื่อถอืสงู รวมทัง้เสรมิสรา้งความประทบัใจและความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัลกูคา้ 

 
 มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลเพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร และสรา้ง

ผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่งูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 
 สร้างความแขง็แกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ตระหนักถึงการให้ความส าคญัแก่ลูกคา้ 

เพื่อสร้างขดีความสามารถ ทกัษะ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนเพิม่พนูความผกูพนัต่อองคก์ร 
เพื่อใหพ้นกังานท างานอย่างเตม็ศกัยภาพ 

 
 ช่วยเหลอื สง่เสรมิ และแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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คณุค่า 

 

การเสนอบริการท่ีมีคณุภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจดัประมลูที่โปร่งใส  
ให้ข้อมลูที่ถกูต้องและซ่ือตรงทกุขัน้ตอน เพ่ือสร้างความพงึพอใจและความสาเร็จให้แก่ 

ผู้ ซือ้และผู้ขายด้วยความยตุิธรรมสอดคล้องกบัค าขวญัของบริษัทที่วา่  
 
 

“ความส าเร็จของคุณ คือ ความภาคภมูิใจของเรา” 
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  สารจากประธานกรรมการ 
  

ปี2560 แม้วา่จะเป็นปีที่สหการประมลูมีการปรับปรุงบริการ 
สถานที่ และขยายขอบข่ายธุรกิจออกไปตามแนวทางที่คณะกรรมการและ
ผู้บริหารวางแผนไว้ แตผ่ลประกอบการที่เป็นตวัเลขก าไรสดุท้าย ยงัไม่
สามารถยกระดบัขึน้ไปตามที่วางแผนได้ เน่ืองด้วยผลกระทบจาก
อตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยและภาวะแวดล้อมตา่งๆที่ไมเ่อือ้อ านวยให้
ธุรกิจประมลูที่เน้นรถยนต์สามารถจะขยายตวัได้  รวมทัง้การสร้าง End 
Users ทัง้ผู้ขายรถและผู้น ารถมาประมลูยงัไมป่ระสบผล  ท าให้ให้ก าไร
สทุธิในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2559 

เม่ือมองไปใน ปี2561 และตอ่เน่ืองไปอีกระยะหนึ่งนัน้ 
คณะกรรมการและผู้บริหารมองเห็นอนาคตและโอกาสส าหรับการท าธุรกิจ
ที่น่าจะดีขึน้ จากเศรษฐกิจไทยที่เร่ิมดีขึน้โดยรวม แม้วา่จะยงัไมส่ง่ผลอยา่ง
เต็มที่กบัธุรกิจรถมือสองและการประมลู 

ในปี 2561 นี ้ นอกจากจะเตรียมการปรับปรุงการบริการตา่งๆ
ให้ได้ดีมีมาตรฐานยิ่งขึน้ เร่งด าเนิบการสร้างความเช่ือมัน่ให้ End Users 

เข้ามามีสว่นในการประมลูแล้ว บริษัทก็ยงัเตรียมการขยายชอ่งทางการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจที่ตอ่เน่ือง  และหวงัวา่จะสง่ผลให้ผล
ประกอบการในปี 2561 ดีขึน้กวา่ที่ผ่านมา   

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้น  ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ร่วมค้า ลกูค้า และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องที่
สนบัสนนุบริษัทมาโดยตลอด  และในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอให้ความเชื่อมัน่วา่บริษัทจะด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและ
การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอยา่งมัน่คง ตอ่เน่ือง และยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

(รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา) 
ประธานกรรมการ 
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  รายงานคณะกรรมการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบไุว้ในกฏบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
จดัท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจดัการความเสี่ยงทาง
ธุรกิจชองบริษัท รวมทัง้ก าหนดมาตรการป้องกนัแ แก้ไขความเสี่ยง และการติดตาม
อยา่งสม ่าเสมอ 

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุ
รวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่องค์กรให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และการด าเนินงานของบริษัท ทา่มกลางสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 
2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะตอ่การด าเนินงาน และการลงทนุตา่ง ๆ  ของ
บริษัท เพ่ือให้มัน่ใจวา่ระดบัการจดัการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยูภ่ายใต้ระดบั
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นส าคญั มีแนวทางในการก าหนดมาตรการควบคมุหรือ
บรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง 
เพ่ือลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 
3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบตอ่การจดัท ารายการความเสีย่งองค์กร 
โดยก าหนดให้สอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองค์กร 
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมัน่ใจวา่ บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัระบบควบคมุ
ภายในและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

          

  

             
                                   

                                                                                                                                                                  (นายสวุทิย์ ยอดจรัส)  
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มี
การประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยมีมติทีส่ าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและสอดคล้องกบั
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของ

บริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีล่าออก และเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการ ซึง่ที่ประชมุ
คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัติามที่เสนอ 
 

พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 ส าหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทและทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิ โดย
พิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการโดยรวมถึงหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถงึการพิจารณาเปรียบเทยีบกบั
คา่ตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียง

กนั ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัติามที่เสนอ 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนปฏบิตัิหน้าทีด้่วยความซื่อสตัย์สจุริต  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งรอบคอบ โดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นไปตามหลกับรรษัทภบิาล และมีความ
โปร่งใสในการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 
 

 

 

 
 

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์) 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
ปี 2560 ถึงแม้จะเจอปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบด้านอ่ืน ๆ บ้าง 

รวมถึงธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึน้ บริษัทก็ต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ บริษัทต้องปรับตวัให้เร็วขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว  

บริษัทยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันอย่าง
ยาวนาน อันเน่ืองมาจากความมุ่งมั่นตัง้ใจของทีมงาน ส าหรับปีนี ้บริษัทมีการท า 
Re-branding เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ให้มีความ
ทนัสมยั มีความผูกพนั และเพิ่มศกัยภาพในการบริการให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัมีการปรับปรุงสถานที่เพ่ือรองรับลกูค้าให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย 

นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยงัยดึมัน่ในหลกัจริยธรรม ธรร
มาภิบาล และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ด ารงแนวทางการท าธุรกิจด้วยความ
รอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลกัในการสร้างความเติบโตของบริษัท อย่างแข็งแรงและ
ยัง่ยืน อีกทัง้ยงัคงนโยบายมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชนควบคู่กันการ
ใช้ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

ในนามของผู้บริหารและพนกังานทกุคน ขอขอบคณุทกุท่านที่ให้การสนับสนนุการด าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้
ความเชื่อมัน่วา่ ผู้บริหารและพนักงานทกุคนพร้อมจะทุ่มเทและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ เพื่อรักษาความเป็นผู้น าด้านธุรกิจการ
ประมลูและปราศจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ไป 

 

 

 

 

 
 
 

(นายสวุิทย์ ยอดจรัส) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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    ณ 30 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัท 
 

  1   3   4   2 

  5 
  6

 
   5 

  7

 
   5 

1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 

4. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ 
5. นายเทพทัย ศิลา   รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จดัการ 
6. นายสุวทิย์ ยอดจรัส  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานกรรมการบริหาร  
7. นายวรัญญู ศิลา   กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ 
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             นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 

 

 

 

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพ ัฒนาให้บริษัทเติบโตแบบยัง่ยืน และเน้นการให้บริการด้านคุณภาพ โดยยกระดบัการ

ด าเนินงานและบริหารองค์กรเป็นมืออาชีพและเข้าสู่ระดบัสากล ซึ่งรวมถึงการประมูลสินค้าทุกชนิดท่ีมิใช่เพียงสินค้าประเภท

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สินในด้านการ

ประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลท่ีโปร่งใส ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ

ซื่อตรงทกุขัน้ตอน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ซือ้และผู้ขายในด้านความยตุิธรรม โดยมีการพฒันาระบบการจดัการการประมลู

แบบ Web Base ที่มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาและส านกังานและคลงัสินค้า สามารถดแูลตรวจสอบในเร่ืองสภาพสินทรัพย์

อย่างมีระบบและได้มาตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง หรือราคาเปิดอย่างเหมาะสม และได้รับการยอมรับจาก

เจ้าของสินทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ เข้าร่วมประมลูจะได้ซือ้สินทรัพย์ในราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพ คณุภาพการใช้งาน เพ่ือเพิ่มมลูค่าและ

ความส าเร็จตอ่ทัง้คูค้่าและลกูค้า สอดคล้องกบัค าขวญัของบริษัทท่ีวา่  

 

 

 

“Your Success is our Pride”  ความส าเร็จของท่านคือความภมูใิจของเรา 
 

 

ทัง้นี ้บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้และผลก าไรในอนาคตโดย 

1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบคุคล จากผู้ใช้งานโดยตรงเพิ่มขึน้  

2. ขยายฐานผู้ เข้าร่วมการประมลู 

3. เพิ่มประเภททรัพย์สินในการประมลูให้มีความหลากหลาย 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 

  

\ 

 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมลู 

จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด าเนินธุรกิจด้านการประมลูสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การ

บริหารงานเร่ิมแรกของ นายเทพทยั ศลิา ซึง่เป็นผู้ก่อตัง้และบกุเบิกธุรกิจมาตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

เดมิผู้ก่อตัง้ประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองตอ่มาในปี 2534 ผู้ก่อตัง้ได้จดัตัง้บริษัทขึน้ เน่ืองจากได้เล็งเหน็โอกาสในการ

ประกอบธุรกิจให้บริการประมลูรถยนต์ ซึง่ในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวอย่างจริงจงั จงึได้เร่ิมท าการศกึษา

ถงึความต้องการของลกูค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมลูสินค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆ ประเทศ อาทเิช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึง่ของผู้บริโภค

คนไทยในการซือ้/ขายรถยนต์ ด้วยราคายตุธิรรมและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแหง่

แรกในประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจด้านการประมลูรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซึง่เป็นรูปแบบของการประมลูซึง่ผู้ ท่ี

ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ จะต้องแสดงเจตจ านง ด้วยการเสนอราคาตอ่สาธารณะ หรือกลุ่มผู้ เข้าร่วมประมลู โดยผู้ ท่ีเสนอ

ราคาสดุท้ายสงูท่ีสดุจะเป็นผู้ ท่ีชนะการประมลู  

นอกจากบริษัทให้บริการประมลูรถยนต์เป็นหลกัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการบริการประมลูรถจกัรยานยนต์ตลอดจนสินค้า

ประเภทอ่ืนๆ ตามความต้องการของลกูค้า เช่น บ้านและท่ีดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดมีย่ีห้อ เช่น กระเป๋า 

นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย ซึง่ไม่จ ากดัแตเ่พียงรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์เท่านัน้ 

 บริษัทมีส านกังานใหญ่ซึง่มีพืน้ท่ีส่วนหนึง่ส าหรับใช้เป็นสถานท่ีประมลูแหง่แรกตัง้อยู่ริมถนนลาดพร้าวระหวา่งซอย 85 - 

ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ย้ายส านักงานใหญ่มาตัง้อยู่ท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขต

วงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึง่ตัง้อยู่ในท าเลท่ีมีศกัยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับการเตบิโตของธุรกิจ

การให้บริการประมลูในอนาคต ทัง้นี ้สถานท่ีตัง้ดงักล่าวถกูใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทมาจนถงึปัจจุบนั  

 ด้วยระบบการประมลูที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกบัประสบการณ์อนัยาวนาน ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจ

จากสถาบนัการเงินตา่งๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) ให้เป็น

ผู้ด าเนินการบริหารงานประมลูขายทอดตลาดทรัพย์สินทกุประเภท เช่น รถยนต์ อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทัว่ไป มาโดยตลอด  
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ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการที่ส าคญัของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนัน้จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนและ

ช าระแล้วเป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามล าดบั เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการ

ขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทัง้  บริษัทได้เ ร่ิมจัดการประมูล

รถจกัรยานยนต์เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้า 

ปี 2534 - 2540 

ปี 2546- 2550  เร่ิมจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็นครัง้แรก และท าการเปิดพืน้ที่จัดเก็บ

ทรัพย์สนิในสว่นของรถยนต์ทัง้สิน้ 17 จงัหวดั ซึง่ได้แก่ พิษณโุลก เชียงใหม ่นครสวรรค์ 

สกลนคร ร้อยเอ็ด อยธุยา ชลบรีุ นครปฐม สระบรีุ อบุลราชธานี นครราชสมีา อดุรธานี 

ขอนแก่น สงขลา สรุาษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลมุการประมูลทัว่ภูมิภาค 

ตลอดจนเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สนิ 

 บริษัทจดัตัง้สาขาที่รังสติ – คลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าในเขตปริมณฑล 

ปี 2541-2545  ได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อท าการประมลู

รถยนต์และทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการ 

 บริษัทเป็นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจาก

ประเทศญ่ีปุ่ นที่ได้ รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction Association 

(NAAA) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบธุรกิจการประมลูระดบัสากลที่ไมห่วงัผลก าไร ตัง้อยูใ่น

ประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบั

มาตรฐานการประมลูรถยนต์ โดยปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้ซือ้และผู้ขาย และสนบัสนนุ

การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและยตุิธรรม 

 เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย

กิจการและได้เร่ิมรับจดัประมลูสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ 

เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ผู้ซือ้และผู้ ขาย ซึ่งไม่จ ากัดแต่

เพยีงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เทา่นัน้ 
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ปี 2551 - 2552  เพิ่มพื น้ที่ จัด เ ก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จ านวน 3  จังหวัด  ซึ่ ง ไ ด้แก่  

ประจวบคีรีขนัธ์นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลกูค้าให้

ครอบคลมุภาคใต้ และภาคตะวนัออก 

ปี 2555  บริษัทร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวฒันะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพืน้ที่

ดงักล่าวผู้ เข้าร่วมประมูลสามารถทดลองขบัรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า และร่วมมือกับบริษัท โตชิบ้า ไทย

แลนด์ จ ากดั จดัการประมลูเคร่ืองใช้ไฟฟา้ที่สาขารังสติ – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธรุกิจ

การประมลู 

 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นสามญัที่

ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทัง้เพิ่มทนุจดทะเบยีนจาก 110 ล้าน

บาทเป็น 145 ล้านบาท 

มีนาคม 2556 

 

 บริษัทเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 

0.25 บาท พร้อมลดทนุจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทนุจดทะเบียนเพิ่มทนุทัง้สิน้ 27.50 ล้านบาท   

 ขยายพืน้ที่ส านกังานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสงูพืน้ที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็น Safety 

Zone ปอ้งกนัน า้ทว่ม และยกเลกิการประมลูที่แจ้งวฒันะ 

สิงหาคม 2556  หุ้นของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรก เมื่อวนัท่ี 9 

สงิหาคม 2556 

  ปี   2557 

 

 บริษัทมีการเปิดสถานท่ีประมลูแหง่ใหมท่ี่ พทุธมณฑลสาย 2 

 บริษัทมีการเพิ่มพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิ จ านวน 3 จงัหวดั คือ  เชียงใหม ่นครราชสมีา และ

สริุนทร์ 

 บริษัทได้มีการเพิ่มวนัประมลูเป็น ประมลูทกุวนั โดยสลบักนัไปในแตล่ะสาขา 
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ปี 2558  บริษัทเพิ่มสถานท่ีและสาขาการประมลู ได้แก่ อบุลราชธานี อดุรธานี สรุาษฎร์ธานี 

และ หาดใหญ่ 

 บริษัทเพิ่มวนัประมลูมากขึน้ 

 บริษัทเพิ่มทรัพย์สนิในการประมลู เช่น สนิค้าแบรนด์เนม  

 บริษัทรับด าเนินการจดัการประมลูให้แก่หนว่ยงานราชการ เช่น กรมศลุกากร 

คณะกรรมการปอ้งกนัปราบปรามยาเสพติ (ปปส.) ส านกังานปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

 บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถ่ี 

1800 Mhz. และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) 

ปี 2559 

 

 บริษัทเพิ่มสถานท่ีสาขาการประมลูที่จงัหวดัพิษณโุลก 

 บริษัทได้รับวางใจจาก กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

และส านกังาน กสทช. ให้ด าเนินการประมลูหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับบริการ

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่เป็นหมายเลขสวย จ านวน 16 หมายเลข  

 บริษัทเพิ่มสนิทรัพย์ในการประมลู อาทิ ที่ดิน 4G อสงัหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์หรู 

เป็นต้น 

 บริษัทร่วมทนุกบับริษัทฯ กบับริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั จดัตัง้บริษัท แอคชัน่ 

แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 

และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 24 เพื่อประกอบการธุรกิจ

ให้บริการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการประมลูทรัพย์สนิ รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ เป็นหลกั 

ได้แก่ โครงการเพื่อนประมลู ให้บริการครบวงจร เช่น บริการให้ค าแนะน าการซือ้ขาย

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ บริการประเมินราคา บริการท าความสะอาด ปรับปรุง

สภาพ บริการขนย้าย บริการแนะน าสนิเช่ือเช่าซือ้  พ.ร.บ  ประกนัภยั และธุรกรรม

ด้านทะเบยีนรถ 
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ปี 2560 

 

 บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ 

 จดัการประมลูทรัพย์ของกลางทีย่ดึได้ให้กบัส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด (ปปส.) 

 ยกเลกิสาขาพทุธมณฑลสาย 2และมีการเพิม่สถานท่ีจดัเก็บท่ีสมทุรสาครเพื่อรองรับ

ปริมาณสนิค้าบริเวณพืน้ท่ีกรุงเทพฯฝ่ังตะวนัตก และจงัหวดัใกล้เคียง 

 E Onsite การพัฒนาระบบการประมูลในรูปแบบของ E-AUCTION ที่ลานประมูล 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าที่ไมป่ระสงค์ที่จะแสดงสถาณะ ณ.จดุการประมลู 

 One stop service การเพิ่มการบริการและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการประมลู

โดยเฉพาะลกูค้าที่มาประมลูกบัเราเป็นครัง้แรกและลกูค้าที่สนใจที่จะมาประมลู

สนิค้ากบัสหการประมลุ  

 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้น าตลาดรถบรรทกุของประเทศไทยให้จดัการประมลู

รถบรรทกุ เพื่อการขยายโอกาสให้กบัผู้บริโภคได้เข้าถึงตวัสนิค้าประเภทดงักลา่วได้

มากขึน้ 

 Rebranding : เป็นการพฒันาภาพลกัษณ์ และคณุภาพการบริการของบริษัทให้มี

ความทนัสมยัและประทบัใจลกูค้ามากยิง่ขึน้ 
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 

 

 

  ลกัษณะของการบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจดัการประมลูทรัพย์สินทกุประเภท รวมทัง้ให้บริการด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประมลู เชน่ 

การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ท าการประมลู การประสานงานกบัสถาบนัการเงินในการหาแหล่งเงินทนุในการซือ้ทรัพย์สินแก่ผู้ประมลู การรับฝาก

ขายทรัพย์สินที่เข้าประมลู แต่ไม่สามารถจบการประมลูได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่นๆ นัน้ เป็นการให้บริการเสริมเพื่อ

อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมลูซือ้  

  การใหบ้ริการประมูลทรพัยสิ์น 

รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมลูทรัพย์สินเป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะรับรู้

รายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  โดยมีการเรียกเก็บค่าด าเนินการจากผู้ประมลูซือ้เป็นหลกั และเรียกเก็บค่าบริการหรือคา่

คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้ปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เก่ียวข้องทัง้ 2 กลุ่มได้

สงูสดุ โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมลูนัน้ ผู้ เก่ียวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมลูซือ้ และเจ้าของทรัพย์สินที่น ามาประมลู ซึง่มีความต้องการ

ที่แตกตา่งกนั กลา่วคือ  

 

ผู้ประมลูซือ้ : ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพ่ือให้สามารถเลือกและได้ทรัพย์สินที่ตรงตาม

ความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกบัความต้องการของตน  

เจ้าของทรัพย์สิน : ต้องการให้สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของทรัพย์สินจะเลือกบริษัท

ผู้จดัการการประมลูที่มีผู้ เข้าร่วมประมลูเป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่สินค้าของตนจะสามารถจ าหน่ายได้ 

รวมทัง้มีการแข่งขนัอยา่งสมบรูณ์ สง่ผลตอ่ราคาจ าหน่ายทรัพย์สิน  

 

จากความต้องการที่แตกต่างดงักล่าวข้างต้น การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประมลูนัน้ บริษัทต้องให้ความส าคญัในการจดัหา

ทรัพย์สินในการประมูลให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้ นให้มีผู้ สนใจเข้าร่ วมการประมูลเพิ่มขึน้ รวมถึงการให้

ความส าคัญในการให้บริการกับทัง้ผู้ประมลูซือ้และเจ้าของทรัพย์สิน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสงูสดุ ซึ่งจะส่งผลต่อ

โอกาสที่การประมลูทรัพย์สินส าเร็จเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีความเป็นธรรมของราคาที่เพ่ิมขึน้จากการแข่งขนัที่สมบรูณ์  
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ทรัพย์สินที่บริษัทท าการจัดการประมูล สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้ 

1)  รถยนต์ 

การให้บริการประมลูรถยนต์ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทโดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้รวมของบริษัทตลอดชว่งเวลาที่ผ่านมา 

บริษัทมีการให้บริการประมลูรถยนต์ทกุประเภท ทกุยี่ห้อ ทกุรุ่น ทัง้รถยนต์ที่สามารถขบัเคลื่อนได้ รถยนต์ที่ขบัเคลื่อนไมไ่ด้ หรือซากรถจากอบุตัิเหต ุ

โดยเจ้าของทรัพย์สินรถยนต์ที่น ามาประมลู จะประกอบด้วย 2 กลุม่หลกั คือ  

 กลุ่มนิติบุคคล  เช่น สถาบนัการเงิน บริษัทเช่าซือ้รถ ที่มีการยึดรถจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ บริษัทรถเช่าที่รถยนต์

ครบก าหนดอายใุช้งาน บริษัททัว่ไปที่มีรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์สว่นกลางของพนกังาน หรือรถที่ใช้งานขนส่ง

สินค้าในกิจการของบริษัท เป็นต้น 

 กลุ่มลูกค้าบุคคล เชน่ บคุคลทัว่ไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์  ผู้ ค้ารถยนต์มือสอง (เต็นท์รถ) ซึง่ต้องการน ารถยนต์ของตนเอง

มาจ าหน่ายเพ่ือการหมนุเวียน เป็นต้น 

ส าหรับผู้ เข้าประมลูรถยนต์นัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารถยนต์มือสองซึ่งจะท าการประมลูรถยนต์เพื่อน าไปจ าหน่ายตอ่แก่ลกูค้าบคุคลทัว่ ไป

อีกทอดหนึ่ง  

                                    ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล 

                 รถยนต์น่ังส่วนบุคคล                             รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

  

                   รถยนต์เอนกประสงค์                           ซากรถยนต์ 

ที่มา : บริษัท 
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2)  รถจักรยานยนต์ 

การให้บริการประมลูรถจกัรยานยนต์นัน้ ก่อให้เกิดรายได้ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายได้รวมของบริษัทตลอดชว่งเวลาที่ผ่านมา 

บริษัทให้บริการประมลูรถจกัรยานยนต์ทกุประเภท ทกุยี่ห้อ และทกุรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่น ามาประมลูสว่นใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงินที่ท า

การยึดรถจกัรยานยนต์จากการปลอ่ยสินเชื่อ และผู้ เข้าประมลูสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารถจกัรยานยนต์มือสอง ร้านค้าจกัรยานยนต์ที่จ าหน่ายทัง้

รถใหมแ่ละรถมือสอง  รวมถึงลกูค้าบคุคลที่ซือ้ไปใช้งาน ซึง่แนวโน้มลกูค้ากลุม่นีมี้จ านวนเพ่ิมขึน้มากกวา่ปีที่ผ่านมาและเป็นกลุม่ลูกค้าที่บริษัท 

ให้ความสนใจและมีทิศทางที่ต้องการขยายกลุม่ลกูค้าบคุคลให้มากขึน้ 

 

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล 

 

  

ที่มา : บริษัท 

 

3)  ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ  

การให้บริการประมลูทรัพย์สินอ่ืนๆ ตามความต้องการของลกูค้านัน้ มีสดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 1-15 ของรายได้รวม โดยวตัถปุระสงค์

หลกัของการประมลูทรัพย์สินอ่ืนนัน้ เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทให้สอดคล้องกบัค าวา่ “สหการประมลู” คือ มีความ

หลากหลายของทรัพย์สินที่น ามาประมลู ตลอดจนเป็นการขยายฐานกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลูให้มีวงกว้างเพิ่มขึน้ รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 
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ในปี 2560 บริษัทมีการประมลูทรัพย์สนิอ่ืนดงันี ้

1. ส านักงาน กสทช: ให้ด าเนินการจดัการประมลูเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นหมายเลขสวย

ประจ าปี  2560 

2. กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

3. ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ประมลูทรัพย์ของกลางที่ยดึได้  

นอกจากนีย้งัมีการประมลูรถจกัรยาน ประมลูทรัพย์สินของ บมจ.การบินไทย เป็นต้น  

 

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่เป็นหมายเลขสวยประจ าปี  2560 ของส านักงาน กสทช. 

 

 

 

การให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการประมูล 

การให้บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการประมลูได้แก่  

1)  การให้บริการเคล่ือนย้ายรถ  

บริษัทมีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถจากผู้ที่ชนะการประมลู ซึ่งบริษัทจะแสดงอตัรา

คา่เคลื่อนย้ายเพ่ือเปิดเผยให้ผู้ประมลูซือ้ทราบในใบรายการประมลูรถของแตล่ะครัง้ก่อนเข้าร่วมประมลู   
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ในการก าหนดคา่บริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทนุค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้ รับจ้างเคลื่อนย้ายตัง้ แตจ่ดุที่

บริษัทรับรถจากผู้ขายไปสิน้สดุ ณ จดุที่ท าการประมลู โดยบริษัทจะน าต้นทนุดงักลา่วมาเฉลี่ยเป็นต้นทนุคา่เคลื่อนย้ายรถแตล่ะคนั  

2)  การให้บริการประเมินราคา  

บริษัทมีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินต่างๆ  ซึ่งบริษัทจะคิดค่าบริการในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดงักล่าวไม่ได้มีการประ มลู

ราคาผ่านบริษัท 

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้

   (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากประมูลรถยนต์ 563.75 77.86 487.00 80.17 434.16 76.94 

รายได้จากประมูลรถจักรยานยนต์ 47.82 6.60 46.93 7.73 57.19 10.13 

รายได้ค่าขนย้าย 80.83 11.16 59.69 9.83 60.21 10.67 

รายได้จากการประมูลอ่ืน 26.32 3.64 8.21 1.35 7.93 1.41 

รายได้จากการให้บริการรวม 718.72 99.26 601.83 99.07 559.50 99.15 

รายได้อื่น 5.34 0.74 5.66 0.93 4.804 0.85 

รายได้รวม 724.06 100.00 607.49 100.00 564.30 100.00 

 

สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 27 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ 26 จังหวัด มีดังนี ้

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวันออก 

1. กรุงเทพฯ: ส านักงานใหญ่ 
2. ปทุมธานี: สาขารังสิต  
3. นครปฐม 
4. สระบุรี 
5. อยุธยา 
6. สมุทรสาคร 

1. เชียงใหม่        

2. พิษณุโลก           
3. นครสวรรค์        
4. เพชรบูรณ์ 

 

1. นครราชสีมา   

2. อุบลราชธานี   

3. อุดรธานี             

4. ขอนแก่น            

5. สุรินทร์ 

6. ร้อยเอ็ด         

7. สกลนคร 

1. สุราษฏร์ธานี      
2. สงขลา  

3. ประจวบคีรีขันธ์ 
4. ชุมพร 

5. นครศรีธรรมราช 

6. ภูเก็ต  

7. ตรัง                 

1. ระยอง 

2. ชลบุรี: พัทยา 

3. ชลบุรี: บ้านบึง 
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  จ านวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัท 

 

สถานที่จดัเก็บทรัพย์สินของบริษัทข้างต้น สามารถรองรับการจดัเก็บรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ดงันี ้ 

สถานท่ี ประเภททรัพย์สนิ จ านวนรถที่จอดจริง ณ 31 ธนัวาคม 2560 

(คนั) 

กรุงเทพมหานคร  1แห่ง รถยนต์ 1,848 

 รถจักรยานยนต์ 2,630 

ต่างจังหวัด 25 แห่ง รถยนต์ 6,547 

 รถจักรยานยนต์ 2,350 

รวม 27 แห่ง รถยนต์ 8,395 

 รถจักรยานยนต์ 4,980 

 

  การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ที่ส าคัญทั่วประเทศ  

สถานที่ประมูล 13 แห่ง 13 จังหวัด  

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก 

กรุงเทพมหานคร (1)            
ปทุมธานี (1) 

เชียงใหม่ (1)           
พิษณุโลก (1) 

 

 

นครราชสีมา (1)  

อุบลราชธานี (1) 

อุดรธานี (1) 

ขอนแก่น (1) 

สุราษฏร์ธานี (1)     
สงขลา (1) 

ระยอง (1)            
ชลบุรี (1)        

ราชบุรี (1) 
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กระบวนการที่เกีย่วขอ้งกบัการประมลู 

 

สถานท่ีประมลูและวธีิการประมลู 

1. สถานท่ีประมลู 

บริษัทมีจดุประมลูรถทัว่ประเทศไทยทัง้สิน้ 13 แห่ง ซึ่งครอบคลมุทัว่ภมิูภาคของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในภมิูภาคต่างๆ 

สามารถซือ้ขายได้สะดวก โดยสถานที่ในการประมลูของบริษัทสามารถจ าแนกใน 2 ลกัษณะ คือ สถานที่จดัประมลูประจ า และศนูย์ประมลู

สญัจร 

ตารางการประมูลส านักงานใหญ่และสาขา  

สถานที่ประมูล อาทติย์ จันทร์  อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 

ส านกังานใหญ่        

สาขารังสิตคลอง 8        

จ.เชียงใหม่        

จ.นครราชสีมา        

จ.สรุาษฎร์ธานี        

จ.อบุลราชธานี        

จ.อดุรธานี        

จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)        

จ.นครราชสีมา        

จ.พิษณโุลก        
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2. ศนูย์ประมลูสญัจร  
บริษัทมีการจัดประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพืน้ที่ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของแต่ละภูมิภาค ซึ่งบริษัทมีพืน้ที่จัดเก็บรถอยู่ เพื่ อลด
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการเคลื่อนย้ายรถ โดยจะมีการก าหนดแผนการประมลูลว่งหน้าประมาณ 1-2 สปัดาห์ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ให้ผู้ ต้องการเข้าประมลูรับทราบ ในพืน้ที่ตา่งๆ ดงันี ้ 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  จงัหวดัขอนแก่น 
 ภาคตะวนัออก   :  จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง 
 ภาคกลาง   :  จงัหวดัราชบรีุ  

นอกจากนัน้ ในบางกรณีบริษัทมีการจดัประมลูสินค้าพิเศษตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินในสถานที่ตา่งๆ เช่น สินค้าแบ

รนด์เนม รถบรรทกุHINO การบินไทย กรมศลุกากร เป็นต้น  

3. กระบวนการจัดการประมูล  

บริษัทได้มีการจดัระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม ่ดงันี ้ 

 

 

1. รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ 

2. ท าความสะอาดภายนอกและห้องเคร่ือง  
3. ดดูฝุ่ นท าความสะอาดภายใน  
4. ล้างภายนอกและห้องเคร่ือง 
5. ถ่ายรูปขึน้เวบ็ไซต์ รอการขาย พร้อมทัง้สามารถตรวจสอบรถผา่นคลงัสินค้าแบบออนไลน์ 

6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้าประมลู  
 

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ  

1. ระบบงานพฒันาเป็นระบบ Web Base มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขา
ส านกังานและคลงัสินค้าแบบออนไลน์ 

2. ข้อมลูการรับรถ รูปรถ และคลังสินค้ารถ สามารถตรวจสอบได้ทนัที
แบบ Real Time  

3. ข้อมลูการขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีและติดตามผลได้ในขณะ
ก าลงัประมลู และข้อมลูมีความถกูต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

4. ระบบการจดัการสาขามีการพฒันาเป็นระบบบริหารแบบกระจายด้วย
มาตรฐานที่ไมข่ึน้กบัส านกังานใหญ่ 

5. ระบบออนไลน์ท าให้ลดภาระงานในการส่งข้อมลูระหว่างสาขาและ
เจ้าของรถ ท าให้การท างานรวดเร็วขึน้  

6. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนาระบบงาน
สนบัสนนุการท างานของเจ้าของรถเพ่ิมเติมได้ในอนาคต 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  20 

 

วิธีการประมลู 

 
ผู้ประมลูสามารถท าการประมลูได้ใน 2 ลักษณะ คือ การยกป้ายประมลูในสถานที่ประมลู หรือการประมลูผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-

auction)  

1. การยกป้ายประมลูในสถานที่ประมลู 

เป็นรูปแบบการประมลูพืน้ฐาน โดยผู้ เข้าร่วมประมลูจะยกปา้ยหมายเลขประมลูของตนเองตอ่สาธารณะในการสู้ราคาที่ผู้ด าเนินการ

ประมลูแจ้งการปรับราคาแตล่ะครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสงูสดุเป็นผู้ชนะการประมลู 

2. การประมลูผ่านชอ่งทางอินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction 

บริษัทได้มีการพฒันาโปรแกรมการประมลู เพื่อใช้ประมลูผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท  www.auct.co.th ในแบบ Real Time พร้อม

การประมลูในสถานที่จริง ซึ่งเป็นระบบการประมลูออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถเห็นทัง้ภาพและ

เสียงของบรรยากาศการประมลูสดในสถานที่ประมลู และสามารถแสดงความจ านงในการสู้ราคาที่ผู้ด าเนินการประมลูแจ้งการปรับ

ราคาแตล่ะครัง้ได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 โดยผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจ าขัน้ต ่า 20,000 บาท พร้อมส่งเอกสารที่ส าคัญเพื่อให้บริษัทท าการตรวจสอบข้อมลู 

หลังจากนัน้บริษัทจะท าการส่งชื่อหมายเลขสมาชิก  (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) แก่ผู้ ประมูล โดยผู้ ประมลู

สามารถใช้บริการประมลูผ่านทางหน้าเว็บไซด์ หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน่โทรศพัท์เคลื่อนที่ ซึง่ปัจจบุนัการประมลู E-Auction ลกูค้า

ที่ต้องการประมลู จะได้วงเงินที่ใช้ในการประมลู 5 - 10 เทา่ของเงินที่วางมดัจ า  

3. การประมลูผ่านชอ่งทางผ่านระบบ E-Onsite 

บริษัทได้มีการพฒันาซอฟต์แวร์การประมูลเพื่อรองรับการประมลูระบบดิจิตอลเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ เป็น

รายแรกในประเทศไทยด้วยระบบ E-Onsite เป็นการพัฒนาระบบการประมลูจากระบบการยกป้ายเสนอราคาประมลูมาสู่การ

แข่งขันเสนอราคาประมลูผ่าน Application ด้วยอปุกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตในสถานที่ประมูล  ซึ่งจะสร้างความโปร่งใส น่าเชื่อถือ

ในการจดัการประมลูเพิ่มมากขึน้สามารถตรวจสอบข้อมลูการแข่งขนัเสนอราคาประมลูได้ทกุขัน้ตอน และเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้

ร่วมประมลูในการแข่งขันเสนอราคาได้อย่างมัน่ใจ กล้าตดัสินใจในการแข่งขันเสนอราคามากขึน้เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าสู่

ตลาด End users และรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการประมลูไปสูก่ารประมลูด้วยระบบดิจิตอลทัง้ระบบในอนาคต 
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การลงทะเบียน และผูเ้ขา้ร่วมประมลู 

 

 

การลงทะเบียน  

ในวนัประมลู ผู้สนใจร่วมประมลูต้องลงทะเบียนกบับริษัทและท าการช าระเงินคา่มดัจ าป้ายประมลู จงึจะมีสิทธ์ิท าการประมลูทรัพย์สินได้ และ

ค่ามดัจ าดงักล่าว จะท าการคืนให้แก่ผู้ เข้าประมลูภายหลังจากผู้ เข้าร่วมประมลูคืนป้ายประมลูโดยอัตราค่ามัดจ าป้ายประมลูส าหรับลูกค้า

ทัว่ไปในการประมลูทรัพย์สินแตล่ะประเภทนัน้ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) ป้ายละ 20,000 บาท (สามารถประมลูได้ทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์) 
2) ป้ายละ 5,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถจกัรยานยนต์) 
3) ป้ายละ 2,000 บาท  (ส าหรับการประมลูสินค้าแบรนด์เนม และเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 
4) ป้ายละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูบ้าน) 
5) ป้ายละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผ่าน E-Auction) 

ผู้เข้าร่วมประมูล 

ผู้ เข้าร่วมประมลู หรือผู้ซือ้รถยนต์ และ/หรือ รถจกัรยานยนต์สว่นใหญ่ ได้แก่ ผู้ ค้ารถซึง่มีทัง้ในรูปนิติบคุคลและบคุคลซึง่ต้องการน ารถยนต์หรือ

รถจกัรยานยนต์ที่ประมลูได้ไปปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้และท าการขายตอ่  นอกจากนี ้ยงัมีบคุคลทัว่ไปซึง่น ารถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์

ไปใช้เอง ทัง้นี ้ผู้ประมลูซือ้รถยนต์ และ/หรือ รถจกัรยานยนต์จากบริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้ารถยนต์มือสอง และพ่อค้าคนกลางที่ประมลู

รถยนต์เพ่ือขายตอ่ไปยงัลกูค้าผู้ ใช้รถยนต์ทัว่ไปอีกทอดหนึ่ง  

การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า  

เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้ เข้าร่วมประมลูเดิมและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมประมลูกับบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  บริษัทจึงมีนโยบายในการให้สิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู้ เข้าร่วมประมลูซึ่งมีการติดตอ่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตลอดจนมีการประมลูกบับริษัทอย่างสม ่าเสมอ และ

บริษัทพิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนดัในการจา่ยช าระคา่ทรัพย์สินที่ท าการประมลูได้ ดงันี ้
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การด าเนินการประมูล 

ผู้ด าเนินรายการจะประกาศให้ประมลูทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ  ผู้ที่ต้องการประมลูซือ้ทรัพย์สินจะต้องแสดงเจตจ านงด้วยวิธี “ยกมือ” (ยก

ป้ายหมายเลขประมลู) ตอ่สาธารณะหรือกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลู ซึง่อยูใ่นสถานะสกัขีพยานการประมลูโดยปริยาย โดยเร่ิมประมลูจากราคาเปิด

ขัน้ต ่า ซึง่หากมีผู้ เข้าร่วมประมลูเสนอซือ้มากกวา่ 1 ราย ผู้ เสนอซือ้ในราคาสงูสดุจะเป็นผู้ชนะการประมลู โดยผู้ด าเนินรายการจะมีการประกาศ

ปรับขึน้ขัน้ราคาของการประมลูดงันี ้

รถยนต์ : ราคาเปิดต ่ากวา่ 1 ล้านบาท ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 2,000 บาท 

 : ราคาเปิดตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 10,000 บาท 

รถจกัรยานยนต์ : ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 1,000 บาท 

การสิน้สดุของการสู้ราคาแตล่ะครัง้เกิดขึน้เม่ือมีผู้ที่ยกมือให้ราคาสงูสดุเป็นคนสดุท้ายและมีการนบัขายถึงสาม พร้อมเสียงค้อนเคาะขายจากผู้

ด าเนินรายการ ทัง้นี ้การประมลูทรัพย์สินแตล่ะรายการจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 45 วินาทีตอ่รายการ โดยการประมลูทกุครัง้จะถกูบนัทกึเทป 

เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานและยืนยนัการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้อีกด้วย  

ทัง้นี ้การประมลูทรัพย์สินนัน้ นอกจากการประมลูโดยวิธียกป้ายประมลูแล้ว ยงัมีการเปิดให้ผู้ เข้าประมลูร่วมประมลูพร้อมกันแบบ Real time 

ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมลู และท าให้การประมลูของบริษัทมี

การแข่งขนัและความโปร่งใสเพิ่มขึน้ โดยภายหลงัการประมลูบริษัทจะให้ผู้ชนะการประมลูจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลกัฐานการประมลู 

โดยทัว่ไปบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ประมลูทรัพย์สินได้ให้ช าระเงินมดัจ าในอตัราร้อยละ 10 ของราคาประมลูได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- 

บาท (ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เว้นแตล่กูค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ) พร้อมท าการช าระคา่ด าเนินการในการประมลูและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน  
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กระบวนการภายหลงัการประมลู 

 
  การรับช าระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล  

การช าระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล  โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการช าระเป็น 2 ครัง้ คือ การช าระเงินค่าทรัพย์สินในวนัประมลูในอตัรา

ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินแตต้่องไม่น้อยกวา่ 5,000 บาท และการช าระเงินค่าทรัพย์สินภายหลงัจากการประมลูภายใน 4 วนั เว้นแตเ่ป็น

ลกูค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ระบไุว้ ทัง้นี ้ส าหรับลกูค้าที่ท าการประมลูผา่นระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะท าการจา่ยช าระมลูคา่

ทรัพย์สินทัง้จ านวนภายใน 4 วนันบัจากวนัประมลู 

การส่งมอบทรัพย์สินส าหรับลูกค้าทั่วไป จะท าการส่งมอบเม่ือท าการช าระเงินค่าทรัพย์สินครบทัง้จ านวนแล้วเท่านัน้ โดยหากทรัพย์สินที่ผู้

ประมลูได้รับไป เกิดความเสียหายหรือช ารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผู้ซือ้ได้แจ้งแก่บริษัทภายใน 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้บริษัทจะท าการสง่มอบ

ทะเบียนและชดุโอนให้ภายหลงัจากที่ท าการส่งมอบทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วนั โดยผู้ซือ้สามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท สว่นในกรณีที่ทรัพย์สินที่น ามาประมลูไมมี่ผู้ซือ้ ผู้น าทรัพย์สินมาประมลูสามารถรับทรัพย์สินคืนได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

  การส่งมอบเงนิค่าทรัพย์สิน  

ภายหลงัจากการประมลู บริษัทจะจดัส่งรายงานการขายทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทราบภายในวนัท าการถัดไป และน าส่งมอบเงินค่า

ทรัพย์สินให้แก่ผู้ ขายทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าของทรัพย์สินแต่และราย โดยผู้ ขายทรัพย์สินมีหน้าที่น า

หลกัฐานการโอน (เชน่ เลม่ทะเบียนและชดุโอน) มาให้บริษัทเพ่ือสง่มอบให้กบัผู้ประมลูตอ่ไป จากการกระบวนการให้บริการการประมลูดงัที่ได้

กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลาที่เก่ียวข้องได้ดงันี ้

 กระบวนการ 
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 ระยะเวลา 
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กลยทุธท์างการตลาด 

 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้านคณุภาพการบริการ ความซื่อสตัย์และความ

เป็นธรรม จงึท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการแข่งขนัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอปุสงค์และอปุทานในตลาด ซึ่งฝ่ายบริหาร จะมีการทบทวนกล

ยุทธ์การก าหนดราคา โดยค านึงถึงการแข่งขัน การก าหนดค่าบริการของคู่แข่ง และสภาวะตลาด เป็นหลัก ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้

นโยบายด้านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้เกิดการตื่นตวัและสร้างอุปทานรถยนต์ให้เข้าสู่ตลาดประมลูมากขึน้ อาทิเช่น การยกเว้นการเก็บค่า

คอมมิชชัน่จากผู้ขายในบางกรณี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยตดัราคาแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่น 

หากแตจ่ะเน้นการพฒันาปรับปรุงคณุภาพด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นส าคญั   

2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 
 บริษัทมีนโยบายหลักในการให้ความส าคัญกับมาตรฐานการบริการเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทัง้ในช่วงก่อน 

ระหวา่ง และหลงัการประมลู โดยจดุเดน่ทางด้านบริการที่มีเหนือบริษัทคูแ่ข่งมีดงัตอ่ไปนี  ้

 จดัเตรียมพืน้ที่จอดรถเพ่ือเข้ารับการประมลูที่ส านกังานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ ตลอดจนจดัการประมลู
สญัจรในต่างจงัหวดัทัว่ภมิูภาคบนท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่เข้าท าการประมลู ซึ่งสามารถรองรับรถที่เข้าท าการ
ประมลูได้ครัง้ละกวา่ 2,000 คนั 

 มีเจ้าหน้าที่และทีมงานมืออาชีพที่ช านาญงานกวา่ 26 ปี  คอยให้บริการประเมินราคารถยนต์อยา่งยตุิธรรม พร้อมด าเนินการ
ประมลูขายให้ลกูค้าอยา่งมีประสิทธิภาพที่สดุ 

 มีจ านวนผู้ซือ้รถทัง้กลุม่ผู้ ซือ้ไปขายและกลุม่ผู้ซือ้ไปใช้ จ านวนมาก  ท าให้เกิดการแข่งขนักนัในการเสนอราคาประมลู เป็นผล
ท าให้ได้ราคาขายที่พงึพอใจทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

 จดัท าประกนัอคัคีภยัและวินาศภยักบับริษัทประกนัภยั และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในพืน้ที่ตลอด  24  ชัว่โมง พร้อม
ทัง้การบนัทกึด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการท างานโดยตลอด 

3) กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษัทก าหนดสถานที่การประมลูให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ภมิูภาคของประเทศไทย ปัจจบุนับริษัทมีสถานที่ท าการประมลู 13 แหง่ 

ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมลูไปยงัพืน้ที่ตา่งๆ นัน้ นอกจากจะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า และเพื่อการประชาสมัพนัธ์ให้บคุคลใน
แต่ละภูมิภาครู้จักบริษัทเพิ่มขึน้ ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน อีกด้วย โดยบริษัทจะจัดสถานที่การประมลูในสถานที่
ใกล้เคียงกบัพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สินเป็นจดุประมลูเป็นหลกั โดยบริษัทมีการท าการประมลูใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่ประมลู และ
การประมลูในระบบ E-Auction และช่วงปลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพฒันาระบบ E-Onsite (คือการมาประมลูที่ลานประมลูโดยไม่ต้องยก
มือชปู้ายแสดงตวั)เพิ่มเติมขึน้มาเพื่อรองรับการความต้องการของลกูค้าที่มีแนวโน้มที่จะหนัไปใช้ เทคโนโลยี เข้ามาใช้กับการซือ้ขายร ถยนต์
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประมลู ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และการ
ปรับปรุงการด าเนินการของบริษัทให้รองรับกบัการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในอนาคตพฒันาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  

บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาวเป็นส าคญั เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิม

ให้คงอยูก่บับริษัทและพยายามเพ่ิมฐานลกูค้าใหมเ่พ่ือขยายสว่นแบง่ทางการตลาด โดยกลยทุธ์การตลาดที่ใช้ คือ การรักษาฐานลกูค้าเดิมด้วย

คณุภาพและการบริการที่ประทบัใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลกูค้านักลงทนุรายใหม่ด้วยวิธีการตา่งๆ  โดยรายละเอียด

ในสว่นการตลาดและสง่เสริมการขายจะแบง่เป็น 2 สว่นส าคญั คือ 

 การรักษาฐานลกูค้าเดิม  
 จากการประกอบธุรกิจมากว่า 26 ปี ท าให้บริษัทมีฐานข้อมลูลูกค้าอยู่จ านวนมาก ซึ่งเป็นฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่บริษัท

สามารถน าเสนอรูปแบบบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้ขายหรือความต้องการในการใช้บริการด้านอ่ืนได้ บริษัทจึงเน้นการตลาดโดยจดั

โปรแกรมการให้บริการ เชน่ การให้ข้อมลูเพ่ือการซือ้ขายผ่าน  

สื่อ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล์การสะสมยอดซือ้

รถยนต์เพ่ือรับสิทธิพิเศษ เป็นต้น 

 การเพิ่มและแสวงหาลกูค้าใหม ่
 การตัง้เป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึน้มีผลให้ต้องการฐานลกูค้าที่กว้างขึน้ทัง้ในแง่คณุภาพและปริมาณโดยให้สอดคล้องตาม

เป้าหมายลูกค้าที่ก าหนดไว้ ลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้มาจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทัง้จากการหาลกูค้าโดยตรงด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดของ

บริษัทหรือทางอ้อม โดยการให้ลกูค้ากลุ่มเดิมแนะน าสมาชิกเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ลกูค้าที่ได้จากการที่ลกูค้าติดต่อโดยตรงมายัง

บริษัท อนัเน่ืองมาจากการจดัท าสื่อการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  จะท าการเน้นในด้านการสื่อสาร ผ่านช่องทาง Social Media เช่น 

Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็นต้น 

5) กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ 

เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประมลูเป็นสินค้ามือสอง จึงเป็นการยากที่ผู้บริโภคจะแยกแยะความแตกตา่งของสินค้าที่

เข้าร่วมประมลู เน่ืองจากอาจขาดความเชื่อมัน่ในคณุภาพของสินค้าและไมส่ามารถทราบถึงลกัษณะที่แท้จริงของสินค้า ดงันัน้ ความไว้วางใจ

และความน่าเช่ือถือของระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้าประมลูจะถกูน ามาเป็นปัจจยัในการเลือกพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วม

ประมลู ดงันัน้ บริษัทจงึท าการวา่จ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้บริการประเมินและตรวจสอบสภาพรถยนต์ทกุคนัโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยแก่ผู้ เข้าร่วม

ประมลูก่อนเข้าร่วมประมลูที่ส านักงานใหญ่ และสาขารังสิต   โดยจะมีการให้บริการตรวจสอบทัง้สภาพภายนอก อปุกรณ์ติดรถยนต์ ลกัษณะ

พิเศษ สภาพเคร่ืองยนต์ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประมลูสินค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัท และก าลงัมีนโยบายที่จะขาย

บริการดงักล่าวออกไปยงัทกุสาขาทัว่ประเทศ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัอบรมพนักงานให้บริการผู้ซือ้และผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็ม ใจ 

ตลอดจนให้ค าแนะน าในการเลือกซือ้และการพิจารณาอยา่งตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดแูลการให้บริการ 

6) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ   

 เน่ืองจากปัจจัยส าคญัที่มีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอุปทานรถยนต์มือสองเข้าสู่ตลาดการประมลู 

ดงันัน้ บริษัทจึงด าเนินกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มผู้ ค้ารถยนต์  ซึ่งถือเป็นพนัธมิตรหลกัทางธุรกิจ  

เพ่ือให้เกิดการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเชน่ การแนะน าลกูค้า การร่วมกนัจดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย  เป็นต้น นอกจากนี ้

บริษัทได้พฒันาการจดัระบบงานภายในเพื่อท าให้ผู้ ขายสามารถรับเงินคา่ขายสินค้าตามก าหนดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสถาบนั

การเงิน และผู้ ค้ารถยนต์ ให้ได้รับเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความประทบัใจในการให้บริการ 
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การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

 
  

           ส าหรับปี 2560 ถือเป็นปีที่อตุสาหกรรมยานยนต์เร่ิมสามารถปรับตวัได้หลงัจากที่ต้องพบเจอกับบททดสอบ      ผลจากโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตใหมแ่ละโครงการรถคนัแรก  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเร่ิมมีการปรับตวัในทิศทางเชิงบวก

มากขึน้ ตวัเลขการส่งออกกลบัมาเติบโตเป็นบวกอีกครัง้ แม้ว่าพืชผลทางการเกษตรราคาจะไม่ดีมากนัก แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัโดยรวมแล้ว 

สามารถสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย ในด้านบวก ท าให้ปี 2560 เป็นปีแรกที่ยอดขายรถยนต์ใหมข่องประเทศกลบัมาเติบโตอีกครัง้หนึ่ง  

           ในปี 2561 นโยบายกระตุ้ นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดีขึน้จากภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศที่น่าจะฟื้นตัวจะเป็นหนึ่งในปัจจยัที่มีส่วนสนับสนนุให้ตลาดรถยนต์ไทยเติบโตจากปี 2560  น าโดยการลงทนุภาครัฐ และ

ภาคการท่องเที่ยว ด้านอปุสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนคาดว่าจะเร่งขึ น้จากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับดีขึน้

จากผลของราคาสินค้าเกษตรที่กลบัมามีทิศทางขยายตวัได้อีกครัง้หนึ่ง รวมถึงการด าเนินการนโยบายประชารัฐ ที่จะท ามีเงินหมนุเวียนเข้ามา

ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้  โดยคาดวา่ตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2560 ประมาณ 10 %  

         บริษัทมีแผนพฒันาและสร้างความเชื่อมัน่ให้กับลกูค้าบุคคล (End User) เพื่อให้น ารถเข้ามาประมลู และ/หรือ มาประมลูรถไปใช้ โดย

การร่วมทนุจดัตัง้บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั เม่ือเดือนมกราคม 2560  เพ่ือเพ่ิมชอ่งทางในการหารายได้ให้กบับริษัทเพิ่มมากขึน้ และ

เพื่อหาพนัธ์มิตรที่เก่ียวข้อง รวมถึงการเตรียมการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูในการตดัสินใจส่ง

มอบรถมาให้ประมลูขาย  

         ด้านการผลิตในปี 2561 มีการคาดการณ์วา่ จะผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 2 ล้านคนั เติบโตจากปี 2560 โดยแบ่งสดัสว่นการผลิตออกเป็น

ตลาดในประเทศ 9 แสนคนั และส่งออก 1.1 ล้านคนั ซึ่งปัจจยัที่จะมีผลกับอตุสาหกรรมยานยนต์ประกอบไปด้วย มาตรการกีดกันทางการค้า

จากตา่งประเทศ ราคาน า้มนัในตลาดโลก อตัราภาษีน าเข้าสินค้าระหวา่งกนัในกลุม่ประเทศอาเซียนที่ลดลงเป็น 0% รวมไปถึงตลาดรถยนต์ใน

ประเทศที่คาดวา่จะขยายตวัจากปัจจยับวกตา่งๆเชน่ กลุม่เจ้าของรถจากโครงการรถคนัแรกที่จะกลบัเข้ามาซือ้รถใหม่หลงัจากพ้นเงื่อนไขห้าม

ขายใน 5 ปี  รวมทัง้หลายฝ่ายคาดการณ์การเติบโตGDP ที่บง่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจ  

         ด้านตลาดการผลิตรถจกัรยานยนต์ มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตวัต่อเน่ือง ซึ่งมีปัจจยัหนนุต่างๆมาจากทัง้ตลาดในประเทศและตลาด

ส่งออกต่างประเทศ โดยในกลุ่ม Big Bike มีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ืองทัง้การส่งออกและตลาดในประเทศซึ่งเน้นกลุม่ลกูค้าระดบับนที่มี

ความเสี่ยงจากภาระหนีเ้สียน้อยกวา่ และคาดวา่รายได้เกษตรกรและผู้ บริโภคในตา่งจงัหวดัซึง่เป็นก าลงัซือ้ส าคญัของรถจกัรยานยนต์จะได้รับ

แรงสนบัสนนุจากปัจจยัด้านนโยบายจากภาครัฐ 
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         นอกจากนีค้าดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลับมาเติบโต โดยได้อานิสงส์รถคนัแรกที่ปลดล็อกแล้ว ท าให้เจ้าของรถมีโอกาสตัดสินใจเปลี่ยน

รถยนต์ใหม ่แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัรถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้วยวา่จะมีรุ่นใหม่ๆ หรือไม ่หากมีการออกรถรุ่นใหมใ่นประเภทที่ลกูค้ามองหาอยู่ก็จะ

กระตุ้นให้ตดัสินใจเปลี่ยนรถได้งา่ย  

ภาวการณ์แข่งขันของตลาดรถยนต์  

สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2561 
- ปี 2555  ยอดรวม 1,436,335 คนั 
- ปี 2556  ยอดรวม 1,330,668 คนั (ลดลง 105,667 คนั – 7.3 %) 
- ปี 2557  ยอดรวม 881,832 คนั (ลดลง 448,836 คนั – 33.7 %) 
- ปี 2558  ยอดรวม 799,594 คนั (ลดลง 82,238 คนั – 9.3 %) 
- ปี 2559  ยอดรวม 768,788 คนั (ลดลง 30,806 คนั – 3.9 %)  
- ปี 2560  ยอดรวม 871,647 คนั (เพ่ิมขึน้ 102,859 คนั +13.4 %) 

       ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2560 มียอดขายอยู่ที่ 871,647 คนั มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ 13.4% โดยถือเป็นตวัเลขยอดขายที่
เพ่ิมขึน้เป็นครัง้แรกในรอบ 5 ปี หลงัจากปี 2555 ซึง่เป็นปีที่โครงการรถคนัแรกท าให้ยอดขายรถยนต์พุง่สงูขึน้อยา่งมาก 

       ตลาดรถยนต์ในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตวั โดยยอดขายรวมน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 9 แสนคนั โดยมีปัจจยับวกทัง้จากมาตรการการผลกัดนั
และส่งเสริมการลงทนุจากภาครัฐ การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตวัดีขึน้ของหลายฝ่าย เจ้าของรถยนต์ในโครงการรถคนัแรกที่ทยอยพ้น
ก าหนดห้ามซือ้ขายตามเงื่อนไขของโครงการฯซึ่งท าให้มีโอกาสซือ้รถยนต์ใหม่ รวมถึงค่ายรถยนต์ต่างๆที่มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองและออกแคมเปญต่างๆที่จงูใจลกูค้าซึ่งมีสว่นกระตุ้นการซือ้ขายรถอย่างมาก ตลอดจนอตัราดอกเบีย้สินเชื่อเช่าซือ้และค่าเงินดาวน์ที่
อยูใ่นระดบัต ่าชว่ยเร่งการตดัสินใจให้ซือ้รถได้งา่ยขึน้ 

 ประเภทรถที่คาดวา่จะมีการเติบโตดีกวา่ตลาดรวมในปี 2561 ได้แก่ รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก รถยนต์อเนกประสงค์ รถกระบะ และรถบรรทกุ     

        ในส่วนของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์และธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ดีลเลอร์รถยนต์ นอกจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสม
ตอ่ความต้องการของตลาดในแตล่ะประเภทรถ และภมิูภาคแล้ว การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้เกิดขึน้ในกลุ่มผู้บริโภค ทัง้ต่อ
ตวัรถยนต์ และบริการตา่งๆ ที่ตามมาหลงัการซือ้ขายรถยนต์  โดยเฉพาะการบริการหลงัการขาย ซึง่ในชว่งที่ผ่านมา มีการรวมกลุม่ผู้ ใช้รถยนต์
บางรุ่นร้องเรียนปัญหาที่เกิดในการใช้รถยนต์นัน้ๆต่อ สคบ. หรือผู้ ใช้รถยนต์บางคนที่ไม่พอใจกบัปัญหาที่เกิดขึน้กบัรถแล้วใช้สื่อโซเชียลในการ
ประกาศเร่ืองที่เกิดขึน้ตนเอง ซึง่จะสง่ผลตอ่ธุรกิจและภาพลกัษณ์ได้ในระยะยาว  

       นอกจากนี ้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัมีแนวโน้มดีขึน้ โดยส านักงานส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) แถลงคาดการณ์
ทางเศรษฐกิจปี 2561 โดยมองวา่ GDP จะขยายตวัที่ 3.8% โดยมีปัจจยับวกตา่งๆ เชน่ การขบัเคลื่อนการใช้จา่ยของรัฐบาลผ่านโครงการขนาด
ใหญ่ ความเชื่อมัน่เร่ืองการเลือกตัง้ รวมถึงรายได้เกษตรกรและการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟืน้ตวั 
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ปัจจยัความเสีย่ง 

 
 

       บริษัทได้ให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียง และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เป้าหมายหลักของการ

บริหารความเส่ียงคือการมุ่งมัน่จดัการความเส่ียงท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงค์องค์กร เพ่ือลดโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดขึน้หรือลด

ความเสียหายกรณีความเส่ียงเกิดขึน้ และ/หรือ ให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ 

       ทัง้นี ้โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองค์กร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดบั

ปฏิบตักิาร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ให้มาท าหน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัทรวมทัง้ตดิตาม กลัน่กรอง 

ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้แต่งตัง้คณะท างาน

บริหารความเส่ียงขึน้มา ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจากสายงานต่าง ๆ เพ่ือตดิตามการด าเนินงานด้านบริหารความ

เส่ียงอย่างใกล้ชิด 

       ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจน

ผลตอบแทนจากการลงทนุในบริษัทของผู้ ถือหุ้นอย่างมีนยัส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากอัคคีภัย 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาจากอคัคีภยั จึงจดัท าแผนในการจัดการปัญหาดงักล่าว โดยมีมาตรการในการ

รับมือและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานท่ี ระบบไฟฟ้า และสถานท่ีอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการอบรม

การป้องกัน การระงับอัคคีภัยและการซ้อมการหนีไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ตลอดเวลา ท าแผนการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทัง้หมดท่ีส านักงานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภยัของการเก็บน า้มันเชือ้เพลิง จัดเก็บให้เป็น

สถานท่ี พร้อมทัง้จดัเตรียมและติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิงให้เพียงพอ และครอบคลมุพืน้ท่ี เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดอคัคีภยัให้ลด

น้อยลงที่สดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จดัเตรียมแผนรับมือในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวสิยั ด้วยการท าประกนัอคัคีภยัเพ่ือรองรับปัญหาความเส่ียง

ท่ีคาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมเร่ืองทรัพย์สินของลูกค้า โดยทุนประกันอัคคีภยัมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามลูค่าตวั

ทรัพย์สิน เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกบัความเส่ียงจากอคัคีภยัอย่างเต็มก าลงั  อย่างไรก็ดี ในอดีตท่ีผ่านมา

บริษัทไม่เคยมีประวตัเิกิดอคัคีภยัท่ีร้ายแรงแตอ่ย่างใด 

2. ความเส่ียงจากอุทกภัย 

บริษัทมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอุทกภยัอย่างรอบด้าน โดยมีการจดัเตรียมพืน้ท่ีซึง่มีระดบัความสูงพ้นระดบัน า้ท่วมใน
หลายพืน้ท่ี ตลอดจนจัดหาพืน้ท่ีเพ่ือจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 27 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่งนอกจากเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนัน้ บริษัทยังสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีจัดเก็บทรัพย์สินในกรณีท่ีบางพืน้ท่ีเกิดอุทกภัยใน
อนาคต ส าหรับพืน้ท่ีในเขตส านกังานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัอุทกภยัโดยจดัเตรียมแผน Safety Zone เพ่ือใช้ใน
กรณีฉกุเฉิน โดยการจดัท าแนวดนิเพ่ือปอ้งกนัทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพืน้ท่ีของส านกังานใหญ่             
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ซึง่ในปี 2554 บริษัทได้สร้างแนวพืน้ท่ีปลอดภยั (“ Safety Zone”) สูงระดบั 2 เมตร ในเนือ้ท่ี  3 ไร่ และแนวสูงระดบั 0.5 เมตรใน
เนือ้ท่ี  6 ไร่  ในเขตส านักงานใหญ่  ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพืน้ท่ี Safety Zone สูงระดบั 3 เมตร ในเนือ้ท่ีประมาณ 14 ไร่เพิ่มเติม 
และในปี 2560 บริษัทได้ท าการยกระดบัพืน้โรงรับรถ โรงท าความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมลูจ านวน 6 โรง พร้อมแนว
ถนนด้านในบริษัท ท าเป็นแนวป้องกนัน า้ท่วม มีการติดตัง้เคร่ืองสูบน า้ขนาดใหญ่ และปรับปรุงทางระบายน า้ให้ดีขึน้ ตลอดจนท า
ประกนัภยัสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพืน้ท่ีส านกังานใหญ่และสถานท่ีในการดแูลทรัพย์สิน
ของบริษัททัว่ประเทศ 27 แหง่ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจดัท าแผนการปอ้งกนัน า้ท่วมเป็นขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความ
พร้อมของอปุกรณ์ เจ้าหน้าท่ี และการรายงานเหตกุารณ์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาเพ่ือสัง่การ บริษัทจงึประเมินว่าสามารถบริหารความเส่ียง
นีไ้ด้ในเกณฑ์ด ีอย่างไรก็ดี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัท่ีเคยเกิดขึน้แตอ่ย่างใด 

3. ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงาน  

ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทมีกลุ่มครอบครัวศลิา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีถือหุ้นในบริษัทจ านวน 299.93 ล้านหุ้น หรือคดิเป็น
ร้อยละ 54.53 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 550  ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึง่มากกว่าร้อยละ 50 ของทนุจด
ทะเบียนและเรียกช าระแล้ว การถือหุ้นจ านวนดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นกลุ่มนีมี้อ านาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้  แต่ไม่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
กรณีส าคญัท่ีต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

       อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการถ่วงดลุอ านาจ  จึงมีมาตรการควบคมุไม่ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
โดยไม่จ ากดั ดงัจะเหน็ได้จากการจดัให้มีกรรมการท่ีไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่น 
ซึง่กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะสามารถตรวจสอบ และสอบทานการท างาน
ตลอดจนถ่วงดลุอ านาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้ ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองตา่ง ๆ ในการน าเสนอ
เร่ืองตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

4. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 

ทรัพย์สินหลกัที่บริษัทให้บริการในการประมลู ได้แก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมีสดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ  88 
ของรายได้รวมของบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีการจดัหาจ านวนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้าของทรัพย์สินท่ีเป็นนิตบิคุคล ซึง่ส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปล่อยสินเช่ือ
เช่าซือ้รถยนต์และน ารถยึดจากลูกค้ามาท าการประมลู โดยจ านวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินท่ีน ามาประมลู 3 รายแรกมีสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 61  ของทรัพย์สินที่ประมลูจบของบริษัทในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทัง้ 3 ราย
ดงักล่าวนัน้ มีสาเหตุมาจากทัง้ 3 รายถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ ซึ่งมีนโยบายท่ีจะไม่ท าการประมลู
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ซึง่ยึดจากการผิดนัดช าระหนีด้้วยตนเอง เพ่ือความโปร่งใสในการท าธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมี
ความเส่ียงในกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาด าเนินธุรกิจจดัการประมลูด้วยตนเอง หรือน าทรัพย์สินไปท าการประมลูที่บริษัทอ่ืน ซึง่
อาจส่งผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทได้ท าการประเมินความเส่ียงดงักล่าวแล้วเช่ือว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจมีไม่สูงมากนัก 
เน่ืองจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นลูกค้าหลักของบริษัทนัน้ มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลักของตนเอง และต้องการความ
โปร่งใสในการท าการประมลู โดยหากสถาบนัการเงินดงักล่าวหนัมาด าเนินธุรกิจประมลูรถภายหลงัจากยดึรถแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้
ยึดรถและผู้ประมูลขายพร้อมกัน ดงันัน้ อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลูกค้าท่ีถูกยึดรถ เน่ืองจากลูกค้าท่ีถูกยึดรถ
จ านวนหนึ่งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเส่ียงในการท่ีสถาบนัการเงินดงักล่าวจะน าทรัพย์สินไปท า
การประมลูที่บริษัทอ่ืนนัน้ บริษัทเช่ือมัน่ว่าความได้เปรียบจากประสบการณ์ด้านการจดัการประมลูของบริษัทท่ีสัง่สมมากว่า 26 ปี 
การให้บริการท่ีดี ท าให้บริษัทมีฐานลูกค้าท่ีให้ความไว้วางใจและใช้บริการกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก รวมถึงการ
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ให้บริการโดยเน้นคณุภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น  การมีพืน้ท่ีจัดเก็บทรัพย์สินกระจายกว่า 27 จุดทัว่ทุกภูมิภาคใน
ประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหน่วยงานท่ีมีความช านาญโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายก่อนเข้าท าการประมลูที่ส านกังานใหญ่ 
และสาขารังสิต จึงก่อให้เกิดความเช่ือถือในระบบการบริหารจดัการของบริษัทซึง่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ที่
ต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันาเพ่ือให้เกิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทซึง่เป็นผู้ประกอบการรายเดมิ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ สามารถ

ทราบผลยอดรถท่ีประมูลได้อย่างทันท่วงที ทราบจ านวนรถท่ีอยู่ในคลังสินค้า จ านวนรถคงค้าง ระยะเวลาท่ีค้าง  เพ่ือสามารถ

วางแผนในการประมลูในรอบตอ่ไป เน้นเร่ืองการบริการท่ีด ีลกูค้าสามารถประมลูผ่านระบบ E-Auction  Mobile Auction, E-Onsite 

และบริษัทจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มสดัส่วนการจดัหา

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากแหล่งอื่น  ๆ  ทัง้จากบริษัทเอกชนอื่น รวมทัง้จากบุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การ

ส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการน ารถเข้าประมลู และการ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้ มีความช านาญให้

ค าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าท าการประมลู เป็นต้น และให้ความส าคญัในการดแูลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินท่ี

ท าการประมลูไม่ให้สญูหายหรือเกิดความเสียหาย 

5. ความเส่ียงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัท 

จากการท่ีทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ีท าการประมลูนัน้ เป็นรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ซึง่ยึดจากผู้ครอบครองซึง่ผิดนดัช าระหนี ้โดย

ตามสัญญาเช่าซือ้นัน้ผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพย์สินดงักล่าวไม่ สามารถน ามาท าการ

ประมูลได้โดยทันที และตามเง่ือนไขสัญญาระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินนัน้  บริษัทจะต้องท าการรับฝากรถยนต์ และ

รถจกัรยานยนต์ท่ีถูกยึดเพ่ือรอการประมลู ท าให้รถยนต์ดงักล่าวจะถูกจดัเก็บไว้ในพืน้ท่ีและความดแูลของบริษัทโดยมีระยะเวลา

จัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉล่ีย 1 – 45 วนั ส าหรับรถยนต์ และ 1 – 15 วนั ส าหรับรถจกัรยานยนต์ รวมทัง้บริษัทยงัเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดงักล่าวจากสถานที่จดัเก็บทรัพย์สินไปยงัสถานท่ีประมลู ท าให้บริษัทอาจมีความเส่ียงในการ

รับผิดชอบตอ่คา่เสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสญูหายหรือเสียหายในระหวา่งท่ีอยู่ภายใต้การดแูลของบริษัทได้  

ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่รถเกิดอุบตัิเหตหุรือความเสียหายในระหว่างท่ีรถ

อยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สิน การควบคมุการเข้าออกในพืน้ท่ี การว่าจ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากภายนอกเพ่ือรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพืน้ที่ซึ่งมีการจัดเก็บรถ โดยตามสญัญาระบุ

ให้บริษัทรักษาความปลอดภยัชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดตอ่ทรัพย์สินแก่บริษัท ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการ

กระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของบริษัทรักษาความปลอดภัย รวมทัง้มีการท าประกันภัยทรัพย์สินในวงเงินรวม  

2,091 ล้านบาท ส าหรับพืน้ท่ีจดัเก็บ/ทรัพย์สินท่ีจดัเก็บทัว่ประเทศ และในวงเงินรวม 435 ล้านบาทส าหรับทรัพย์สินท่ีจดัเก็บของกลุ่ม

บริษัทในเครือของสถาบนัการเงินแหง่หนึง่   

   นอกจากนี ้ในส่วนของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผู้ว่าจ้างท าการขนย้ายทรัพย์สินท าประกนัภยัจากความเสียหาย

ระหว่างขนย้ายทรัพย์สินซึง่ครอบคลุมถึงความผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างช่วง ซึง่บริษัทเช่ือว่าการด าเนินการตามท่ีได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเส่ียงในการท่ีทรัพย์สินจะเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการดแูลของบริษัทได้ใน

ระดบัหนึง่ โดยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์สญูหายจากพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สินของบริษัท 
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6. ความเส่ียงจากการให้เครดติลูกค้า 

จากการท่ีบริษัทมีการส่งเสริมการประมลู โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการจดัการ

ส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้ เข้าประมลูท่ีมีการติดต่อกบับริษัทเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการประมลูเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้

ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพ่ือลดความเส่ียงในการผิดนดัช าระหนีข้องลกูค้าท่ีสามารถน ารถยนต์

ออกจากพืน้ท่ีได้ก่อนการช าระเงินคา่ทรัพย์สินดงันี ้

หลักเกณฑ์ วางมัดจ า ช าระ การช าระเงนิเพื่อรับรถออก 

ปา้ยกลุ่ม เลข 8 ไม่ต้อง ไม่ต้อง ไม่ต้อง 

ปา้ยกลุ่ม เลข 7 ไม่ต้อง ไม่ต้อง ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์

เช็คตัว๋แลกเงิน 

ปา้ยกลุ่ม เลข 6 ไม่ต้อง ไม่ต้อง ช าระเป็นเช็คได้ 

ปา้ยกลุ่ม เลข 1 

(ลกูค้าท่ีเคยมาประมลูรถ) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์

เช็คตัว๋แลกเงิน 

ปา้ยกลุ่ม เลข 9 

(ลูกค้าท่ีเข้าประมูลครัง้แรก ประมลูได้ 1 คนัตอ่

ปา้ย) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์

เช็คตัว๋แลกเงิน 

ที่มา :  บริษัท 

หมายเหต ุ

1. การประมลู ณ ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ต้องช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมลู 

2. การประมลูสญัจร และสาขาตา่งจงัหวดั ต้องช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมลู 

3. ลกูค้าที่มีสิทธ์ิท าการจา่ยเช็คสามารถจา่ยเช็คลงวนัที่ลว่งหน้าได้ไมเ่กิน 2 วนัท าการหลงัวนัประมลู  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ

พิเศษแก่ผู้ ประมูล บริษัทได้ท าการเก็บสถิติผู้ ประมูลซือ้รถย้อนหลังของทุก  ๆ ปี  เพ่ือพิจารณาการให้เครดิตลูกค้า เพ่ือท าการ

วเิคราะห์ ทัง้ในด้านของปริมาณการซือ้ขาย ลกัษณะผู้ซือ้ การติดต่ออย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น รวมทัง้เป็นผู้ประมลูท่ีไม่เคยมีประวตัผิิด

นดัช าระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ภายหลงัชนะประมลู บริษัทยงัเป็นผู้ เก็บรักษาเล่มทะเบียนรถทุกคนัและจะส่งมอบให้แก่ผู้ ซือ้ภาย

หลงัจากท่ีผู้ซือ้รถท าการช าระเงินครบทัง้จ านวน ซึง่เป็นการปอ้งกนัความเส่ียงจากการน ารถดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนตอ่ อีก

ทัง้บางส่วนของผู้ ซือ้รถดังกล่าวเป็นลูกค้าซึ่งน ารถมาประมูลขายกับบริษัทจึงเปรียบเสมือนบริษัทมีทรัพย์สินของลูกค้าเป็น

หลักประกันเช่นกัน ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภทลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดยหากลูกค้าใดท่ีไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนด หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะท าการยุติสิทธิพิเศษในทันที  ด้วยแนวทางการด าเนินการ

ดงักล่าว บริษัทเช่ือมัน่วา่จะปอ้งกนัความเส่ียงดงักล่าวได้ 

ปัจจบุนับริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลูกค้าสิทธิพิเศษรายเดิมทกุ ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิตลูกค้าอย่าง

สม ่าเสมอ 
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ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

      

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างมีนยัส าคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงู

กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

พันธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทไมม่ีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงนิ 

บริษัทไมม่ีการออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน 

 

 

   ข้อมูลส าคัญอื่น    -  ไมม่ี – 

 

ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของ

บริษัทท่ีแสดงไว้ใน  www.sec.or.th  หรือเว็บไซต์ของบริษัท  www.auct.co.th  

   

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : AUCT 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริการจดัการประมลูสนิค้า 
ทนุจดทะเบียน : 137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 

550,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
จ านวนพนกังาน : 337  คน (ณ 31 ธนัวาคม 2560 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท      : 0107555000341 
เว็บไซต์บริษัท    : www.auct.co.th 
โทรศพัท์ : 02-934-7339 – 49  
โทรสาร 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

: 
: 

02-935-6020 
02-934-7339 – 49 ตอ่ 148  

บุคคลอ้างอิง   
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานฑตูจีน)  
ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท์  02-009-9378 ถึง 02-009--9398  

ผู้สอบบญัชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอก ซิตี ้ทาวเวอร์  ชัน้ที่ 15 เลขที่ 179/74-80 สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02-344-1000 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.auct.co.th/
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                 ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

 

  

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

ณ วนัท่ี  9 กมุภาพนัธ์ 2561  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กลุม่ครอบครัวศิลา    

 นายภาคภมิู ศิลา  137,499,000 25.00 

 นางสาวธิดารัตน์ ศิลา  137,495,000 25.00 

 นายเทพทยั ศิลา  19,936,300 3.62 

 นางวิภา ศิลา  5,000,000 0.91 

 นางพรรณี ศิลา  250,000 0.05 

 รวมกลุม่ครอบครัวศิลา  300,180,300 54.58 
2. กลุม่เสรีวิวฒันา    

 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒันา  24,561,400                  4.46 

 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันา  14,000,000 2.55 

 นางวราณี เสรีวิวฒันา  6,700,000 1.22 

 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  500,000 0.09 

 รวมกลุม่เสรีวิวฒันา  45,761,400 8.32 
3. กลุม่ยอดจรัส    

 นายสวุิทย์ ยอดจรัส  3,616,200 0.66 

 นายณฐัวฒิุ ยอดจรัส  1,580,000                  0.29 

 นางสาวณฐัธิดา ยอดจรัส  1,500,000 0.27 

 รวมกลุม่ยอดจรัส  6,696,200 1.22 
4. นายทวีฉัตร จฬุางกรู  6,615,400 1.20 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  6,245,000 1.13 

6. นางสาวมาลี กิตติชโูชติ  5,200,000 0.94 

7. นายสินธุ เวศย์วรุตม์ 3,506,000 0.64 

8. นายสมบรูณ์ กิจถาวรสวสัดิ์  3,500,000 0.64 

9. นางสาวเสาวลกัษณ์ ชยัเดชสริุยะ  2,407,400 0.44 

10. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอ่ืนๆ รวม  169,888,300 30.89 

 รวม 550,000,000 100.00 
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การจดัการ 

 
 

 

 

 

        

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  
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           โครงสรา้งองคก์ร 

             บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
               ( ณ 31 ธันวาคม 2560 ) 
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โครงสรา้งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการอิสระ  

3. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ  

5. นายเทพทยั ศลิา รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  

6. นายสุวทิย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายวรัญญ ูศลิา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ  

หมายเหต:ุ /1 นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระของบริษัท 

ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2560  และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล เป็น

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 วนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย์ เป็นเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพนัแทนบริษัท คือ นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคน

หนึง่ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสวุทิย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์  ทศิทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหุ้น และเพิ่มมลูคา่สงูสดุแก่กิจการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันาบุคคลากรของบริษัท 
รวมทัง้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ  รวมทัง้
ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  39 

4. ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดบัท่ีขบัเคล่ือนให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน 

5. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  

6. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัปิดบญัชีสิน้ปีของบริษัทและจดั
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือมีความจ าเป็น 

7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 

8. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานเป็น 2 แบบ คือการ
ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพ่ือน าผลการประเมินมา
พิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่าย
บริหารอย่างชดัเจน 

10. คดัเลือกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอเพ่ือเสนอรายช่ือต่อ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้มอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ี เหน็สมควร 
12. เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

       บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกตเิป็นประจ าทกุ 3 เดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทัง้ปี 

และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท

หรือบริษัทย่อย กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

       นอกจากนี ้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ 

นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ /1เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศกึษา ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต 
จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA 

โดยมี นายรุ่งพนัธ์ ซาลลี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 31 
ธันวาคม 2560  และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ   
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ศรีส ารวล เป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป   

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก เพ่ือให้ได้รายงานทางการเงินท่ี
น่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดแูลให้ปฏิบตังิานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
5. สอบทานระบบการควบคมุภายในและก ากบั ดแูล ติดตาม และวางระบบควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัการจดัการความเส่ียง

ของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือลดความเส่ียงในด้านตา่งๆ 
6. ตดิตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตังิานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง 
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทวา่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มคา่หรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี  และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายใน 
10. จดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบตักิารตรวจสอบ 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอนและก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
12. ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหต:ุ     กรรมการล าดบัที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. ก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ จัดการ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการทดแทน  เพ่ือให้มีองค์ประกอบและคณุสมบตัิตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  และ
ก าหนดวธีิการเสนอรายช่ือผู้ มีคณุสมบตัพิร้อมเหตผุลประกอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. คดัเลือกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ 
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4. เสนอแนะวธีิการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้ตดิตามและสรุปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ  เพ่ือน าข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 

5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้แนวปฏิบตัิของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ 

6. จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์  การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผู้จดัการท่ีเป็นธรรมและสอดคล้อง

กบัผลการด าเนินงานของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
8. ประเมินผลทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้ จัดการเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
9. พิจารณางบประมาณการขึน้ค่าจ้าง  การเปล่ียนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  

รวมทัง้ฝ่ายจดัการเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
10. พิจารณาทบทวนศกึษา ติดตามการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร  

รวมทัง้ฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนั 
11. คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้

             ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

นายสุวทิย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหารความเส่ียง 

นายเทพทยั ศลิา กรรมการบริหารความเส่ียง 

นายวรัญญ ูศลิา กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.พิจารณาอนมุตันิโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ แผนงาน รวมถงึคูมื่อการบริหารความเส่ียง 

2.ตดิตามดแูลการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง 

3.ทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

4.จดัระบบเตือนภยัของความเส่ียงทกุประเภท และมาตรการจดัการความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 

5.ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดเพ่ือน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 

6.ตดิตามกระบวนการบง่ชีแ้ละการประเมินความเส่ียง 

7.ประเมินความเส่ียงและอนมุตัแิผนจดัการความเส่ียง 

8.รายงานความเส่ียงและการด าเนินงานเพ่ือจดัการความเส่ียงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

9.ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 3  ทา่น ดงันี ้

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

นายสุวทิย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร 

นายเทพทยั ศลิา กรรมการบริหาร 

นายวรัญญ ูศลิา กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 ได้อนมุตัแิตง่ตัง้ นายศราวธุ จารุจินดา เป็น
กรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบุคคลากร และ อ านาจการบริหารต่างๆ 
ของบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบคุคล  ระบบการเงิน และ ระบบข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสินใจประเดน็ท่ีมีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนนุ และบริหารความเส่ียงของบริษัทดงันี ้

- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และสนบัสนนุเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการปฏิบตัิทั่วทัง้
บริษัท 

- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

- ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
มอบหมาย รวมถงึทบทวนคูมื่อการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ 

- รายงานความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั และการจดัการความเส่ียงดงักล่าว ตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
9. พิจารณาอนมุตัธิุรกรรมตา่งๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนมุตัแิละด าเนินการ 
10. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ 
11. มีอ านาจอนมุัติการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทุนอ่ืนๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนัการเงิน  การขอ

อนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผูกพัน/การอาวลั/การค า้ประกัน  การอนุมัติแผนงาน/  งบประมาณ/ซือ้
สินค้าและบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย การอนมุตัซิือ้สินทรัพย์และการซอ่มแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

12. ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การอนมุตัริายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถงึการอนมุตัริายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความ

ขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บคุคล

อ่ืนกระท าการแทนในกรณีดงักล่าว รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ต้องขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการ
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ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 10  ทา่น ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุวทิย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศลิา กรรมการผู้จดัการ 

3. นายวรัญญ ูศลิา รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายส านกักรรมการ 

4. นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายเผ่าพงษ์ เตม็สมัฤทธ์ิ * รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร 

6. นายเกรียงศกัดิ ์ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

8. นายนิธิศ โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

9. นายสธีุ สมาธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

10. นางสาวพนูศลิป์ แก้วจ านงค์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายส านกักรรมการ  

หมายเหต ุ: * นายเผ่าพงษ์ เต็มสมัฤทธ์ิ ได้ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่งและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เปา้หมายและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือขออนมุตัิ 
3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิทกุ 3 เดือน 
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนมุตัิ 
5. บรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เล่ือนลดตดัเงินเดือนหรือคา่จ้าง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจ้างตลอดจนให้พนกังานและ

ลกูจ้างออกจากงานตามอ านาจอนมุตัแิละด าเนินการ 
6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่หนงัสือตา่งๆ ท่ีใช้ตดิตอ่กบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอ านาจ

ให้กระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จลลุ่วงไป 
7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจ้าง และวางระเบียบการปฏิบตัิงานโดยไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบข้อก าหนด

หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง และการ

มอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
9. มีอ านาจอนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ ยืมหรือลงทนุอ่ืนๆ  การกู้ ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนัการเงิน  การขอ

อนมุตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและคา่ใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั / การอาวลั / การค า้ประกนั  การอนมุตัิแผนงาน/งบประมาณ/ซือ้
สินค้าและบริการเพ่ือส่งเสริมการขาย การอนมุตัซิือ้สินทรัพย์และการซอ่มแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

10. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการจะไม่อนมุตั ิหรือมีส่วนเก่ียวข้อง หรือเข้าร่วมด าเนินธุรกิจ 

ในธุรกิจท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือ

บริษัทย่อยของบริษัท 

       ทัง้นี ้อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จดัการหรือบุคคลท่ีมีส่วนได้

เสียกบับริษัทตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของตลาดหลกัทรัพ ย์

แหง่ประเทศไทย ไม่ถือวา่อยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจของกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิตกิรรมดงักล่าว ไม่วา่โดย

ดลุยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าในนามของตนเองในกรณีดงักล่าว นิตกิรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพ่ือให้ได้ความเห็น

ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนด

ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายตอ่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

กรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดย

ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) 

ประธานกรรมการ 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 

รองประธานกรรมการ 35,000 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 

กรรมการ 30,000 

รวมทัง้อนมุตัคิา่บ าเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2559 ในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2.60 

ล้านบาท โดยกรรมการผู้ มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

 

    ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการ  1,080,000 - 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  - 920,000 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ  - 760,000 

4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ  - 760,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

5. นายสุวทิย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  - - 

6. นายเทพทยั ศลิา   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ  - - 

7. นายวรัญญ ูศลิา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ   - 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนกรรมการได้รวมทัง้คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่บ าเหน็จรายปี  

ผู้บริหาร  

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 10 ท่าน ซึง่บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปของเงินเดือน โบนสั และ 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน เป็นจ านวนเงินรวม 24,888,222 บาท ในปี 2560  

 (ข)   คา่ตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

 - ไม่มี -   

สถติิการเข้าประชุมของกรรมการ 

สถิตจิ านวนครัง้การเข้าประชมุของกรรมการชดุตา่งๆ ในปี 2560 

รายช่ือ คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์     เสรีววิฒันา 5/5 2/2 - - - 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์   ไทยรุ่งโรจน์ 5/5 2/2 4/4 - - 

3. รศ.ดร.มนตรี       โสคตยิานรัุกษ์ 5/5 2/2 4/4 - - 

4. นายศราวธุ          จารุจินดา 5/5 - 4/4 3/3 - 

5. นายสุวทิย์           ยอดจรัส  5/5 - - 3/3 22/ 22 

6. นายเทพทยั          ศลิา 3/5 - - 2/3 18/ 22 

7. นายวรัญญ ู         ศลิา 4/5 - - 3/3 21/ 22 
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คณะกรรมการบริษัท สหการประมลู จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที ่ดีจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ มีส่วนได้
เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
และตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีสากลของ The Organization 
for Economic Co-Operation and Development (OECD 
Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทัง้ 5 
หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับ
ความเห็นชอบ และการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
2/2558 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้มีผลนับจากวันอนุมัติ
เป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตัิและการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 
ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย์ 
เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการ
ได้รับข้อมลูและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะ
ได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ ถือ
หุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม 

 

ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทเชน่ การจดัสรรเงินปันผล  การแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  

 

การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้
ความส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้  

 
 
 
 
 
 
ถือหุ้ นใช้สิทธิตามพืน้กฎหมายที่ก าหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นวางใจ และมีความมัน่ใจในการ
ลงทุนนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ  ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น   

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 บริษัทได้ด าเนินการจดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ  
ห้องประชุม บริษัท สหการประมลู จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 
ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะทัง้สิน้ 
568 คน นับจ านวนหุ้นได้ 379,577,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.01 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 7 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั ประธานกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ซึ่งประธานกรรมการได้ด าเนินการ
ประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการประชมุดงันี ้  

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้ นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นทุกราย มีโอกาสเสนอ
ชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้อง
ส ่ง ห น ัง ส ือ เ ส น อ ชื ่อ ก ร ร ม ก า ร เ ป็น ล า ย ล ัก ษณ ์อ ัก ษ ร ต ่อ
คณะกรรมการบริษัทภายในว ันที ่บริษัทก าหนด พร้อมแนบ
หลักฐานการถือหุ้ น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทัง้นี ้
บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และสิทธิในการเสนอวาระ
การประชุม พร้อมทัง้เหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.auct.co.th) ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุ
เป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็น
วาระที่ก าหนดโดยผู้ ถือหุ้ น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่

การก ากบัดแูลกิจการ 
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รับเ รื่องที ่ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพื ่อให้บรรจ ุเ ป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จง
เหต ุผลให้ที ่ประช ุมสาม ัญผู้ ถ ือหุ้ นทราบ นอกจากนี ผู้้ ถ ือหุ้น
สามารถส่งค าถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ไม่มีผู้
ถ ือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประช ุมหรือ เสนอชื ่อบ ุคคลเพื ่อ
พิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย ่างใด เผยแพร่
ก าหนดการประชุมและวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทาง
ระบบการสื่อสารข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั  
 
เผยแพร่ก าหนดการประชมุและวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
ทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)  
 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และ
เหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อม
แนบหนงัสือมอบฉันทะ รายงานประจ าปี รวมทัง้รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา โดยได้จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุคน
ที่มีรายชื่อ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เพื่อการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัส่ง
ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 14 วนั และประกาศลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันท าการต่อเน่ือง 3 วันติดต่อกันก่อนวนัประชุม ผู้ ถือ
หุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)  
 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท
ซึง่บริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทกุคนของบริษัทเพ่ือเป็นผู้ รับมอบ
อ านาจเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ ซึง่ทางบริษัท
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุ และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้ง
เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ และค าแนะน าขัน้ตอนการมอบฉันทะ 
ทัง้นีห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
ก าหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแตล่ะวาระได้ 

ณ วนัประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุก
ราย และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวก
อย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั ง้แต่
เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 

ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทัง้ผู้ ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุ 
เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 

จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

ก่อนการประช ุมประธานในที ่ประชมุได้แจ้งจ านวนผู้ เ ข้าร่วม
ประช ุมทัง้ผู้ ที ่มาด้วยตนเองและผู้ ร ับมอบฉันทะ ให้ที ่ประชมุ
รับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้
ทราบก่อนการประชุม 

ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ก าหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ 
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในที่
ประชุมแต่อย่างใด 

ประธานเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
โดยบริษัทได้บนัทึกประเด็นส าคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียง
ข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share :  1 Vote หรือ 1 หุ้น มี
คะแนน 1 เสียง  

ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด
และข้อสงสัย 

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัท
จะนับจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ ที่มีผู้ ถือหุ้นเข้า
มาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการ
ประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติใน
ที่ประชุมเท่านัน้ ทัง้นีป้ระธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้
ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจ านวนหุ้นที่ลงมติ เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

http://www.auct.co.th/
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ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น  

หลังจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผล
การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตัง้แต่ต้นจนจบ และจัดท า
บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ
รายละเอียดของขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถึงผล
ของคะแนน ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม 
ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น ผู้ เก่ียวข้อง และผู้ สนใจทั่วไปได้
รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถ
ติดตอ่ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” โทรศพัท์ 02-9347344 ตอ่ 148 หรือผ่านทาง
อีเมล ir@auct.co.th และในทุก ๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทาง
บริษัทจะได้น ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพฒันาการท างานของบริษัทให้
ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

หมวดที่  2 การปฏิบัติ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The 
Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้ นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่ เป็นผู้ บริหารและผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
รายยอ่ย ผู้ ถือหุ้นบคุคล หรือ สถาบนั ควรได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียม
กันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้น
เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุน
กบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก าหนดการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อก าหนด
แนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือ
หุ้นไมแ่ตกตา่งกนั 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในปี 2560 บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยบริษัท
ได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายอยา่งเทา่เทียมกนั รายละเอียดดงันี ้ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุม

สามญัประจ าปี ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อ
บรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รายย่อยและนักลงทนุสถาบัน
ร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชมุได้หลายชอ่งทาง  

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ต่อตลาดหลกัทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 1 เดือน ก่อนวนัประชมุ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 14 วนัก่อนวนัประชมุ 

การเพิ่มวาระการประชมุโดยไม่ได้แจ้งลว่งหน้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้ นประจ าปี 2560 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวัน
ประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งไว้ลว่งหน้า 

การมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่ เข้า
ประชมุเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ก าหนดทิศทางในการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนัน้บริษัทได้เสนอ
ทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมอิสระจ านวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชมุไมไ่ด้มอบอ านาจให้บคุคลดงักลา่วเข้าร่วมประชมุและ
ลงคะแนนเสียงแทน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ไมมี่
ผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย   

การใช้บตัรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุม
ในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote 
หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยบริษัทได้เก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าร่วมประชมุ ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้น 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้ บริหารในการน า

ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการ

ถือครองทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ 

ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือ

ครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการ 

และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แกบ่ริษัทในวนัเดียวกบัวนัทีส่ง่รายงาน

ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ใน

หนว่ยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลู

ภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 

ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้าม

ไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัท

ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลกัษณะแห่งความผิด และ

เจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้  ๆ   ซึ่งเร่ิม

ตัง้แตก่ารตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับ

ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษ

สูงสุดหากพบว่าผู้ บริหารหรือบุคคลที่เก่ียวข้องใด  ๆ  ได้ใช้ข้อมูล

ภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือ

หุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสงูสดุ คือ การให้

ลาออกจากบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
(The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตัง้แตผู่้ ถือ

หุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึง

ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกนั 

ดงันัน้ บริษัทจงึได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตัิต่อผู้

มีสว่นได้เสียให้สอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน และมุ่งมัน่

ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้ น โดยค านึงถึงการ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่

เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดแูล

กิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

บริหารจดัการและปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้และทกัษะการบริหาร

มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ ถือหุ้น

โดยรวม 

รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มของ

บริษัทต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกัน สม ่าเสมอ และครบถ้วนตาม

ความเป็นจริง 

ไมแ่สวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมลูภายใน

ที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัทางธุรกิจอนัจะ

น ามาซึง่ผลเสียของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

พนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างาน

เป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษา

สภาพแวดล้อมการท างาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอด

ความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

ก าหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่า

พนักงานทุกคนเป็นหนึ่ง ปัจจัยส าคัญ และมีคุณค่า น ามาซึ่ง

ความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี

แนวปฏิบตัิดงันี ้

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับพนักงานและ

หลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่

แบง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ 
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ชาติตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับ

การปฏิบัติงาน รวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ

ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์/

เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ กระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชัน้น า โดยมีความชัดเจน โปร่งใส 

ยตุิธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้บริษัท 

ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน

หน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล 

และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมี

ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองที่องค์กร ผู้ บังคับบัญชา และ

พนกังานทกุคน ดงันี ้

องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการท างานอยา่ง

มืออาชีพ และพฒันาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่

ที่รับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง 

ผู้ บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูล

ป้อนกลบั และสนบัสนนุการพฒันาพนกังานอยา่งเสมอภาค 

พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการพฒันาความสามารถของตนเอง 

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ 

ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้อยู่กับคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน 

ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน 

กระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรือการปฏิบตัิ

ของพนกังานนัน้ ๆ 

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนกังานอยูเ่สมอ 

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า

เทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองที่สอ่

ไปในทางผิดข้อบงัคบัการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ ประกาศ 

หรือกฎหมายได้ 

คู่แข่ง  :  ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล 

ภายใต้กรอบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้า และ

ยดึถือกติกาของการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็น

ธรรม 

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่

สจุริตหรือไมเ่หมาะสม 

ไมท่ าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหา ให้ร้ายป้ายสี 

และโจมตีคูแ่ข่งโดยปราศจากมลูความจริง 

คู่ค้า   :   ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด าเนิน

ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย

และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความ

สมเหตสุมผล 

รักษาความลบัของคูค้่าอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าข้อมลู

ของคูค้่ามาใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ลูกค้า   :  มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า 

และประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพ และ

ยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่

ดีและยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน 

ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังสม ่าเสมอ รวมถึงไม่ใช้ข้อมูล

ของลกูค้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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เจ้าหนี ้: ยดึถือแนวทางปฏิบตัิที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และเป็นธรรม

ตอ่เจ้าหนีร้วมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

รักษาและปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้ในแงก่าร

ช าระคืน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนีต้ามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้

อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม :   ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั คณุภาพ

ชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม 

ทัง้พืน้ที่ โดยรอบบริษัทแบ่งผลก าไรส่วนหนึ่ งเพื่อตอบแทนและ

สร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบ

ตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่

ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และ

คณุภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สดุ 

คืนผลก าไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สม ่าเสมอ 

ปลกูฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมให้

เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั 

ให้ความส าคัญในการท าธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ านงเดียวกันกับ

บริษัทในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

อ านวยประโยชน์ตอ่สงัคมทกุระดบั ทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล 

เข้าร่วมสนับสนนุกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพฒันาสงัคม

และประเทศ ทัง้นโยบายรณรงค์ป้องกนัและนโยบายสร้างเสริม 

ให้ข้อมลูที่ถกูต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบ

อนัเกิดขึน้กบัชมุชนโดยรอบ เพ่ือจดัการแก้ไขได้อยา่งทนัทว่งที อนัจะ

เป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มี

ปัญหาขดัแย้งและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคญักับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นเ ร่ืองที่ทกุ

ภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์

อกัษร และประกาศใช้ในวนัที่ 1 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการ

แตง่ตัง้ “คณะท างาน Anti-corruption” เพ่ือดแูลในเร่ืองนี ้

นโยบาย  

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและต่อต้าน

การทจุริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กบัเจ้าหน้าที่

ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาคเอกชน โดยถือว่าการกระท าใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ดงักล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถกูต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี บคุลากรทกุระดบัจะต้องตอ่ต้านและละเว้นการกระท าเชน่

วา่นี ้

แนวทางปฏิบัติ 

พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไป

เก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบ

เห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทต้องแจ้ง

ให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้

ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่าน

ชอ่งทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้ง

เร่ืองการคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามที่

ก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้

ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่น เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ 

นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิด

กฎหมาย 
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บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท า

ความเข้าใจกับบุคลที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรืออาจ

เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบาย

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การ

ให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน

นามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้

ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล 

แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ 

ในทางการเมือง 

บริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง

หรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ีง 

บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง 

นักการเมือง หรือผู้ สมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือทางการเ มืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and 

Aid Grants) อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เน่ืองจากกิจกรรม

ดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน 

และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อ

ไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึง

ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริจาคเพื่อการกุศล 

กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้

การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศล

ดงักล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อสนับสนนุให้วตัถปุระสงค์ของ

โครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง

แท้จริงหรือเพ่ือเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานด้วยความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดงักล่าวไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ตา่งตอบแทนให้กบับคุคลใด หรือหน่วยงาน

ใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป เช่น 

การติดตราสญัลกัษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่

จดังาน หรือในสื่อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

เงนิสนับสนุน 

เงินสนับสนนุ (Sponsorships)  เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

ของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจ

ท าได้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท 

ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือ

ผลประโยชน์ที่ยากตอ่การวดัผลและติดตาม  เงินสนบัสนนุยงัอาจถกู

เชื่อมโยงไปเก่ียวกับการติดสินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและ

หลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และ

รายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้

เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วา่ผู้ขอเงินสนบัสนนุได้ท ากิจกรรมตาม

โครงการดังกล่าวจริงและเป็นการด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้

วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

ด า เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) 

เงินสนับสนุนนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์

อ่ืนใดที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร 

เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ตา่งตอบแทนให้กบับคุคล

ใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น ประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจ

ทัว่ไป 

ในการเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนนุ จะต้องจดัท าใบบนัทกึค าขอ ระบชุื่อผู้ รับ

เงินสนับสนนุและวตัถปุระสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสาร

ประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้ มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทพิจารณาอนมุัติ

ตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบริษัท 

ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทตระหนกัดีว่าการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี กับพนัธมิตรทางธุรกิจ

เป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของบริษัท 

พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการ
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ต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปคา่ใช้จ่ายอ่ืน (Others) แก่/จาก

บคุคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคล

ใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึง่ความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระท าไมเ่หมาะสม 

หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความชว่ยเหลือหรือผลประโยชน์ 

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ชใ่นนามพนกังาน 

ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น 

บตัรของขวญั หรือบตัรก านลั) 

เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม ่ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตาม

กาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจดัให้มีการประกวดราคา 

พนักงานต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้า

ร่วมการประกวดราคานัน้ ๆ 

เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ใน

กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน 

2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงาน

ของขวัญ และน าส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการ กรรมการ

ผู้จดัการ เพ่ือน าไปเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน หรือบริจาคเพ่ือการกศุล

ตามความเหมาะสม 

การประเมินความเส่ียง 

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง 

(CSA : Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ และทบทวน

มาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน

ความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 

 

ทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะน านโยบายฉบับนีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน

บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การ

ประเมินผลงาน การให้คา่ตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง 

การอบรมและการส่ือสาร 

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่บริษัทเพ่ือให้ตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายฉบบั

นี ้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

เพ่ิมเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/ผู้ ให้บริการ และ

บคุคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

บริษัทจะสื่อสารนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ให้แก่ตวัแทน ตวักลาง

ธุรกิจ ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า/ผู้ ให้บริการ ตลอดจนบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ตัง้แต่เร่ิมต้นสมัพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม 

ทัง้นีบ้ริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่าย

สินค้า/ผู้ ให้บริการ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการ

รับผิดชอบตอ่สงัคมเชน่เดียวกบับริษัท 

การก ากับติดตามและสอบทาน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี  ้และเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 

หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ากับ และติดตามการน านโยบาย

ฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค าแนะน าตา่ง ๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้หากต้อง

มีการปรับปรุงใด ๆ ต้องด าเนินการโดยเร็วที่สดุ 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/

หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีมาตรการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับ

บริษัทผ่านชอ่งทางตา่ง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดแูลผู้ มีสว่นได้

เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท

ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่าน

ชอ่งทางตา่ง ๆ ดงันี ้
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จดหมาย  

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 

โทรศพัท์     : (662)-934-7339 - 49 

โทรสาร    : (662)-935-6202 

ส าหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบ

ของบริษัทฯ 

3.3   ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทมีหน้าที่ดแูล

ให้บริษัทมีการติดตอ่สื่อสารและเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา แก่นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่อ่ืน ๆ โดย

ใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ 

การจดัประชมุและการแถลงข่าวตา่ง ๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ 

และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมลูได้อย่างถกูต้องและรวดเร็ว รวมทัง้

มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลเร่ืองดงักลา่วด้วย 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทมีการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของ

งานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์ ซึง่ท าหน้าที่ติดตอ่สื่อสารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 

รวมทัง้นกัวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ไป   

ข้อมลูติดตอ่สื่อสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ที่อยู ่   บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Email             investor@auct.co.th 

เว็บไซต์            http://www.auct.co.th 

โทรสาร            (662)-935-6202 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (662)-934-7339 - 49 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and 

Transparency) 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทัง้รายงานข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ

บริษัทซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้

เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศของ

บริษัทให้ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน  และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่า

เทียมกัน เพื่อท าให้ผู้ ได้รับข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัทอย่าง

ถกูต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง  ๆ 

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ 

www.auct.co.th 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงิน

ดงักล่าวจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ 

รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

4.2 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงาน

การซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทกุครัง้ 

2)      บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมี

สว่นได้เสียของกรรมการตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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3)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกันที่

ส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ

ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน 

สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อก าหนดทางการ บริษัทจึงก าหนดนโยบาย

การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการและ

ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และรองกรรมการ

ผู้จดัการ สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกับเนือ้หาของข้อมลูที่

ส าคญั เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมลูด้วยตนเอง หรือ

อาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ชีแ้จงก็ได้ 

การเผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมลูที่

น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมลูตา่ง ๆ  ได้ชดัเจน 

เข้าใจงา่ย และทนัเวลา 

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยภายใน

ก าหนดเวลา และความถ่ี ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการ

ก าหนด ตามประเภทของข้อมลู 

ข้อมลูส าคญัของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรืออาจ

กระทบต่อการตดัสินใจลงทนุหรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือ

หุ้น จะเปิดเผยได้ตอ่เม่ือข้อมลูนัน้เผยแพร่อยา่งเป็นทางการตอ่ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 

ห้ามเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผย

แล้วอาจท าให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือ

ข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่

แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมลูที่มีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกิน

จริง หรือในเชิงสง่เสริมเกินความจ าเป็นโดยไมมี่เหตผุลสนบัสนนุ โดย

ควรละเว้นถ้อยค า หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจท าให้เข้าใจ

ผิดตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมลูไม่ถกูต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจาก

ข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถกูต้องอย่างมี

นัยส าคัญ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และรอง

กรรมการผู้จดัการ มีอ านาจชีแ้จงข้อเท็จจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่

ถกูต้องโดยทนัที 

การด าเนินการกรณีข้อมูลร่ัวไหล หรือข่าวลือ 

เม่ือมีเหตกุารณ์ที่มีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเก่ียวกับบริษัท หรือมี

การอ้างอิงข้อมลูที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมลูส าคัญร่ัวไหลไปสู่บุคคลอ่ืน 

หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ และ/หรือ การด าเนินงานของบริษัท ไม่

ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้ จัดการ และรองกรรมการผู้ จัดการ รับผิดชอบในการชีแ้จงข้อมูล

ส าคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้ บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือ

หุ้นทกุท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมลูของบริษัทในระดบัที่เท่าเทียมกัน ผู้ ถือ

หุ้ นรายย่อย และผู้ ถือหุ้ นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมลูเพียงพอตามที่บริษัท

เปิดเผยชอ่งทางตา่ง ๆ มีดงันี ้ 

โทรศพัท์ : 02-9347344 ตอ่ 148  

เว็บไซต์ :  www.auct.co.th 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@auct.co.th 

ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และ

ทีมงานผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) จะเป็นผู้

ล่วงรู้หลกัการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษา

ความลบัในสว่นที่ตวัเองรับผิดชอบไมใ่ห้ความลบัตกไปยงับคุคลอ่ืนที่

ไม่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ยังไม่ได้
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เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนญุาต กลุ่มบุคคล

หรือบคุคลอ่ืนใด (รวมถึงสื่อมวลชน นกัวิเคราะห์) จนกวา่ข้อมลูจะได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว โดยยดึหลกัปฏิบตัิดงันี ้ 

ห้ามผู้ บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนัก

ลงทนุสมัพนัธ์ ใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

ผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอ่ืน เช่น การซือ้ขาย

หลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหาร

และบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมลูภายในรวมถึงทีมงานนักลงทนุสมัพนัธ์ซือ้

ขายหุ้นในชว่งเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการ

ประกาศสารสนเทศที่มีนัยส าคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ด าเนินการ

เปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทจะสื่อสารข้อมลูกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ เก่ียวข้องในการ

ลงทุน และผู้ ถือหุ้ นผ่านผู้ แทนบริษัทที่ ไ ด้ รับมอบหมาย โดยมี

เ จ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เ ป็นผู้ ท าหน้าที่หลักในการติดต่อ

ประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืน ๆ ที่ต้องการ

ข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทและการ

ด าเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่บริษัท  

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมลูเก่ียวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้หนึ่งผู้ ใดโดยเฉพาะ ในชว่งเวลาก่อนที่
จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการ
อย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือ
เหตุการณ์ที่ ท า ใ ห้ผลประกอบการของบ ริ ษัทถูกคาดการณ์
คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยส าคัญ จนส่งผลให้ผู้ ที่น าข้อมูลไปใ ช้เกิด
ความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและมีความ

มุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมี

คุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการ

บริษัทท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

ตลอดจนก ากบัดแูลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบาย

ที่ก าหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วย

ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์  โปร่งใส ตามหลักการก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี  

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะท าการให้เกิดการถ่วงดุลใน

การออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ  ตามเกณฑ์ ที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับดแูลหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น

สามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก

ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี

จับฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อยา่งไรก็ตาม กรรมการ

ที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ 3 ชดุ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รับทราบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

บ ริ ษัทไ ด้แบ่ งแยกบทบาทหน้าที่ ค วาม รับ ผิดชอบระหว่ า ง

คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการ

บริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงาน

ของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงาน

ของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนัน้

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละ

คนกัน โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

ทัง้นี  ้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งท าหน้าที่ ใ ห้

ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ

ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
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ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  รวมทัง้จดัท าการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น จัดท ารายงาน

การประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงาน

ประจ าปีของบริษัทตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะและความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลาย  และมีภาวะผู้ น า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดย

คณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กล

ยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการ

ปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1    นโยบายการก ากับดูแล  

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและ

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

นอกจากนีภ้ายหลังจากที่หุ้ นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

ตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากับดูแล

กิจการไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) พร้อมทัง้นโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน 

รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสูตรต่าง  ๆ  ที่เก่ียวกับ

การก ากับดแูลกิจการ ทัง้ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอ่ืนเพื่อน า

ความรู้ความสามารถมาพฒันาทางบริหารตอ่ไป 

2.2    จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องยดึถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเที่ยง

ธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัทผู้ มีส่วนได้สว่นเสียทกุกลุม่ สาธารณชน

และสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทาง

ดงักลา่วเป็นประจ า 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทกุคนรับทราบและ

ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง

ดงักลา่ว 

2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนักบับุคคล

ที่ มีความขัดแ ย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ และ

สมเหตสุมผล พร้อมทัง้ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสินใจใด ๆ  ใน

การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูน

จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น

กรรมการผู้ บริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือ

เ ก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแ จ้งใ ห้บริ ษัททราบถึง

ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไม่

เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไมมี่อ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ

รายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตาม

หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะได้มี

การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง

กนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ สรุปได้ดงันี ้

ผู้ซือ้ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย บริษัท สหการโฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธุรกิจ

ซือ้ขายที่ดิน  

ความสมัพนัธ์

บคุคลที่เก่ียวโยง  

ผู้ มีสว่นได้เสีย 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ บริษัท 

สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ 

1. นายเทพทยั ศิลา  
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2. นายวรัญญ ูศิลา  

เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ บริษัท

สหการโฮลดิง้ จ ากดั ด้วย 

รายการที่ได้มาของ

ทรัพย์สิน (รถยนต์) 

1. รถยนต์ตู้  Mercedes Benz VITO ราคา 

1,700,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

เพื่อให้คณะผู้บริหารใช้ในการเดินทางไป

ประชมุหรือติดตอ่งานนอกสถานที่ 

2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 

5,200,000.- บาท (ไมร่วม VAT) 

เพื่อใช้เป็นรถประจ าต าแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่น ได้

พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่การท ารายการดงักลา่วมีความเหมาะสม

และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และราคารถที่ซือ้เป็นราคาที่เหมาะสม

เม่ือเทียบกบัราคาตลาด 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร 

และระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อรักษาเงินทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์

ของบริษัท บริษัทจึงได้ด าเนินการจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน โดยได้ประกาศ

เป็นนโยบายในการปฏิบตัิงานของบริษัทและได้ก าหนดภาระหน้าที่ 

อ านาจการด าเนินการของผู้ ปฏิบัติงานและผู้ บริหาร ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน 

ผู้ ติดตามควบคุม และผู้ ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทัง้มีการ

ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ใน

การสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มี

ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจตลอดจนการดแูลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจ

เกิดขึน้ โดยบริษัทมีนโยบายจ้างผู้ ตรวจสอบภายในจากภายนอก 

(Outsource)  เพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน

และตรวจสอบรายการที่ส าคัญอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ท าหน้าที่

ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายการ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความเพียงพอและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทัง้การ

ด าเนินงานและการก ากับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) 

การจัดการความเสี่ยงและการให้ความส าคัญต่อรายการผิดปกติ

ทัง้หลาย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะ

สง่เสริมความน่าเชื่อถือให้กบังบการเงินของบริษัท 

2.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่พิจารณาและ

แนวทางป้องกันความเสี่ยงทัง้ที่เกิดขึน้จากปัจจยัภายใน และปัจจยั

ภายนอก เพื่อป้องกนัความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  

โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและ

น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทัง้

สารสนเทศทางการเงิน  (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน

ดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย

ผู้สอบบญัชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที่ส าคญัทัง้ข้อมลู

ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริง

อยา่งครบถ้วน และสม ่าเสมอด้วย 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้จดัประชมุคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ าทุก 

3 เดือน และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมี

การก าหนดวาระที่ชดัเจน และน าสง่เอกสารก่อนการประชมุลว่งหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่าง

เพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ประชมุประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จดัการเป็นผู้ ร่วมกัน

ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ

เสนอเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 
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ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่

ประธานในที่ประชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

ด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมใน

ฐานะผู้ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้

สามารถน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่

เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และถ้าคะแนนเสียงเท่านัน้ ประธานในที่ประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 5 ครัง้ในการ

ประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยเลขานุการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้ บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้

ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้อง 

โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป 

รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกับการประชมุตา่ง ๆ  เพื่อ

สะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลงั 

4. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมี

วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับ

มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระท าคุณประโยชน์ต่อบริษัท

เป็นอย่างยิ่งและการด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้

ความเ ป็น อิสระขาดหายไป ทั ง้ นี ต้้ อง ไ ด้ รับการอนุมัติ จาก

คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารที่จูงใจใน

ระดับที่ เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก า หนด

ค่าตอบแทน ท าหน้าที่ โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและ

ความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

แต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แข่งขนั

ได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคณุภาพ

ไว้ ผู้ บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะ

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึน้ทัง้นี ้บริษัทจดัให้มีคา่ตอบแทนกรรมการ

ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารใน

แบบที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการ

ฝึกอบรมและการให้ความรู้เก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการของบริษัท 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ืองและในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตง่ตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้

มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ

ใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่ 

โดยสรุปในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาใน

หลกัสตูรตา่ง ๆ ดงันี ้ 

รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

23, 30 ก รกฏาคม  2560 : Advance Audit Committee Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นางอญัชลี  พรรคกลิน 

13 มีนาคม 2560 : เจาะลกึการเขียนรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

แบบใหม ่โดย กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

15 มีนาคม 2560 : Update ภาษีและแนวทางการตรวจสอบภาษีของ

เจ้าหน้าที่สรรพากรในปี 2560 โดย บริษัท ส านกัพฒันาการบริหารธรรม

นิติ จ ากดั  

16 ตุลาคม 2560 : แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 โดย บริษัท แอคชวัเรียล บิส

ซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั  
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10 พฤศจิกายน 2560 : ภาษียุคดิจิตอล สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว   

โดย บริษัท ส านกัพฒันาการบริหารธรรมนิติ จ ากดั  

19 พฤศจิกายน 2560 : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 

(Understand Each Thai Financial Reporting Standards) ทกุฉบบั ปี 

2560 รุ่นที่ 2/60 ( หลกัสตูรย่อย 501 เร่ือง สญัญาเช่า ฉบบัที่ 17 ) สภา

วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

20 ธันวาคม 2560 : สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ TFRS ฉบับ

ปรับปรุง 2559 และฉบบัปรับปรุง 2560 รุ่นที่ 3/60 สภาวิชาชีพบญัชีใน

พระบรมราชปูถมัภ์  

นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย 

29 เมษายน – 1 กรกฏาคม 2560 : การบริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื่อ

ความส าเร็จขององค์กร รุ่นที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

16 ตลุาคม 2560 : แนวปฏบิตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 โดย บริษัท แอคชวัเรียล บิส

ซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั 

25 – 26 ธันวาคม 2560 : ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคล บมจ.สหการ

ประมลู 

นายนิธิศ โสภณ 

16 ตลุาคม 2560 : แนวปฏบิตัิทางบญัชีส าหรับผลประโยชน์ของ

พนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 โดย บริษัท แอคชวัเรียล บิส

ซิเนส โซลชูัน่ จ ากดั 

นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา 

23 มีนาคม 2560 : การตลาดดิจิตลั โดย  บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากดั 

7. การรายงานข้อมูล 

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน 
และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้องตาม
ความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอยา่งมีเหตผุล
พร้อมตวัเลขสนบัสนนุ ทัง้ในด้านนโยบายผลการด าเนินงาน 
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏบิตัิตาม

มาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชี 

3) คณะกรรมการได้จดัท ารายงานแสดงถงึความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตอ่การจดัท าและเปิดเผยรายงานทางการเงิน

ของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ควบคูก่บังบการเงิน 

และรายงานของผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 

1.1 การปฏิบตัติามข้อก าหนดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้
คณะกรรมการของบริษัทต้องจดัท าให้มีการจดัท างบ

การเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการ

ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาที่เป็นจริง และ

สมเหตสุมผล 

1.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัการ
ให้มีข้อมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพ่ือ

จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของบริษัทและเพ่ือให้ทราบ

ถึงจดุออ่น เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือมีการ

ด าเนินการที่ผิดปกต ิ

1.3 ค ายืนยนัวา่บริษัทได้ถือปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไป ใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ

ปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความ

สมเหตสุมผลอยา่งรอบคอบในการจดัท างบการเงินของ

บริษัท 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดย

เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า 

บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งที่

ส าคญัตอ่ไปในอนาคต ทัง้นีไ้ด้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่าง

เป็นระบบ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 

1 ครัง้ โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ

ในการด า เ นินงานตามหลักการก ากับดูแล กิจการที่ ดี  ทั ง้ นี ้

คณะกรรมการบริษัทจะได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิ

หน้าที่ของกรรมการ และน าข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและ

พฒันาการด าเนินงานตอ่ไป  
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน 

ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความ

คาดหวงัที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท

ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้าน

ต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการ โดยทัง้นีใ้นปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้ารับต าแหน่ง

ใหม ่

11. การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอ่ืนที่ท าให้

เกิดความขดัแย้งผลประโยชน์กบับริษัท 

12. การติดต่อส่ือสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ น าเสนอข้อมลูที่เก่ียวกับ

วาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารที่

รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และ

ท าความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ซึ่งกรรมการผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะประชุม

ติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสงูเป็น

ประจ าทกุสปัดาห์ 

13. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร

และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทก าหนดให้มีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมลู

พืน้ฐานในการก ากบัดแูลด้านการมีสว่นได้เสียในระดบักรรมการ และ

ผู้ บริหารระดับสูง โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดท า

แบบรายงานดงักลา่ว และก าหนดให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่จดัเก็บ 

รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงให้เลขานกุารบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนัน้ 

14. การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  

เพื่อก ากับดูแลด้านการใช้ ข้อมูลภายใน บริษัทได้ก าหนดให้

คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและ

รายงานการ เปลี่ ยนแปลงการ ถือหลักท รัพ ย์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้มี

หน้าที่ที่จะต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้

ถัดไป โดยทุกสิน้ไตรมาสและสิน้ปีส านักเลขานุการบริษัทจะท า

หนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมลู

ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี

หน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วนัตัง้แต่

วนัปิดงบจนถึงวนัแจ้งงบต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงิน

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น าข้อมลูภายใน

ไปใช้ในทางมิชอบ ทัง้นี ้ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหาร

ได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

15. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และ

ผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่

จะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณา

คดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมก ากบั

ตลาดทนุที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณา

จากปัจจยัในด้านอ่ืน ๆ มาประกอบกนั เชน่ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความเอือ้ประโยชน์ตอ่การ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น  
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คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรร
หาบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ (กรณีมีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนที่
ไมใ่ชก่ารออกตามวาระ) หรือเพ่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ทัง้นี ้
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้อีกด้วย อ านาจในการอนมุัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทของผู้
ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้

บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่ คะแนน
เสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง  
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัด
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึง 
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง 
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ สาม
ในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในการเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ 
กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมลูส าคัญเก่ียวกับบริษัท ข้อบังคับที่
ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ได้รับค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้รับ
ทราบข้อมลูเพ่ือท าความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจาก

กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทหรือ 

บริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เ ก่ียวกับการด าเนินงาน

ตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก าหนด

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบาย

ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ ไ ด้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ผู้ บริหารจากบุคลากรที่มี

ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสาย

งานที่เก่ียวข้อง 

16. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จ านวนรวม 1.87 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบ

บญัชีไมเ่ป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัท  

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  63 

 

 

     การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ณ 20 ม.ค. 
2560 

ณ 9 ก.พ. 
2561 

เพิ่ม (ลด) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา /1 ประธานกรรมการ 7,200,000 7,200,000 - 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

- - - 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - - - 
4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - - - 
5. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 6,388,800 3,616,200 -2,772,600 

6. นายเทพทยั ศิลา /2 กรรมการผู้จดัการ 23,999,000 24,936,300 937,300 

7. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการ   / รองกรรมการผู้จดัการ -   - - 

8. นางอญัชล ีพรรคกลนิ รองกรรมการผู้จดัการ  
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

-   - - 

9. นายเผา่พงษ์ เต็มสมัฤทธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการ  
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

-   - - 

10. นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-   - - 

11. นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 

-   - - 

12. นายนิธิศ โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

30,000 30,000 - 

13. นายสธีุ สมาธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

8,000 8,000 - 

14. นางสาวพนูศิลป์ แก้วจ านงค์ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ  
ฝ่ายส านกักรรมการ 

10,000 10,000 - 

หมายเหต ุ:  
/1 รวมส่วนของคูส่มรส 6,700,000 หุ้น 
/2 รวมส่วนของคูส่มรส 5,000,000  หุ้น 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 

 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้ มีส่วนไ ด้เสียของบริษัทได้รับ

ประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบับริษัท  ซึ่ ง

รวมถงึการเสริมสร้างชมุชนและสงัคมให้ดีและยัง่ยืนด้วยเช่นกนั 

บริษัทตระหนกัดีวา่ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกบัผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทนัน้  บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคดิการสร้างคณุค่า

ร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สังคมให้แก่บุคลากรของบริษัท  พร้อมปลูกฝังการพฒันาอย่างยัง่ยืนในการปฏิบตัิงานประจ าวนัให้เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการท างานและวฒันธรรมองค์กรพร้อมกบัก าหนดทิศทางกลยุทธ์ท่ีชดัเจน  อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความส าคญักบัผลงาน  

การปฏิบตัิการ  การเข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้า การพฒันาบุคลากร การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตร 

โดยค านึงถึงผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ภายใต้กรอบแนวคดิของการสร้างศนูย์กลางแหง่ความเป็นองค์กรท่ียัง่ยืน ดงันี ้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 การแข่งขันในธุรกิจท่ีเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน ไม่ มีนโยบายกระท าการใดท่ีจะได้มาซึง่การเอาเปรียบ

คู่แข่งในการท าธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมลูทางธุรกิจท าให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอ่ืนหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ื อใช้ใน

การได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคูแ่ข่งท่ีด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษัทและท าให้ได้มาซึง่ลกูค้ารายนัน้โดยการด าเนินการทางธุรกิจท่ีไม่เป็น

ธรรมตอ่คูแ่ข่ง 

 ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายท่ีท าธุรกิจกบับริษัทโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิต่อราย

หนึง่รายได้เป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบตอ่รถยนต์ทกุคนัท่ีท าการประมลูผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบสภาพเคร่ืองยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์

ให้กบัผู้ ท่ีน ารถยนต์มาขายกบับริษัทโดยผ่านการประมลู และรับผิดชอบตอ่ผู้ ท่ีประมลูรถยนต์ได้จากบริษัทฯ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร 

บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความเหล่ือมล า้ในการปฏิบตัิตอ่พนกังานของบริษัททกุ

คนตามสญัญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกนัทางเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา หรืออ่ืนใดท่ีจะน ามาซึง่ความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนีบ้ริษัทฯได้

ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปัจจัยอ่ืน ๆ อันนอกเหนือจากความรู้

ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

 การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 
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ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทด ารงในการให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรเสมอมา  โดยปฏิบตัิต่อคู่ค้า

และผู้ ท่ีต้องท าการตดิตอ่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไม่ค านงึถงึเชือ้ชาต ิศาสนาหรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีจะน ามาซึง่การไม่เคารพสิทธิมนษุยชน

อย่างเคร่งครัด 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 การจ้างงานอย่างเท่าเทียม 

ในด้านการจ้างงานของบริษัทบริษัทมีระเบียบปฏิบตัิในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสญัญาว่าจ้างแรงงานและไม่กีดกนั

ท่ีมาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจะท าการจ้างงานตามวุฒิ ความรู้

ความสามารถของแตล่ะต าแหน่งงานอย่างถกูต้องและเป็นธรรมตามอตัราและสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัโิดยทัว่ไป 

 ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานเป็นไปตามมาตราฐานสากลและได้จดัให้มีสวสัดิการขัน้พืน้ฐานส าหรับ

พนกังานภายในบริษัทเช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานท่ีรับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อนเพ่ือลดความเหน่ือยล้าจากการปฏิบตังิาน ฯลฯ 

ในปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน โดยจดัสรรโปรแกรมการตรวจ

สุขภาพท่ีเหมาะสมกบัพนกังานตามช่วงอายุ เพ่ือป้องกนัการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จดัให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อม

ลูกหมากส าหรับพนกังานหญิงและพนกังานชายท่ีมีอายุ ตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป เป็นต้น พร้อมทัง้จดัหาข้อมลูโปรแกรมเสริมท่ีได้รับสิทธิในกา รใช้

บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราท่ีได้รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อาทิ 

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กบัพนกังานได้รับทราบอย่างทัว่ถงึ โดยมุ่งเน้นข้อมลูด้านการปอ้งกนัโรคภยัไข้เจ็บตามฤดกูาลและความ

เจ็บปวดท่ีอาจเกิดจากการท างานในส านกังาน อาท ิ โรคที่มาจากเคร่ืองใช้ส านกังาน   โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู เป็นต้น  

 โอกาสในความก้าวหน้า 

บริษัทค านงึถงึโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานท่ีท างานให้กบับริษัททัง้นีเ้ป็นไปตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคนโดย

บริษัทจะส่งเสริมให้พนกังานได้รับการอบรมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้า ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณา

ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตัอิย่างหนึง่อย่างใดกบัพนกังานแตล่ะคน 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 ความปลอดภัยของคู่ค้า 

บริษัทจดัให้มีสถานท่ีส าหรับการประมลูท่ีสะอาดเรียบร้อยและปลอดภยัเพ่ือรองรับผู้ ท่ีน ารถเข้ามาประมลูกับบริษัททัง้ผู้ ท่ีน ารถมาขาย

และผู้ ท่ีเข้ามาท าการประมลูซือ้รถโดยบริษัทจดัสถานท่ีนัง่พกัรอห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมลูในตวัอาคารโดยค านงึถงึความสะดวก

และปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัพร้อมทัง้จดัให้มีบริการเคร่ืองดื่มบริการแก่ลกูค้าตลอดเวลาท่ีท าการประมลู 

 การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์ 

บริษัทจดัให้มีการท าเอกสารประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ท่ีเข้าท าการประมลูเพ่ือบอกสภาพของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แต่ละ

คนัให้กบัผู้ ท่ีสนใจเข้าท าการประมลูซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ได้ทราบถงึรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะคนัและ
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บริษัทยงัรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุคนัท่ีลูกค้าได้ท าการประมลูไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนีบ้ริษัทยงัท าการรับประกัน

การโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะคนัซึง่หากผู้ประมลูไปแล้วไม่สามารถท าการโอนกรรมสิทธ์ิได้ บริษัทจะรับคืนทนัที  

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความย่ังยืน 

บริษัทรณรงค์ให้พนกังานลดการใช้วสัดสุิน้เปลืองท่ีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงานและใน

การประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การท าเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กรรวมทัง้รณรงค์การใช้พลงังาน

อย่างคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพภายในองค์กร 

 การป้องกันมลพษิ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้การป้องกนัมลพิษโดยจดัให้มีการฉีดน า้บริเวณสต๊อกเก็บรถยนต์และ

ถนนทัง้ภายในและภายนอกบริษัทเพ่ือลดการเกิดฝุ่ นละอองท่ีอาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทและบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทัง้ลดระยะเวลาและ

ความจ าเป็นในการติดเคร่ืองยนต์ของรถท่ีจะเข้าท าการประมลูลงเพ่ือควบคมุมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชน

ใกล้เคียง 

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บทบาทในตลาดแรงงาน 

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่าย่ีสิบปีท่ีบริษัทฯได้อยู่ในธุรกิจการ

ประมูลพร้อมทัง้ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ

แข็งแกร่งในชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 

 การมีส่วนร่วมในชุมชน 

บริษัทจดัให้มีจุดตรวจของสถานีต ารวจในท้องท่ีประจ าท่ีบริษัท(ตู้แดง) ทัง่นีเ้พ่ือป้องกันภยัอันอาจเกิดขึน้ได้กับบริษัทและเผ่ือแผ่ ไปยัง

ชมุชนใกล้เคียงเพ่ือให้การอยู่ร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนและค านงึถงึความปลอดภยัโดยรวมของชมุชนเป็นหลกั 

บริษัทมีการดแูลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภยั โดยร่วมกบัหน่วยงานของ เขตวงัทองหลาง และ

บริษัทโทรคมนาคม ในการก าจดัเถาวลัย์ท่ีเกาะตดิสายโทรศพัท์ และจดัเก็บสายไฟฟ้าท่ีร่วงหย่อนให้เรียบร้อยเพ่ือปลอดภยักบัผู้ ใช้รถและถนน

ในบริเวณดงักล่าว 

 การมีส่วนร่วมในสังคม 

ต้นปี 2560 บริษัทได้ร่วมกบัลูกค้าบริจาคเงินเพ่ือจดัซือ้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองใช้ ท่ีจ าเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัท่ีต าบล

แหลม  อ าเภอหวัไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

การพัฒนาระบบการจัดการประมูลด้วยระบบใหม่  

บริษัทได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ๆ และการพัฒนาระบบงานของบริษัทด้วยเทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือรองรับงานด้านการบริการข้อมลูส าหรับทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 
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ระบบการประมูลด้วยระบบแอพพลิเคช่ัน  

บริษัทได้พฒันารูปแบบการประมลูใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ เข้าร่วมประมลูและเพิ่มความโปร่งใสเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่

แก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์เข้ามาเปล่ียนวิธีการประมลูจากรูปแบบการใช้ป้ายเสนอราคาเป็นการเสน อ

ราคาผ่านระบบแอพพลิเคชัน่มากขึน้ 

- ระบบ E-Auction เป็นระบบท่ีบริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และใช้งานมาตลอด 5 ปีท่ีผ่านมาเพ่ือรองรับผู้ เข้าร่วมประมูลท่ี

ต้องการเข้าร่วมประมลูผ่านแอพพลิเคชัน่พร้อมแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมลู ณ ลานประมลูจริงจากท่ีใดก็ได้ท่ีมี

สัญญาณอินเตอร์เน็ตรองรับ จากการท่ีบริษัทเคยเช่าใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาตลอด กลางปี  2559 

บริษัทได้เร่ิมใช้งานระบบ E-Auction ท่ีบริษัทพฒันาขึน้เองและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีโดยมีการพฒันาระบบเพ่ือความ

สะดวกของผู้ เข้าร่วมประมลูอย่างตอ่เน่ืองจนถงึปัจจบุนั  

ในปี 2560 บริษัทได้พฒันาระบบ E-Auction เพ่ือรองรับการประมลูผ่านระบบมือถือ เพ่ือเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ เข้าร่วมประมลู

มากย่ิงขึน้   

- ระบบ E-Onsite เป็นระบบท่ีบริษัทได้พฒันาขึน้ในปี 2560 เพ่ือรองรับผู้ เข้าร่วมประมลูที่ต้องการเสนอราคาผ่าน Application ณ 

ลานประมูลซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้รูปแบบการประมูลในอนาคตเป็นระบบดิจิตอลทัง้ระบบโดยผ่านการใช้

แอพพลิเคชัน่ ซึง่ระบบจะมีการเก็บข้อมลูพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้ เข้าร่วมการประมลูทกุขัน้ตอนท าให้เพิ่มความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

การบริหารจัดการการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีเป็นเลขหมายสวยปี 2560 ส านักงาน กสทช. 

บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการประมลูและเสนอราคาผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยอุปกรณ์มือถือ ซึง่เป็นการด าเนินการ

จัดการประมูลและการเสนอราคาของผู้ เข้าร่วมประมูลผ่านระบบมือถือทัง้ระบบเป็นครัง้แรกของประเทศไทย บริษัทได้ด าเนินการจัดการ

ประมูลจนประความส าเร็จและได้รับความวางใจจากส านักงาน กสทช. ให้ด าเนินการประมูลทัง้ 3 ครัง้ในปี 2560 ตามเจตนารมณ์ของ

ส านกังาน กสทช. ท่ีต้องการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

การใช้ความช านาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม 

บริษัทได้ใช้นวตักรรมและความช านาญพิเศษทางธุรกิจให้กบัหน่วยงานทางสงัคมอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การประมลูรถยนต์ซึง่เป็น

ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการตา่งๆ ทัง้นีบ้ริษัทได้ค านงึถงึผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสงัคมเป็นหลกัตลอดมา 
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       บริษัทให้ความส าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองด้วยตระหนกัว่า ระบบควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้บริษัทด าเนิน

ธุรกิจบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมลูทางการเงิน การ

ปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดย

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม

บทบาทหน้าท่ี โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการค วบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชีว้ัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพ่ือใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานและตดิตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายองค์กรอย่างสม ่าเสมอ 

 

       รวมทัง้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้

ส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การ

ปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่ม และจดัให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชดัเจน ทบทวนและ

จดัให้มีคูมื่อการปฏิบตังิานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน และช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความ

คล่องตวั เป็นระบบ โดยพิจารณาถงึขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 

       โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากบัดแูลให้ระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารจดัการ

ความเส่ียง และระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การดแูลมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การดแูลรักษาและการใช้

ทรัพย์สิน เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุ โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน

อิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก และส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายใน ระบบบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในการปฏิบตังิานของทกุหน่วยงานของบริษัทโดยน ากรอบ

แนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยกุต์ใช้ให้การควบคมุภายใน การบริหาร

ความเส่ียง และการก ากบัดแูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ท่ีสดุ 

 
 
 
 
 

การควบคมุภายใน 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

       บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงที่อาจกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร จึง

จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพ่ือก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปตาม

เปา้หมาย อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ และก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเพ่ือให้ทกุคนปฏิบตั ิโดยประเมินและบริหารจดัการความเส่ียง

ทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลมุความเส่ียงทกุด้าน เช่นด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ และด้าน

เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดให้ “คณะท างานบริหารความเส่ียง” มีการรายงานผลให้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มีการทบทวนปัจจัยเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทัง้จาก

ภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่องค์กรเป็นประจ าทกุปี 

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities)  

       บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเส่ียงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ล ะ

ต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดท าและทบทวนคู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตัิงานใน

ปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าท่ีท่ีสามารถถ่วงดลุอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการ

ปฏิบตัิงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคญั เพ่ือป้องกนัและลดข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้านการเงิน การประมลู การจดัซือ้จดัจ้าง หรือการดแูล

ทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คู่มือการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ รวมถงึการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตังิานเพ่ือช่วยให้การปฏิบตังิานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

       นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทให้ถือปฏิบตัเิป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

เช่น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของบริษัท

ตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต. 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication)  

       บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลู ประมวลผลข้อมลู จดัเก็บ และตดิตามผลข้อมลู 

เพ่ือให้การปฏิบตัิงานและการน าข้อมลูท่ีส าคญัไปใช้ในการบริหารจดัการของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้ มีส่วนได้เสีย

ตา่ง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้มีการก าหนดนโยบายความ

ปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมลู 

       บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ รับข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ 

Internet เป็นต้น เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ข้อมลู นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั คู่มือ/ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและข่าวสารของบริษัท

รวมทัง้การรับแจ้งข้อมลูที่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางตา่ง ๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
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ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  

       คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทกุด้าน เช่นด้าน

บญัชีและการเงิน การปฏิบตังิาน การปฏิบตัติามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดแูลทรัพย์สิน และเร่ืองทจุริต ท่ีมีผลกระทบตอ่ฐานะช่ือเสียงอย่างมี

นัยส าคญั เพ่ือรีบด าเนินการแก้ไขอย่างทนัท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการ

ควบคมุภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และส านกัตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากนี ้ในส่วนของการประเมินควบคุม

ภายในด้านบญัชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทกุ

ไตรมาสและทกุปี ซึง่ผลการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจ

สอบส านกัตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบภายใน  

       คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก ากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และส านักตรวจสอบ

ภายใน (In-house) ท าหน้าท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และให้ค าปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบ

และประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ตดิตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีส าคญัหรือ

มีความเส่ียงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบตัิงานผิดพลาด เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความ

เสียหายหรืออาจเกิดขึน้ซ า้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่

กบัการบริหารความเส่ียง ให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์การด าเนินงานของ

องค์กร โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน และมีการ

ทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ าทกุปี 
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                          รายการระหว่างกนั 

 

 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีรายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั สรุปได้ดงันี ้

1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 
2559 เปรียบเทียบกบัปี 2560 ดงันี ้

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,472,440 22,690,369 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 415,782 1,143,126 

 24,888,222 23,833,495 

2) บริษัทมีรายการได้มาซึง่สินทรัพย์กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  ดงันี  ้
ผู้ซือ้ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขาย บริษัท สหการโฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธุรกิจซือ้ขายท่ีดนิ  

ความสัมพันธ์บุคคลท่ีเก่ียว

โยง  ผู้ มีส่วนได้เสีย 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ 

1. นายเทพทยั ศลิา  

2. นายวรัญญ ูศลิา  

เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของ บริษัทสหการโฮลดิง้ จ ากดั ด้วย 

รายการท่ีได้มาของทรัพย์สิน 

(รถยนต์) 

1. รถยนต์ตู้  Mercedes Benz VITO ราคา 1,700,000.- บาท (ไม่รวม VAT) 

    เพ่ือให้คณะผู้บริหารใช้ในการเดนิทางไปประชมุหรือตดิตอ่งานนอกสถานท่ี 

2. รถยนต์ Mercedes Benz S500E ราคา 5,200,000.- บาท (ไม่รวม VAT) 

    เพ่ือใช้เป็นรถประจ าต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
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คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามทา่น ได้พิจารณาแล้วมีความเหน็ว่าการท ารายการดงักล่าวมีความ

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และราคารถท่ีซือ้เป็นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัราคาตลาด 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ โดยพิจารณาถงึความจ าเป็นของการเข้า

ท ารายการและความสมเหตสุมผลของอตัราท่ีคดิระหว่างกนั พร้อมทัง้เปิดเผยประเภทและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และประกาศตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของ

รายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด  และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึน้กับ

บุคคลภายนอกในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึง่ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน

การท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวนอกจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมลู

ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปของสินทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัท และรายการระหว่างกนัของรายการบุคคลและ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกั

บญัชีและผู้สอบบญัชีอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั อาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน

กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทาง

การค้าโดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือ  บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการ

ระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ี เกิดขึน้กับ

บุคคลภายนอกซึง่เป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัไิว้แล้วตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และให้ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เ กิด

การถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท า

หน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ

สมเหตสุมผลของการท ารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้า

โดยทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัท่ีระบุไว้ข้างต้น 
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ก่อนการท ารายการ ในส่วนของการให้กู้ ยืมเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ ถือหุ้นใหญ่นัน้ บริษัทมีนโยบายท่ี

จะไม่ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวในอนาคต 

แนวทางในการท าการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เก่ียวข้องกันและเก่ียวโยงกัน 

ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทมีการก าหนด

แนวทางการด าเนินงานดงันี ้

1)     บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมลูการถือหุ้น และการด ารงต าแหน่งทางการบริหารหรือการเป็น

กรรมการในบริษัทอ่ืนๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจดัเก็บข้อมลูไว้ท่ีฝ่ายบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ปัจจุบนัมีการจดัเก็บ

ข้อมลูดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบวา่ ในกรณีทีมี

การเปล่ียนแปลงการถือหุ้ น หรือด ารงต าแหน่งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการ

เปล่ียนแปลงการถือหุ้นหรือด ารงต าแหน่ง 

2)     ฝ่ายบัญชีจะท าการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิน้เดือนว่าบริษัทมีการท ารายการบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตามข้อมูลรายช่ือท่ีจัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดท าข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเป็นธรรมของ
ราคาตอ่ไป 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามข้อบังคับว่าด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการสอบทาน งบการเงิน รายการระหว่างกนั การบริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายใน ก ากบัดแูล
งานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย  การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีส าหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สอบ
ทานหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้อง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่
สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ีในรอบปี 2560 ได้ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูท่ีส าคญัของงบการเงิน และงบการเงินรายไตร
มาส ประจ าปี 2560 ของบริษัท ร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้บริหารระดบัสงู และผู้ตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานรายงานทางการเงินพบว่า บริษัท 
มีการจดัท ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้ การจดัท าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทนัเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้ สอบบญัชีได้สอบทานและ
ตรวจสอบแล้วเป็นรายงานทางการเงินท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชี ไม่พบประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญั 

2. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัท่ีเข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ซึง่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันท่ีบริษัทมีการด าเนินการกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องพบว่า 
บริษัท ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากรอบการบริหารความเส่ียง และ
แผนการจดัการความเส่ียงรวมทัง้ให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงกบัคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาปัจจยัเส่ียงทัง้ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตือนภัย
ตามหลกัการท่ีก าหนดไว้ และการพฒันาระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส  (Whistle blower) โดยผ่านเว็บไซด์ของบริษัท เพ่ือส่งเสริมให้
พนกังานทกุคนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท รวมทัง้เร่ืองที่อาจจะท าให้บริษัท เสียหายตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
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4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk 
Management) แล้วพบวา่ มีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ได้สอบทานการปฏิบตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน 
และส านกัตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสตามแผนงานประจ าปีท่ีได้รับอนุมตัิแล้ว พบวา่ได้ปฏิบตังิานได้ตามเป้าหมาย ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากผู้ รับการตรวจ และมีการปรับปรุงตามความเหน็ร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 ไม่พบรายการท่ีบริษัทฯ กระท าการท่ีขดัตอ่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีบ้ริษัท ได้เปิดช่องทาง
รายงานการทจุริต การคอร์รัปชัน่ และการปฏิบตัท่ีิขดัตอ่จรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการส่ือสารตา่ง ๆ เช่นการส่ง E-mail และ hotline ของบริษัท 
ตาม “นโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน”  

6. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลประเมินการปฏิบตังิานของผู้ สอบบญัชีแล้ว มีความเหน็ว่าผลการปฏิบตังิานสอบบญัชีเป็น

ท่ีน่าพอใจ และผู้สอบบญัชีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลังจากได้ตกลงเง่ือนไขในการสอบบัญชี จึงได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความเหน็ชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับ ปี 2561 

 
โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ได้จัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรองรับทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงเพียงพอ
เหมาะสม ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ท าให้เช่ือมัน่วา่ข้อมลูทางการเงินมีความสมบรูณ์ถกูต้องเช่ือถือได้ 
 

 
 
 
(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) 

             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          
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รายงานความผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัตอ่รายงานทางการเงนิ 

 

       คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2560 งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  เพื่อความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

       คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ  เป็นผู้สอบทานคุณภาพ
ของงบการเงินและประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

       คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษัทสามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้วา่งบการเงินของบริษัทได้แสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน อยา่งถกูต้องในสาระส าคญั 
 

 

  

 

      

         
 
       (รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา)                   (นายเทพทยั ศิลา) 
             ประธานกรรมการ       กรรมการผู้จดัการ 
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ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 

 

บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)    

            (หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ตามวิธีราคาทุน  

 ตามวิธีส่วน
ได้เสีย  

 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2558 2559 2560 2560 

รายได้จากการให้บริการ        718.72         601.83         559.50         559.50  
ต้นทนุการให้บริการ        357.03         320.60         307.42         307.42  
ก าไรขัน้ต้น        361.69         281.23         252.08         252.08  
รายได้อ่ืน           5.34            5.66            3.80            3.80  
คา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ         35.87          31.52          28.40          28.40  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร         94.38          95.81          93.62          93.62  
ก าไรจากการด าเนินงาน        236.78         159.56         134.86         134.86  
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า              -                 -                 -              3.67  
ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้        236.78         159.56         134.86         131.19  
ต้นทนุทางการเงิน           0.28               -                 -                 -    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้        236.50         159.56         134.86         131.19  
ภาษีเงินได้         48.86          33.95          27.25          27.25  
ก าไรสทุธิส าหรับปี        187.64         125.61         107.61         103.93  
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน:         
ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนกังาน

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั           1.15               -              4.79            4.79  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี        188.79         125.61         112.40         108.73  
การแบง่ปันก าไรสทุธิส าหรับปี         
ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่        187.64         125.61         107.61         103.93  
ก าไรส าหรับปี        187.64         125.61         107.61         103.93  
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)           0.34            0.23            0.20            0.19  
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                                                                                                         (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ตามวิธีราคาทุน  

 ตามวิธีส่วน
ได้เสีย  

2558 2559 2560 2560 

 เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - สทุธิ    -      -     5.10    1.43  

 สินทรัพย์รวม  751.11 580.62   606.69    603.02  

 หนีส้ินรวม  300.95 153.35         155.01    155.01  

 ส่วนของเจ้าของ  450.16 427.27         451.68     448.01  

 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร     114.91     92.02    116.43     112.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  79 

 

 

                              อตัราสว่นทางการเงนิ 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 ตามวิธีราคาทุน  

 ตามวิธีส่วน
ได้เสีย  

2558 2559 2560 2560 

Liquidity Ratio         
อตัราส่วนสภาพคล่อง            1.62             2.35             2.52             2.52  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด            0.89             0.35             1.40             0.81  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า            9.98             8.98           10.79           11.18  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย          36.57           40.66           33.83           32.63  
อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้            1.64             1.90             3.15             3.21  
ระยะเวลาช าระหนี ้        222.95         192.25         116.01         113.76  

Profitability Ratio         
อตัราก าไรขัน้ต้น          50.32           46.73           45.05           45.05  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน          32.94           26.51           24.10           24.10  
อตัราก าไรสทุธิ          25.92           20.68           19.07           18.42  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น          41.26           28.63           23.92           23.75  

Efficiency Ratio         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์           32.35           23.96           22.30           22.79  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร        328.36         220.95         131.24         164.91  
อตัราการหมนุของสินทรัพย์            0.99             0.91             0.93             0.95  

Financial Ratio         
อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น            0.67             0.36             0.34             0.35  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั            0.80             0.30             1.23             1.20  
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)        105.52         118.22           81.77           84.66  

อัตราส่วนอ่ืนๆ         
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)             0.82             0.78             0.82             0.81  
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)             0.34             0.23             0.20             0.19  
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)            0.36             0.27             0.16             0.16  
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น (บาท)            0.25             0.25             0.25             0.25  
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)             550              550              550              550  
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                    ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 

 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการให้บริการ 
 

รายได้จากการให้บริการส าหรับปี 2560 มีจ านวน 559.50 ล้านบาท (2559 : 601.83 ล้านบาท) ลดลง 42.83 ล้านบาท หรือลดลง 7.0 

% เป็นผลมาจากการปรับตวัลดลงของอตุสาหกรรมรถยนต์โดยรวมในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจประมลูรถยนต์อนัเป็น

ธุรกิจปลายน า้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้พยายามลดผลกระทบดงักล่าวโดยการพยายามเพิ่มจ านวนลูกค้าทัง้ในส่วนของลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์

และลกูค้าผู้ประมลูซือ้ พร้อมทัง้ได้ขยายบริการประมลูไปในส่วนของสินทรัพย์อ่ืน รวมทัง้การให้บริการกบัหน่วยงานของรัฐอย่างตอ่เน่ือง 

ส าหรับธุรกิจประมลูรถจกัรยานยนต์นัน้ บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากปี 2559 โดยเพิ่มขึน้ 21.8% เป็นผลจากการหมนุเวียนของปริมาณ

รถจกัรยานยนต์ในตลาดท่ีเพิ่มขึน้และการเพิ่มในส่วนของเจ้าของสินทรัพย์และผู้ประมลูซือ้ เช่นกนั 
   

    (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ 
2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 ประมลู-รถยนต์     563.75       78.44     487.00       80.92     434.16       77.60  

 ประมลู-จกัรยานยนต์       47.82         6.65       46.93         7.80       57.19       10.22  

 รายได้คา่ขนย้าย       80.83       11.25       59.69         9.92       60.21       10.76  

 รายได้จากการประมลูอื่น  
     26.32         3.66  

        
8.21         1.36  

        
7.93         1.42  

รวม    718.72  
   
100.00     601.83  

   
100.00     559.50  

   
100.00  

 
 
จ านวนรถท่ีจบประมูลในปี 2558 - 2560  (คัน)      
รถยนต์ จบประมลู  64,561 53,961 48,892 

รถจกัรยานยนต์ จบประมลู 36,337 38,267 47,392 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการขยายเพิ่มกลุ่มลูกค้าประมลูออนไลน์โดยการพฒันาระบบการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตระบบ E-

Auction ให้สะดวกและง่ายย่ิงขึน้ บริษัทได้จดัท าโปรแกรมการประมลู เพ่ือใช้ประมลูผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัทท่ี www.auct.co.th ในลกัษณะ 

Real Time  สามารถท าการประมลูพร้อมกบัการประมลูในสถานท่ีจริง และเป็นระบบการประมลูออนไลน์แหง่แรกของประเทศไทย ท่ีผู้ เข้าร่วม

http://www.auct.co.th/
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ประมูลสามารถเห็นทัง้ภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานท่ีประมูล และสามารถแสดงความ  จ านงในการสู้ ราคาท่ี

ผู้ด าเนินการประมูลแจ้งการปรับราคาแต่ละครัง้ได้ผ่านทางการประมูลออนไลน์  ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนรถยนต์ท่ีจบการประมูลในระบบ

ประมลูออนไลน์ในปี 2559 -2560 มีสดัส่วนรถยนต์จบออนไลน์เพิ่มขึน้เป็น 5.6% และ 8.6% ตามล าดบั ส าหรับรถจกัรยานยนต์ มีการประมลู

ออนไลน์เพิ่มขึน้ และมีสดัส่วนท่ีจบประมลูออนไลน์เพิ่มขึน้จาก 0.7% ในปี 2559 เป็น 5.3% ในปี 2560 

ในปี2558 รายได้จากการประมลูอื่นเกิดจากค่าจดังานประมลูให้กบัหน่วยราชการตา่งๆ เช่น กสทช ปปง และเอกชนบางราย  เป็น

ต้น ในปี 2559 – 2560 รายได้จากการประมลูอื่นเกิดจากค่าจดังานประมลูให้กบัหน่วยราชการตา่งๆ เช่น กสทช และเอกชนบางราย เป็นต้น 

ประเภท รายการ 2559 2560 

รถยนต์ 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 2,838 4,083 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 5.6% 8.6% 

รวมราคาจบประมลูออนไลน์ (ล้านบาท) 664 978 

สดัส่วนรวมราคาจบประมลูออนไลน์ 5.7% 8.9% 

จักรยานยนต์ 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 192 1,705 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 0.7% 5.3% 
รวมราคาจบประมลูออนไลน์ (ล้านบาท) 6 48 
สดัส่วนรวมราคาจบประมลูออนไลน์ 0.8% 5.6% 

รวม 

จ านวนรถจบออนไลน์ (คนั) 3,030 5,788 
สัดส่วนรถจบออนไลน์ 3.9% 7.3% 

รวมราคาจบประมลูออนไลน์ (ล้านบาท) 670 1,026 

สดัส่วนรวมราคาจบประมลูออนไลน์ 5.4% 8.7% 

 

รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืนส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร โดยมีจ านวนลดลงเน่ืองจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากในตลาดการเงินมี

อตัราลดลง โดยในปี 2559-2560 อตัราดอกเบีย้เงินฝากมีอตัราระหวา่งร้อยละ 0.85 - 1.65 ตอ่ปี และร้อยละ 0.80 - 1.3 ตอ่ปี ตามล าดบั  

ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทนุการให้บริการรวมเทา่กบั 357.03 ล้านบาท 320.60 ล้านบาท และ 307.42 ล้านบาท ในปี 2558 - 2560 ตามล าดบั   ต้นทนุ

การให้บริการส่วนใหญ่คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เช่น คา่เคล่ือนย้ายรถเพ่ือเข้าประมลู  เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  คา่

เช่าสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมลู คา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุขยายสาขา เป็นต้น 
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     (หน่วย : ล้านบาท) 

ต้นทุนการให้บริการ 
2558 2559 2560 

 ล้าน
บาท  

 ร้อย
ละ 1/  

 ล้าน
บาท  

 ร้อย
ละ 1/ 

 ล้าน
บาท   ร้อยละ 1/ 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ  2/ 
    

100.23  
     

13.95  
     

80.94  
     

13.45  
     

82.15          14.68  

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
     

52.24  
       

7.27  
     

67.09  
     

11.15  
     

69.32          12.39  
คา่เช่าสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมลู   
3/ 

     
67.59  

       
9.40  

     
63.41  

     
10.54  

     
61.20          10.94  

คา่เส่ือมราคา 
     

22.99  
       

3.20  
     

30.81  
       

5.12  
     

34.10            6.10  

คา่ใช้จ่ายในการจดัประมลู    4/ 
     

70.71  
       

9.84  
     

42.60  
       

7.08  
     

21.69         3.88  

คา่รักษาความปลอดภยั 
     

19.74  
       

2.75  
     

21.01  
       

3.49  
     

20.88            3.73  

ระบบการประมลู E-auction 
     

12.88  
       

1.79  
       

4.12  
       

0.68  
       

3.49            0.62  

อ่ืนๆ 
     

10.64  
       

1.48  
     

10.63  
       

1.77  
     

14.57            2.60  

รวม 
    

357.03  
     

49.68  
    

320.60  
     

53.27  
    

307.42  
        

54.95  

 
1.  ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ 
2.  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ คือ คา่จ้างบริษัทขนย้ายรถเพ่ือขนย้ายรถที่จะเข้าประมลูจากสถานท่ีเก็บรักษารถแหง่หนึง่ไปเก็บยงัอีก
สถานท่ีหนึง่เพ่ือรอประมลูหรือน าเข้าประมลู รวมถงึคา่เช่ารถท่ีทีมงามประจ าสถานท่ีเก็บรักษารถใช้ส าหรับตรวจดแูลความเรียบร้อย 
3.    คา่เช่าสถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมลู คือ คา่เช่าสถานท่ีเก็บรักษารถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสถานท่ีประมลูทัง้
ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเสียง เตน็ท์ เป็นต้น 
4.    คา่ใช้จ่ายในการจดัประมลู คือ คา่บริการท าความสะอาดรถท่ีเข้าประมลู คา่น า้มนัเตมิรถหลงัจากรถถกูประมลูได้เพ่ือให้รถท่ีประมลู
ได้ดงักล่าวมีน า้มนัเพียงพอท่ีจะขบัออกไปเตมิที่สถานีบริการน า้มนัได้ คา่จ้างพนกังานรายวนัในวนัประมลู คา่ตกแตง่สถานท่ีประมลู 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนนุการประมลู เป็นต้น 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
               ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีการปรับตวัลดลงจาก 130.25 ล้านบาท 127.33 
ล้านบาท และ 122.02 ล้านบาท ในปี 2558 - 2560  ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ค่าเส่ือมราคา วสัดุ
อปุกรณ์ส านกังาน คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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     (หน่วย : ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ 35.87 4.99 31.52 5.24 28.40 5.08 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 94.38 13.13 95.81 15.92 93.62 16.73 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 130.25 18.12 127.33 21.16 122.02 21.81 

  

ความสามารถในการท าก าไร 

 ในปี 2559 – 2560 บริษัทมีก าไรลดลงจากปี 2558  อนัเป็นผลกระทบมาจากการหดตวัของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะปริมาณรถ

ยดึมีการลดลงหลงัจากกฏหมายทวงหนีมี้การประกาศใช้ในปี 2558 โดยบริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2558 – 2560 เทา่กบั 187.65 ล้านบาท 125.61 

ล้านบาท และ 107.61 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 26.11 ร้อยละ 20.87 และร้อยละ 19.23  ตามล าดบั  

  ตามวิธีราคาทุน   ตามวิธีส่วนได้เสีย  

(หน่วย : ล้านบาท) 
2558 2559 2560 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขัน้ต้น 361.69 
           

50.32  281.23 
          

46.73  
       

252.08  
         

45.05  
       

252.08  
         

45.05  

ก าไรจากการด าเนินงาน 236.78 
           

32.94  159.56 
          

26.51  
       

134.86  
         

24.10  
       

134.86  
         

24.10  

ก าไรสทุธิ 187.65 
           

26.11  125.61 
          

20.87  
       

107.61  
         

19.23  
       

103.93  
         

18.58  

ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี 
       

188.79  
           

26.27  
       

125.61  
          

20.87  
       

108.73  
         

19.43  
       

112.40  
         

20.09  

 

 ในปี 2560 บริษัทมีส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทร่วมค้าเป็นจ านวนเงิน 3.68 ล้าน

บาท ท าให้ก าไรสุทธิท่ีแสดงเงินลงทนุตามราคาทุนวิธีส่วนได้เสียมีมลูค่า 103.93 ล้านบาท ลดลง 3.68 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัวิธีราคาทุนใ น

การเข้าร่วมทนุดงักล่าว บริษัทมีความมุ่งหวงัจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายฐานลูกค้าทัว่ไป (End Users) ให้น ารถมาประมลูท่ีบริษัท ซึง่

การด าเนินการดงักล่าวน่าจะส่งผลบวกให้กบับริษัทในปีตอ่ๆมา  ขณะเดียวกนับริษัทมีการทบทวนผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัใหม่หลงัจากมีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2560 ท าให้มีก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 4.79 

ล้านบาท ซึง่แสดงไว้ในส่วนก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในปี 2560 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 ตามวิธีราคาทุน   ตามวิธีส่วนได้เสีย  

2558 2559 2560 2560 

 สินทรัพย์รวม  751.11 580.62         606.69          603.02  

 เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - สทุธิ  
                 

-                     -    
             

5.10               1.43  

 หนีส้ินรวม  300.95 153.35         155.01          155.01  

 ส่วนของเจ้าของ  450.16 427.27         451.68          448.01  

 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  
        

114.91  
           

92.02          116.43          112.76  
 

สินทรัพย์รวม 

 ปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 603.02 ล้านบาท ตามวิธีส่วนได้เสีย (ปี 2559 : 580.62 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 22.40 ล้านบาท คิด

เป็น 3% รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัมีดงันี ้

- เงินลงทนุระยะสัน้ เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า เพิ่มขึน้ 23.89 ล้านบาทเม่ือเทียบจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 

   31.01   ของสินทรัพย์รวม 

- ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ ลดลง 0.83 ล้านบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 41.16 ของสินทรัพย์ 

   รวม   ในปี 2560 มีการตดัจ าหน่ายทรัพย์สินบางรายการจากการยกเลิกการใช้งานเน่ืองจากสญัญาเช่าสิน้สดุลงรวมทัง้การ 

   ขายสินทรัพย์บางรายการท าให้บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สินจ านวน 1 ล้านบาท (ปี 2559 : 0.7 ล้านบาท) 

- ปี 2560 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดัเป็นจ านวนเงิน 5.10 ล้านบาท ซึง่เป็นบริษัทร่วมค้าโดย 

           บริษัทถือสดัส่วนร้อยละ 50.988  เน่ืองจากบริษัทแอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั มีผลขาดทนุจากการด าเนินธุรกิจในปี 2560  

           ซึง่เป็นปีแรกของการด าเนินงาน จ านวนทัง้สิน้  7.20 ล้านบาท จงึท าให้ยอดเงินลงทนุในการร่วมค้าตามวธีิส่วนได้เสีย 

           คงเหลือสทุธิ ณ สิน้ปี 2560 เทา่กบั 1.43 ล้านบาท และท าให้สินทรัพย์รวมท่ีแสดงมลูคา่ตามวธีิส่วนได้เสียเท่ากบั 603.02 

           ล้านบาท เทียบกบัตามวธีิราคาทนุเทา่กบั 606.69 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม 

 ปี 2560 มีหนีส้ินรวมจ านวน 155.01 ล้านบาท (ปี 2559 : 153.35 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 1.66 ล้านบาท คดิเป็น 1%  

รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัมีดงันี ้

- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 3.79 ล้านบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 16.20 ของหนีส้ินรวม ส่วนใหญ่ 

    เป็นเจ้าหนีค้า่รถท่ีรอช าระคืนให้กบัเจ้าของทรัพย์เม่ือครบก าหนดช าระ ภายใน 4-7 วนั นบัจากวนัประมลู 

- หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน เพิ่มขึน้ 3.50 ล้านบาท เม่ือเทียบจากปี 2559 คดิเป็น 11 ของหนีส้ินรวม ส่วนใหญ่เป็นเงินมดัจ า 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  85 

 

    ปา้ยประมลูทางอินเตอร์เนต เพิ่มขึน้ 3.01 ล้านบาท หลงัจากการพฒันาระบบการประมลูออนไลน์และมีลกูค้าให้ความ 

    สนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพ่ือใช้บริการประมลูออนไลน์เพิ่มมากขึน้  

 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว    
หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ านวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2559 : 

0.25 บาทตอ่หุ้น) หุ้นทัง้หมดได้ออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว  

ส ารองตามกฎหมาย  

 ตามบทบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจากหักส่วนของ

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองดงักล่าวนีไ้ม่สามารถน าไปจ่ายเป็น

เงินปันผลได้ ปัจจบุนับริษัทได้ตัง้ส ารองตามกฏหมายครบถ้วนแล้วเป็นจ านวน 13.75 ล้านบาทของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

    ณ สิน้ปี 2558 – 2560 บริษัทมีส่วนของเจ้าของเท่ากบั 450.16 ล้านบาท  427.27 ล้านบาท และ 448.00 ล้านบาท (ตามวิธีส่วนได้

เสีย) ตามล าดบั โดยในช่วงปี 2559-2560 บริษัทมีทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการก าไรมาโดยตลอด แต่ส่วนของ

เจ้าของจ านวนลดลง สาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 ระหวา่งปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ านวน 104.50 ล้านบาท และ 93.50 ล้านบาท ณ วนัท่ี 8 เมษายน  2558 และ 8 

กนัยายน 2558 ตามล าดบั 

 ระหว่างปี 2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ านวน 93.50 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ณ วนัท่ี 12 เมษายน  2559 และ 7 

กนัยายน 2559 ตามล าดบั 

 ระหว่างปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ านวน 66 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และ 7 

กนัยายน 2560 ตามล าดบั 

ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 

1. บริษัทได้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต่างๆ และพืน้ท่ีส าหรับโฆษณาเป็น
ระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริษัทมีภาระท่ีจะต้องจ่ายช าระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน  48.73 ล้านบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี เป็นจ านวนเงิน 190.01 ล้านบาท และเกินกวา่ 5 ปี 114.68  ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้เทา่กบั 353.42 ล้านบาท 

2. บริษัทมีหนงัสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพ่ือค า้ประกันไฟฟ้าจ านวน 0.33 ล้านบาท และค า้ประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาดจ านวน 7.80 ล้านบาท รวมเทา่กบั 8.13 ล้านบาท 

3. บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 35 ล้านบาท จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงิน
ดงักล่าวค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคาร จ านวน 26 ล้านบาท 

4. บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการประมลูขายทอดตลาดเพ่ือให้เป็นไปตามการประมลูขายทอดตลาดให้กบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้อง 180 
แหง่ และธนาคารพาณิชย์ 10 แหง่ โดยมีก าหนดระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2549 ถงึเดือนธนัวาคม 2562 โดยท่ีบริษัทจะต้อง
ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญา เช่น คา่ด าเนินการ  เป็นต้น 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  86 

 

การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

(หน่วย : ล้านบาท) 2558 2559 2560 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 
       

262.29  
       

198.61  
       

176.25  

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
       

246.40  
         

58.16  
       

153.48  

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
      

(179.69) 
      

(111.04) 
        

(70.08) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
      

(202.80) 
      

(148.50) 
        

(87.99) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สทุธิ 
      

(136.08) 
      

(201.38) 
          

(4.59) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 250.10 48.72 44.12 

 

กระแสเงนิสด 
 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั 246.40 ล้านบาท 58.16 ล้านบาท และ 153.48 ล้านบาท ใน

ปี 2558 - 2560 ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของรายการ

ลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้ณ วนัสิน้งวดเป็นหลกั ซึง่เกิดจากลูกหนีค้่ารถและเจ้าหนีค้่ารถจากการประมลูท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ  ในปี 2558 บริษัทมี

เงินสดได้มาจากการด าเนินงานเป็นบวก สาเหตหุลกัเกิดจากก าไรเตบิโตเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัเจ้าหนีค้่ารถท่ียงัไม่ถงึก าหนด

ช าระเพิ่มขึน้มากจึงท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวนมากเพ่ือรอจ่ายช าระคืนให้กับเจ้าหนีค้่ารถเม่ือครบก าหนด  ในปี 

2559 และ ปี 2560 มียอดเป็นบวกเกิดจากผลประกอบการท่ีมีก าไรสุทธิและบริษัทยงัไม่ได้น าเงินสดส่วนใหญ่ท่ีได้มาจาก เงินท่ีได้รับช าระจาก

ลกูหนีค้า่รถในช่วงสิน้ปีไปจ่ายช าระคืนให้กบัเจ้าหนีค้่ารถเน่ืองจากยงัไม่ถงึก าหนดจ่ายช าระคืน เช่นเดียวกนั 

 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทนุเทา่กบั (179.69)ล้านบาท (111.04) ล้านบาทและ (70.08) ล้านบาท ในปี 2558 

- 2560 ตามล าดบั ส าหรับปี 2558 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (179.69) ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากบริษัทมีการน าเงินสดไปลงทนุเงิน

ฝากระยะสัน้เพิ่มขึน้ และมีการจ่ายลงทนุขยายสาขาไปยงัจงัหวดัต่างๆ ได้แก่ สรุาษฏร์ สงขลา อบุลราชธานีและอดุร เป็นต้น  ส าหรับ ปี 2559 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้านบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากบริษัทมีการน าเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายค่า

ก่อสร้างสถานท่ีประมลูท่ีสาขาพิษณุโลก ส าหรับ ปี 2560 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (70.08) ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากบริษัทมีเงินสด

ไปลงทนุเงินฝากระยะสัน้ และลงทนุโครงการปอ้งกนัน า้ทว่มรวมถงึการปรับปรุงพืน้ท่ีของส านกังานใหญ่ 

 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินเทา่กบั  (202.80) ล้านบาท (148.50) และล้านบาท(87.99) ล้านบาท 

ในปี 2558 – 2560 ตามล าดบั เป็นรายการจ่ายเงินปันผล 

ในภาพรวมแล้ว การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหลัก โดยในปี 2558 - 
2560 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสทุธิเทา่กบั (136.08)  ล้านบาท (201.38) และล้านบาท (4.59)  ล้านบาท ส่งผลท าให้บริษัทมีเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้งวดเทา่กบั 250.10 ล้านบาท 48.72 ล้านบาทและ 44.12 ล้านบาท ตามล าดบั 
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รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

 
 
เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุของบริษัท สหการประมลู จ ากดั 
(มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิดงักล่าวข้างต้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 
ผลการด าเนินงานท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิดงักล่าวข้างต้น กระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิดงักล่าวข้างต้น ส าหรับปีสิน้สุด 
วนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิท่ีตรวจสอบ 
 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุประกอบด้วย 

 งบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุซึง่รวมถงึหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ือง 
รายได้ค่าด าเนินการจากการให้บริการจัดประมูล เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและได้น าเร่ืองนีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุโดยรวมและในการ
แสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกตา่งหากส าหรับเร่ืองนี ้
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

รายได้ค่าด าเนินการจากการให้บริการจัดประมูล 
 

วิธีการในการตรวจสอบที่ส าคัญมีดังนี ้

บริษัทเป็นตวัการจดัประมลูทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดย 
มีสาขาที่ใช้ในการจดัประมลูจ านวนหลายแหง่ และยงัมีการ 
จดัประมลูสญัจรทัว่ประเทศเพ่ิมเติมในระหวา่งปี ทรัพย์สินที่ 
จดัประมลูสว่นใหญ่เป็นรถยนต์และจกัรยานยนต์ที่ถกูยดึ 
จากสถาบนัการเงิน และประมลูออกขายให้กบับคุคลทัว่ไป บริษัทจะมี
การท าการประมลูเป็นจ านวนหลายครัง้ในแตล่ะเดือนตามสาขาตา่ง 
ๆ รวมถึงการประมลูสญัจรทัว่ประเทศ โดยมีจ านวนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ที่ประมลูแล้วเสร็จเป็นจ านวนมากในแตล่ะปี บริษัท
ได้บนัทกึรายได้คา่ด าเนินการจากการให้บริการจดัประมลูเม่ือการ
ประมลูเสร็จสิน้ โดยบนัทกึรายได้เป็นรายรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์
แตล่ะคนัที่ประมลูแล้วเสร็จตามอตัราคา่ธรรมเนียมคงที่ตามอตัราที่ตก
ลงกนั 
 
ข้าพเจ้าได้ระบรุายได้คา่ด าเนินการจากการให้บริการจดัประมลูเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากบริษัทมีสาขาการประมลูที่
คอ่นข้างมาก และมีจ านวนรายการที่ท าให้เกิดรายได้เป็นจ านวน
มากแตแ่ม้วา่มลูคา่ของแตล่ะรายการมีมลูคา่น้อย 
ท าให้มีความเสี่ยงเก่ียวกบัความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ของแต่
ละสาขาและรายได้จากการจดัประมลูสญัจรทัว่ประเทศรวมถึงการ
รับรู้รายได้ที่เกิดขึน้จริงจากการด าเนินการประมลู 

 
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุที่ใช้กบัการประมลูและ 

การบนัทกึรายได้ของสาขาและทดสอบการควบคมุด้วยวธีิ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
- ทดสอบการควบคมุเก่ียวกบัความถกูต้องและ 

ความครบถ้วนของการโอนบนัทกึข้อมลูรายได้จากระบบ
การประมลูผ่านสมดุบญัชีรายวนัไปบญัชีแยกประเภท 
โดยเลือกตวัอยา่งจากทกุสาขา 

- ทดสอบการควบคมุเก่ียวกบัการบนัทกึรายได้โดยตรวจ
เอกสารที่ผู้ประมลูได้ส าเร็จลงนามรับรองการประมลูกบั
รายงานการประมลูเพ่ือตรวจวา่รายการจากการประมลู
นัน้เกิดขึน้จริงและถกูบนัทกึครบถ้วน  
โดยเลือกตวัอยา่งจากทกุสาขา   

- สงัเกตการณ์การปฏบิตัิงานเก่ียวกบัการควบคมุภายใน
โดยสุม่เลือกบางสาขา เชน่ ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การประมลู และ กระบวนการบนัทกึรายได้ 
โดยตรวจเอกสารที่ผู้ประมลูได้ส าเร็จลงนามรับรองการ
ประมลูกบัรายงานการประมลูเพ่ือตรวจวา่เป็นรายการ
ประมลูที่เกิดขึน้จริง 

 
 ตรวจความครบถวนของการบนัทึกรายได้โดยการเปรียบเทียบ

รายงานการประมลูทัง้ปีกบัสมดุบญัชีรายวนัและบญัชีแยก
ประเภทวา่ครบถ้วนตรงกนัและ ตรวจรายได้จากการประมลูใน
รายงานการประมลูกับเอกสารการรับเงิน รวมถึงการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของจ านวนรถยนต์และจกัรยานยนต์ที่ประมลูส าเร็จ
กบัรายได้ที่รับรู้ในระหวา่งปี ข้าพเจ้าพบวา่ข้อมลูเหลา่นี ้
สอดคล้องกนั 
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ข้อมูลอ่ืน 
 
       กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนัน้ 
ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้  
 
       ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุไม่
ครอบคลมุ 
ถงึข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 
 
       ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทนุตามวธีิราคาทนุคือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิ
ส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุ หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอ่ืน
มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
       เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
       ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิ
ราคาทุน 
 
       กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทนุตามวธีิราคาทนุเหล่านี ้โดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายใน
ท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตาม
วธีิราคาทนุท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
       ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน กรรมการรับผิดชอบ
ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง  เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกบริษัท หรือหยุด
ด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวธีิราคาทุน 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงิน ท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
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สามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการ หรือทกุรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิราคาทนุเหล่านี ้ 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพและการสงัเกต และสงสยั 
เย่ียงผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ 
 
 ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิ

ส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิาน
ตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทจุริตจะสงูกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ
ภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชี และการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยั
อย่างมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุ หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเหน็ของ
ข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุ
ตามวิธีราคาทนุโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิราคาทนุแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร  

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึง่รวมถงึประเดน็
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

 
 

 
 
ณฐพร  พันธ์ุอุดม 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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งบการเงนิ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

               บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
                                                    
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

              

      งบการเงนิที่แสดง  งบการเงนิที่แสดง 

      เงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

เงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน 

      31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

    หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท 

           
สินทรัพย์        
           
สินทรัพย์หมุนเวียน        
           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7  44,118,783  44,118,783  48,721,791 

เงนิลงทุนระยะสัน้  8  187,016,150  187,016,150  163,131,336 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 9  51,854,000  51,854,000  48,189,875 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ   998,259  998,259  1,240,670 
           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   283,987,192  283,987,192  261,283,672 

           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
           

เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด 10  34,130,900  34,130,900  32,860,899 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 11  1,426,568  5,099,800  - 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12  248,189,347  248,189,347  249,016,207 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13  21,823,992  21,823,992  23,871,922 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 14  9,246,942  9,246,942  6,968,222 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   4,212,426  4,212,426  6,620,469 
           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   319,030,175  322,703,407  319,337,719 
           

รวมสินทรัพย์   603,017,367  606,690,599  580,621,391 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560               

           

      งบการเงนิที่แสดง  งบการเงนิที่แสดง 

      เงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย 

 
เงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน 

      31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

      พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

    หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ        
           
หนีสิ้นหมุนเวียน        
           
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 15  97,710,394  97,710,394  93,920,580 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย   10,867,976  10,867,976  12,631,988 

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น   4,294,566  4,294,566  4,701,127 
           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน   112,872,936  112,872,936  111,253,695 
           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
           

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16  7,342,696  7,342,696  10,805,657 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น   34,796,680  34,796,680  31,291,697 
           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน   42,139,376  42,139,376  42,097,354 
           

รวมหนีสิ้น   155,012,312  155,012,312  153,351,049 
           

ส่วนของเจ้าของ        
           

ทุนเรือนหุ้น 17       

 ทุนจดทะเบียน        

  หุ้นสามัญจ านวน 550,000,000 
หุ้น  

       

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท   137,500,000  137,500,000  137,500,000 

 ทุนที่ออกและช าระแล้ว        

  หุ้นสามัญจ านวน 550,000,000 
หุ้น  

       

     มูลค่าที่ได้รับช าระแล้วหุ้นละ 
0.25 บาท 

  137,500,000  137,500,000  137,500,000 
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 17  183,998,784  183,998,784  183,998,784 

ก าไรสะสม        

 จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 18  13,750,000  13,750,000  13,750,000 

ยังไม่ได้จัดสรร   112,756,271  116,429,503  92,021,558 
           

รวมส่วนของเจ้าของ   448,005,055  451,678,287  427,270,342 
             

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ   603,017,367  606,690,599  580,621,391 

           
           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560               
           
      งบการเงนิท่ีแสดง  งบการเงนิท่ีแสดง 

      เงนิลงทนุตามวธีิ
ส่วนได้เสีย 

 
เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

      31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
      พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
    หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท 
           

รายได้จากการให้บริการ 6  559,495,931  559,495,931  601,829,182 

ต้นทนุการให้บริการ 6  (307,419,773)  (307,419,773)  (320,602,852) 
           

ก าไรขัน้ต้น   252,076,158  252,076,158  281,226,330 

รายได้อ่ืนจากการด าเนินงาน   3,807,175  3,807,175  4,962,641 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร   997,473  997,473  698,997 
           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย   256,880,806  256,880,806  286,887,968 
           

คา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ   (28,401,089)  (28,401,089)  (31,515,662) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   (93,618,150)  (93,618,150)  (95,811,791) 
           

รวมค่าใช้จ่าย   (122,019,239)  (122,019,239)  (127,327,453) 
           

ก าไรจากการด าเนินงาน   134,861,567  134,861,567  159,560,515 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 11  (3,673,232)  -  - 
           

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้   131,188,335  134,861,567  159,560,515 

ต้นทนุทางการเงิน   -  -  - 
           

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้   131,188,335  134,861,567  159,560,515 

ภาษีเงินได้ 21  (27,253,433)  (27,253,433)  (33,952,354) 
           

ก าไรสุทธิส าหรับปี 6  103,934,902  107,608,134  125,608,161 
           

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:        

 
ก าไรจากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 

       

  

ตามหลกัการ
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

16  4,794,751  4,794,751  - 

           

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   108,729,653  112,402,885  125,608,161 
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การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับปี        

 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่ 

  103,934,902  107,608,134  125,608,161 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ 

  -  -  - 

           
      103,934,902  107,608,134  125,608,161 
           

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี        

 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของ
บริษัทใหญ่ 

  108,729,653  112,402,885  125,608,161 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคมุ 

  -  -  - 

           
      108,729,653  112,402,885  125,608,161 
           

ก าไรต่อหุ้น 22       
           

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน   0.19  0.20  0.23 
           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

                                                                                                      บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                       

  
            

     
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวีธีส่วนได้เสีย 

         
ก าไรสะสม 

  

         
จัดสรรแล้ว 

    

     
ทุนที่ออก 

 
ส่วนเกิน 

 
- ทุนส ารอง 

   
รวมส่วนของ 

     
และช าระแล้ว 

 
มูลค่าหุ้น 

 
ตามกฎหมาย 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
เจ้าของ 

   
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

              

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
  

137,500,000 
 

183,998,784 
 

13,750,000 
 

114,912,297 
 

450,161,081 
             

- 
เงินปันผลจา่ย 19 

 
- 

 
- 

 
-  (148,498,900) 

 
(148,498,900) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

125,608,161 
 

125,608,161 
              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  

137,500,000 
 

183,998,784 
 

13,750,000 
 

92,021,558 
 

427,270,342 
              

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
  

137,500,000 
 

183,998,784 
 

13,750,000 
 

92,021,558 
 

427,270,342 
             

- 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 

  
- 

 
- 

 
- 

 
103,934,902 

 
103,934,902 
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เงินปันผลจา่ย 19 
 

- 
 

- 
 

-  (87,994,940) 
 

(87,994,940) 
              

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 
       

  
  

  
ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

16 
 

- 
 

- 
 

-  4,794,751 

 
4,794,751 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

- 
 

- 
 

- 
 

4,794,751 
 

4,794,751 
              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  

137,500,000 
 

183,998,784 
 

13,750,000 
 

112,756,271 
 

448,005,055 
              

              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้             
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งบกระแสเงินสด  

                           บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560               

       งบการเงนิที่แสดง  งบการเงนิที่แสดง 

       เงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

เงนิลงทุนตามวิธีราคาทุน 

       31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

       พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

     หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท 

            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

ก าไรก่อนภาษีเงินได้   131,188,335  134,861,567  159,560,515 

รายการปรับปรุง        

 คา่เสื่อมราคา 12  40,316,762  40,316,762  37,931,822 
 คา่ตดัจ าหนา่ย 13  2,948,764  2,948,764  2,862,491 
 ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุชัว่คราว 8  -  -  2,700 
 ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์   (997,473)  (997,473)  (698,997) 
 สินทรัพย์ถาวรตดัจ าหน่าย 12  447,635  447,635  - 
 คา่เผ่ือคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 16  1,507,080  1,507,080  1,987,133 
 ดอกเบีย้รับ   (2,827,401)  (2,827,401)  (3,037,962) 
 สว่นแบง่ขาดทนุจากกิจการร่วมค้า 11  3,673,232  -  - 
            

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน       

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น   (3,807,076)  (3,807,076)  37,711,869 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น     242,411  242,411  416,200 
 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น   2,408,044  2,408,044  3,767,991 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น   3,789,814  3,789,814  (149,888,747) 
 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   (406,561)  (406,561)  (513,271) 

 ส ารองคา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังานที่
เกิดขึน้จริง 

11  (175,290)  (175,290)  - 

 หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น   3,504,983  3,504,983  5,898,920 
            

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน   181,813,259  181,813,259  96,000,664 
 เงินสดรับดอกเบีย้   2,970,352  2,970,352  3,037,321 
 เงินสดจา่ยภาษีเงินได้   (31,296,162)  (31,296,162)  (40,878,626) 
            

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน   153,487,449  153,487,449  58,159,359 

 



  

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  111 

 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  

           บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560               
            

       งบการเงนิท่ีแสดง  งบการเงนิท่ีแสดง 

       เงนิลงทุนตามวธีิ
ส่วนได้เสีย 

 
เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

       31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
       พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

     หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท 

            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัเพิ่มขึน้   (1,270,001)  (1,270,001)  - 

เงินสดจ่ายในเงินลงทนุชัว่คราว 8  (146,658,459)  (146,658,459)  (80,139,061) 

เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราว 8  122,773,645  122,773,645  12,037,710 

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

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์   (40,264,505)  (40,264,505)  (42,508,661) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์   1,324,438  1,324,438  1,341,877 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 13  (900,835)  (900,835)  (1,772,935) 
            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   (70,095,517)  (70,095,517)  (111,041,070) 
            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ        

เงินปันผลจ่าย 19  (87,994,940)  (87,994,940)  (148,498,900) 
            

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (87,994,940)  (87,994,940)  (148,498,900) 
            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ   (4,603,008)  (4,603,008)  (201,380,611) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   48,721,791  48,721,791  250,102,402 
            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 7  44,118,783  44,118,783  48,721,791 

            

หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามที่ได้จด

ทะเบียนดงันี ้ 

518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมลูทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาด 

บริษัทมีท่ีท าการสาขาทัง้หมด 8 แหง่ มีท่ีอยู่ดงัตอ่ไปนี ้

- สาขาท่ี 1 ตัง้อยู่เลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าผกักดู อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี  
- สาขาท่ี 2 ตัง้อยู่เลขท่ี 325/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

- สาขาท่ี 3 ตัง้อยู่เลขท่ี 3320/4 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

- สาขาท่ี 4 ตัง้อยู่เลขท่ี 33/2 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี 

- สาขาท่ี 5 ตัง้อยู่เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั อบุลราชธานี 

- สาขาท่ี 6 ตัง้อยู่เลขท่ี 313 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 

- สาขาท่ี 7 ตัง้อยู่เลขท่ี 142/4 หมู่ท่ี 1 ซอยบ้านหนองบวั ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
- สาขาท่ี 8 ตัง้อยู่เลขท่ี 788/9 หมู่ท่ี 7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณโุลก  
 

งบการเงินได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซึง่ใช้ในการจดัท างบการเงินมีดงัตอ่ไปนี  ้

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินได้จัดท าขึน้ตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ .ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

งบการเงินได้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบงบการเงิน 

 

   หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการ 

ทางบญัชีท่ีส าคญัและการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหารซึง่จดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของบริษัท

ไปถือปฏิบตัิ และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผู้ บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและ

ประมาณการท่ีมีนยัส าคญัตอ่งบการเงินไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 4 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแย้งกนั

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนั ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลงั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผล

บงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่เก่ียวข้องและมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีสาระส าคญั มี

ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  

   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

       มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึก 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมลูค่ายุติธรรม 

)เม่ือมีการประกาศใช้ (ทัง้นีก้ารเลือกใช้นโยบายบญัชีส าหรับเงิ นลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วม

ค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท าโดย

ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 

       มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ให้ทางเลือกเพิ่มส าหรับ

กิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัท ร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็น

กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ โดยในการบนัทกึบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทนุในบริษัท

ร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุนัน้ จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการ

วดัมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านัน้ๆด้วยวิธีมลูค่ายุติธรรมตามท่ีบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้านัน้ๆใช้อยู่ เพิ่มเติมจากเดิมท่ีต้องถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดท างบ

การเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ 
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2      นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้อง (ตอ่) 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผล

บงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่เก่ียวข้องและมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีสาระส าคญั มี

ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการ  

ตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นัน้ไม่เหมาะสม ข้อสนันิษฐานนีอ้าจตกไปหากเข้า

ข้อหนึง่ข้อใดตอ่ไปนี ้คือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได้ (นัน่คือรายได้เป็นปัจจยั

ท่ีเป็นข้อจ ากัดของมูลค่าท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจท่ีได้จากสินทรัพย์มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอย่างมาก  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้ก าหนดให้มีความชดัเจนมากขึน้ส าหรับ  

1) การซือ้ส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันัน้ประกอบกนัขึน้เป็น

ธุรกิจ ให้ผู้ซือ้น าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบตั ิและ 2) ในกรณีท่ีผู้ ร่วมด าเนินงานมีการซือ้ส่วน

ได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนัเพิ่มขึน้นัน้ ส่วนได้เสียเดมิท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถกูวดัมลูค่า

ใหม่ หากผู้ ร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคมุร่วมอยู่ 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเก่ียวข้องกับบริษัท 

บริษัทไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตักิ่อนวนับงัคบั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12    (ปรับปรุง 

2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน

กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

เปล่ียนแปลงในหนีส้ินของกิจการท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมจดัหาเงินทัง้ที่เป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ี

ไม่ใช่เงินสด 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้อง (ตอ่) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี  

ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัและเก่ียวข้องกับบริษัท 

ไม่ได้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตักิ่อนวนับงัคบั (ตอ่) 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้

รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์  

ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีสินทรัพย์ท่ีวดัด้วยมลูค่ายตุธิรรมมีมลูคา่ต ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นัน้ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือวา่มีผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีเกิดขึน้ 

- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในมลูคา่ท่ีสงูกว่ามลูค่าตามบญัชีได้  

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจ ากดัเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้เฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะต้องน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเป็น
ประเภทเดียวกนัเทา่นัน้ 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หกัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของ
ผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีนัน้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตาม

ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตักิบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็น

สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) 

ยกเว้นการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินโดยสรุป 

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี

นยัส าคญัตอ่บริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมการงาน 

การร่วมการงาน 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึน้อยู่กับสิทธิและ

ภาระผูกพนัตามสญัญาของผู้ลงทนุแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณา

วา่เป็นการร่วมค้า ซึง่การร่วมค้ารับรู้เงินลงทนุโดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 

(1) การบนัทกึเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย 
การร่วมค้า 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมค้าเม่ือบริษัทมีสทธิในสินทรัพย์สทุธิของการร่วมการงานนัน้เงินลงทนุ

ในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วธีิส่วนได้เสีย 

ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ        

เงินลงทุนเพ่ือรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผู้ ได้รับการ

ลงทนุตามสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบง่ขาดทนุของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามีจ านวนเท่ากบั

หรือสงูกวา่ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านัน้(ซึง่รวมถงึส่วนได้เสียระยะยาวใดๆซึง่โดยเนือ้หาแล้วถือ
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เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านัน้) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ี

เกินกวา่ส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านัน้ นอกจากวา่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนั หรือได้จ่ายเงินเพ่ือช าระภาระ

ผกูพนัแทนการร่วมค้าไปแล้ว 

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในการร่วมค้านัน้ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั กิจการต้องจัดประเภท

รายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของ       

ท่ีลดลง ก าไรและขาดทนุจากการลดสดัส่วนในการร่วมค้าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

ส่วนแบง่ก าไรหรือขาดทนุของบริษัทในการร่วมค้าท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในก าไรหรือขาดทนุ และ

ส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดขึน้ภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     ผล

สะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดงักล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทนุ  เม่ือ

ส่วนแบ่งขาดทนุของบริษัทในการร่วมค้ามีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนได้เสียของบริษัทใน          การ

ร่วมค้านัน้ ซึง่รวมถงึส่วนได้เสียระยะยาวใดๆ ซึง่โดยเนือ้หาแล้วถือเป็นส่วนหนึง่ของเงินลงทนุสุทธิของบริษัทใน

การร่วมค้านัน้ บริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันในหนีข้อง     การร่วมค้า

หรือรับวา่จะจ่ายหนีแ้ทนการร่วมค้า 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ตอ่) 

(1) การบนัทกึเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย (ตอ่) 
การร่วมค้า (ตอ่) 

บริษัทมีการพิจารณาทกุสิน้รอบระยะเวลาบญัชีว่ามีข้อบ่งชีท่ี้แสดงว่าเงินลงทนุในการร่วมค้าเกิดการด้อยค่า

หรือไม่ หากมีข้อบ่งชีเ้กิดขึน้บริษัทจะค านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้   

รับคืนกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลตา่งไปท่ีส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)ของเงินลงทนุในการร่วมค้า

ในก าไรหรือขาดทนุ 

รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่างกลุ่มกิจการกบัการร่วมค้าจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียใน

การร่วมค้านัน้ รายการขาดทุนท่ียังไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน  เว้นแต่รายการนัน้มี

หลักฐานว่าสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ าเป็น 

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชีของบริษัท 

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในการร่วมค้า จะบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า ต้นทนุจะ

มีการปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของสิ่งตอบแทนท่ีคาด

วา่ต้องจ่ายโดยรับรู้เป็นต้นทนุของเงินลงทนุ ต้นทนุจะรวมต้นทนุทางตรงที่เก่ียวข้องจากการได้มาของเงินลงทนุ

นี ้

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 
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รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษัทถูกวดัมลูค่าโดยใช้สกลุเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษัท

ด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนัน้ถูกวดัมลูค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทนุท่ีเกิดจาก

การรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึง่

เป็นเงินตราตา่งประเทศด้วยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้ปี ได้บนัทกึไว้ในก าไรหรือขาดทนุ  

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทนุของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ

ของอตัราแลกเปล่ียนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทุนนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงข้าม

การรับรู้ก าไรหรือขาดทนุของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไว้ในก าไรหรือขาดทนุ องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียน

ทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุด้วย 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด ท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทนุตามวธีิราคาทนุ เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมี

สภาพคล่องสูงซึง่มีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มา และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไว้ในส่วนของ

หนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูคา่ตอ่มาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยคา่เผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลตา่งระหวา่ง

ราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับจากลกูหนีก้ารค้า  หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรับรู้ไว้

ในก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นส่วนหนึง่ของคา่ใช้จ่ายในบริหาร 

2.7 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม 

เม่ือต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดงักล่าวสามารถวัด

มูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทนุดงักล่าวเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี  

ประมาณการไว้ของสินทรัพย์หรืออายสุญัญาเช่าในกรณีท่ีอายุสญัญาเช่าสัน้กวา่ดงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนปรับปรุงที่ดนิ ตามอายสุญัญาเช่า 

อาคาร ตามอายสุญัญาเช่า 

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค 5 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตกแตง่ 5 ปี 

อปุกรณ์ส านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

โดยเฉล่ียอายสุญัญาเช่าท่ีดินอยู่ระหว่าง 1 ปี ถงึ 20 ปี 

ทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมลูคา่คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้

เหมาะสม 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.7 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่) 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสงูกว่ามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมลูคา่ท่ีคาดวา่จะ

ได้รับคืนทนัที 

ผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทน

สทุธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทนุอ่ืนสทุธิใน

ก าไรหรือขาดทนุ 

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิการเช่าที่ดนิ 

สิทธิการเช่ามีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิทธิการ

เช่าถูกตดัจ าหน่ายและบันทึกในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิประมาณ 3 - 20 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซือ้มามีลกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสินทรัพย์โดยค านวณจากต้นทนุในการ

ได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอด

อายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

2.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี 

สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชี

อาจต ่ากวา่มลูคา่ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่า
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มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกับ

มลูค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการ

ด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว 

จะถกูประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.10 สัญญาเช่า  

กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซึง่ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สญัญา

เช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สทุธิจากสิ่งตอบแทนจงูใจท่ีได้รับจาก

ผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

สญัญาเช่าเช่นสญัญาเช่ารถยนต์ซึง่ผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั

สทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบีย้คงท่ีต่อ

หนีส้ินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็น

หนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อัตราดอกเบีย้แต่ละ

งวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหนีส้ินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่า

เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 

2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในบางรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายช าระผ่านผู้ บริหารกองทุน  

ซึง่มีการค านวณโดยใช้วธีิทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นระยะๆ บริษัทมีทัง้โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 

ส าหรับโครงการสมทบเงิน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทนุในจ านวนเงินท่ีคงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัจากการอนมุานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทนุไม่มีสินทรัพย์เพียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทัง้หมด

ส าหรับการให้บริการจากพนักงานทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ี

ไม่ ใช่ โครงการสมทบเงิ น ซึ่ งจะก าหนดจ านวนเงิ นผลประโยชน์ ท่ีพนักงานจะได้ รับเ ม่ือเกษียณอายุ   

โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีท่ีให้บริการ และคา่ตอบแทน 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

เงนิชดเชยตามกฎหมาย 

บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จ านวนเงิน

ดงักล่าวขึน้อยู่กับฐานเงินเดือนและจ านวนปีท่ีพนักงานท างานให้บริษัทนับถึงวันท่ีสิน้สุดการท างานท่ีจะเกิดขึน้ใน
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อนาคต หนีส้ินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ี

สิน้รอบระยะเวลารายงานหกัด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทนุบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ 

ภาระผูกพันนีค้ านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ซึง่มูลค่า

ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนใน

ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึง่เป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั  

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึน้จากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้อ

สมมตฐิานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 

ต้นทนุบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุ ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใด ๆ ในกองทนุส าหรับการ

ให้บริการท่ีเหลืออยู่และระยะเวลาท่ีมีสิทธิ ซึง่ในกรณีนีต้้นทนุการให้บริการในอดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรง

ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยใช้แผนการก าหนดอัตราการจ่ายสมทบ  

โดยท่ีสินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้ จดัการกองทุน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ดงักล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทนุจากพนกังานและบริษัทตามอตัราท่ีก าหนด เงินจ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ท่ีบริษัทจ่ายไปบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวข้อง 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.12 ประมาณการหนีส้ิน  

ประมาณการส าหรับการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม ต้นทนุการปรับโครงสร้างกิจการ และการฟ้องร้องตามกฎหมายจะรับรู้

ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจดัท าไว้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

เหตกุารณ์ในอดีตซึง่การช าระภาระผกูพนันัน้มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสญูเสียทรัพยากร

ออกไป และประมาณการจ านวนท่ีต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือประมาณการหนีส้ินเ พ่ือการปรับโครงสร้างองค์กร 

ประกอบด้วย ค่าเบีย้ปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการ

หนีส้ินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทนุจากการด าเนินงานในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคล้ายคลงึกนัหลายรายการ กิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสญูเสียทรัพยากรเพ่ือ

จ่ายช าระภาระผูกพนัเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทัง้ประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้

คอ่นข้างแน่ท่ีกิจการจะสญูเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 

กลุ่มกิจการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนีส้ิน โดยใช้มลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน ามาจ่าย

ช าระภาระผกูพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึง่สะท้อนถงึการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจบุนัของมลูคา่ของเงินตาม

เวลาและความเส่ียงเฉพาะของหนีส้ินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึน้ของประมาณการหนีส้ินเน่ืองจากมูลค่าของเงิน

ตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบีย้จ่าย  

2.13 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ 
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ต้นทนุส่วนเพิ่มที่เก่ียวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซือ้หุ้นซึง่สุทธิจากภาษี(ถ้ามี)จะถูกแสดงในส่วน

ของเจ้าของ โดยน าไปหกัจากสิ่งตอบแทนท่ีได้รับจากการออกตราสารทนุดงักล่าว 

2.14 การรับรู้รายได้ 

รายได้ประกอบด้วยมลูคา่ยตุธิรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึง่เกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกตขิองบริษัท 

รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ส่วนใหญ่เของบริษัทเกิดจากรายได้ค่า

ด าเนินการจากการจดัประมลูทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

รายได้คา่ด าเนินการรับรู้เม่ือให้บริการจดัการประมลูเพ่ือขายทอดตลาดเสร็จสิน้ รายได้คา่นายหน้ารับรู้เม่ือสามารถ

จดัให้มีผู้ซือ้จากการประมลูขายทรัพย์สินทอดตลาดได้ส าเร็จตามเง่ือนไขในสญัญา 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือผู้ซือ้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้า

รายได้ดอกเบีย้รับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.15 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัท บนัทกึในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทได้อนมุตักิารจ่ายเงินปันผล  

2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทค านวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบนัทกึภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้

จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ยกเว้นส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดได้คอ่นข้างแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทต้องด าเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพ่ือเสียภาษี 

ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี  

ไปปฏิบตัขิึน้อยู่กบัการตีความ และจะตัง้ประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่าย

ช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตัง้เตม็จ านวนตามวธีิหนีส้ิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ิน 

และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการ

รับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่ก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค านวณจาก 

อตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้คอ่นข้างแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้

ประโยชน์ หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายช าระ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า

จ านวนผลตา่งชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการ  

มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  

และทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมิน

โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึง่ตัง้ใจ 

จะจ่ายหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.17 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้าน 

การด าเนินงาน ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานหมายถึง บคุคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของส่วนด าเนินงาน ซึง่พิจารณาวา่ คือ คณะกรรมการบริษัท ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซึง่ได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตรา

ดอกเบีย้ ความเส่ียงจากกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้และความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้าน

การให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาด

การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลือน้อยท่ีสดุเท่าท่ี

เป็นไปได้  

3.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้เกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่อาจจะส่งผลกระทบตอ่ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทส่วน

ใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด นอกจากนีบ้ริษัทไม่มีเงินกู้ ยืมจากภายนอก ดงันัน้ บริษัท

ไม่ได้ใช้อนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 

3.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือเน่ืองจากลูกหนีส้่วนใหญ่เป็นรายย่อย บริษัทมี

นโยบายท่ีท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวตัสิินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหาร

ของบริษัทเช่ือว่ามูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีก้ารค้าหักด้วยค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

ตามท่ีแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึง่ลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีเป็นลกูหนีท่ี้เกิดจาก

การประมูลรถยนต์ในช่วงใกล้วนัสิน้งวดบญัชี ปัญหาในการช าระหนีค้่อนข้างต ่า เน่ืองจากลูกหนีก้ารค้าดงักล่าว

จะต้องช าระหนีใ้ห้กบับริษัททนัทีเม่ือมีการส่งมอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเช่ือจะค่อนข้างสัน้ โดยอยู่

ระหวา่ง 4 วนั ถงึ 90 วนั 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ่) 

ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ตอ่) 

3.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีการถือเงินสดท่ีเพียงพอและการมีวงเงินอ านวยความ

สะดวกจากวงเงินให้สินเช่ือท่ีได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทได้ตัง้เป้าหมายว่าจะใช้

ความยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไว้ให้เพียงพอท่ีจะหามาได้เน่ืองจากลักษณะ

ธรรมชาตขิองธุรกิจท่ีเป็นฐานของบริษัทมีพลวตัเปล่ียนแปลงได้ 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพินิจ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอย่างตอ่เน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดลุยพินิจ 

โดยการประเมินอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ี

ผู้บริหารเช่ือวา่กระท าอย่างมีเหตผุลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัน้ 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมตฐิาน 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและข้อสมมตฐิานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญั 

ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มีดงันี  ้

ก) การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ือให้สะท้อนถงึการด้อยค่าลงของลกูหนีก้ารค้าโดยประมาณการขาดทนุท่ี

อาจเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทประเมินคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากการคาดการณ์

กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช าระหนี ้และกรณีของการ

ผิดช าระหนีท่ี้เกิดขึน้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด 

ข) อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ ส าหรับส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนคา่เส่ือมราคาเม่ืออายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี

เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช้ 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพินิจ (ตอ่) 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมตฐิาน (ตอ่) 

ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทได้ให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพ่ือให้มีความถูกต้อง

มากย่ิงขึน้ มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานขึน้อยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตาม
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หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีข้อสมมตฐิานหลายตวั รวมถงึข้อสมมตฐิานเก่ียวกบัอตัราคดิลด การ

เปล่ียนแปลงของข้อสมมตฐิานเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบตอ่มลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทได้พิจารณาอตัราคดิลดที่เหมาะสมในแตล่ะปี ซึง่ได้แก่อตัราดอกเบีย้ท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมลูค่า

ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะต้องจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการ

พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมบริษัทพิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึง่เป็น

สกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีต้องจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายคุรบก าหนดใกล้เคียงกบั

ระยะเวลาท่ีต้องจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อสมมตฐิานหลกัอ่ืน ๆ ส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานอ้างอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด 

ข้อมลูเพิ่มเตมิเปิดเผยในหมายเหต ุ16 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุของบริษัทนัน้เพ่ือด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัท

เพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือด ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุท่ีเหมาะสม 

เพ่ือลดต้นทนุทางการเงินของทนุ  

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทนุ บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขาย

ทรัพย์สินเพ่ือลดภาระหนีส้ิน 

6. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามประเภทรายได้ของบริษัทสามารถวเิคราะห์ได้ดงันี ้ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 รายได้ประมูล รายได้ประมูล รายได้ รายได้  

 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย บริการอ่ืน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ 434,162,585 57,185,556 60,213,255 7,934,535 559,495,931 

ต้นทนุการให้บริการ     (307,419,773) 

ก าไรขัน้ต้น     252,076,158 

ก าไรจากการด าเนินงาน     134,861,567 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ      

ในการร่วมค้า     (3,673,232) 
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ภาษีเงินได้ (หมายเหต ุ21)     (27,253,433) 

ก าไรสทุธิส าหรับปี     103,934,902 

 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 รายได้ประมูล รายได้ประมูล รายได้ รายได้  

 รถยนต์ 
รถมอเตอร์
ไซต์ ค่าขนย้าย บริการอ่ืน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

รายได้จากการให้บริการ 486,996,872 46,928,011 59,688,814 8,215,485 601,829,182 

ต้นทนุการให้บริการ     (320,602,852) 

ก าไรขัน้ต้น     281,226,330 

      

ก าไรจากการด าเนินงาน     159,560,515 

ภาษีเงินได้ (หมายเหต ุ21)     (33,952,354) 

ก าไรสทุธิส าหรับปี     125,608,161 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

เงินสด 360,000 225,000 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 13,021,100 6,868,722 

 - บญัชีออมทรัพย์ 30,660,498 41,434,726 

เงินฝากธนาคารระยะสัน้ 77,185 193,343 

รวม 44,118,783 48,721,791 

 

อตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ียของเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่างร้อยละ 0.38 - 1.05 ตอ่ปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.38 - 1.10 ตอ่ปี) 
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8 เงนิลงทุนระยะสัน้  

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุระยะสัน้มีดงันี ้

 เงนิฝากประจ าที่   

 ครบก าหนด   

 เกินกว่า 3เดือน หลักทรัพย์  

 แต่ภายใน 1 ปี เพื่อค้า รวม 

 บาท บาท บาท 

 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 94,978,085 54,600 95,032,685 

การซือ้เพิ่มขึน้ 80,139,061 - 80,139,061 

การจ าหน่ายออกไป (11,985,810) (51,900) (12,037,710) 

การเปล่ียนแปลงมลูค่ายตุธิรรม - (2,700) (2,700) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 163,131,336 - 163,131,336 

การซือ้เพิ่มขึน้ 146,658,459 - 146,658,459 

การจ าหน่ายออกไป (122,773,645) - (122,773,645) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 187,016,150 - 187,016,150 

 

8 เงนิลงทุนระยะสัน้ (ตอ่) 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุมีดงันี ้

 เงนิฝากประจ าที่   

 ครบก าหนด   

 เกินกว่า 3เดือน หลักทรัพย์  

 แต่ภายใน 1 ปี เพื่อค้า รวม 

 บาท บาท บาท 
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ราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 187,016,150 - 187,016,150 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - - 

มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 187,016,150 - 187,016,150 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ยอดรวมของเงินลงทนุชัว่คราวมีรายละเอียดดงันี  ้

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ตราสารที่ถือจนครบก าหนด   

   - เงินฝากประจ า 187,016,150 163,131,336 

หลกัทรัพย์เพ่ือค้า   

   - ตราสารทนุ - - 

รวม 187,016,150 163,131,336 

 

เงินฝากประจ าเป็นเงินฝากประจ าธนาคารประเภท 3 - 12 เดือน ซึง่ครบก าหนดภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมี

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.80 - 1.30 ตอ่ปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.85 - 1.65 ตอ่ปี)  

9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ลกูหนีก้ารค้า - คา่รถ 31,813,464 26,553,609 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (405,000) (405,000) 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 31,408,464 26,148,609 

ลกูหนีก้ารค้าจากการให้บริการอ่ืน 3,400,527 1,991,707 

คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 11,243,609 15,327,334 

เงินทดรองจ่าย 3,205,224 1,774,791 
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คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,975,337 2,040,744 

ลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 298,892 441,792 

ดอกเบีย้ค้างรับ 321,947 464,898 

รวม 51,854,000 48,189,875 

ลกูหนีก้ารค้า - คา่รถ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนีท่ี้ค้างช าระได้ดงันี  ้ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ภายในก าหนด 29,511,624 23,380,012 

เกินก าหนดต ่ากว่า 3 เดือน 1,896,840 2,743,666 

เกินก าหนด 3 - 6 เดือน - 23,861 

เกินก าหนด 6 - 12 เดือน - - 

เกินก าหนด 12 เดือน 405,000 406,070 

 31,813,464 26,553,609 

หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (405,000) (405,000) 

รวม 31,408,464 26,148,609 

 
โดยปกตริะยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วนัท าการ 

 
10     เงนิฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประจ าจ านวน 34.13 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 32.86 

ล้านบาท) ได้น าไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพ่ือการขอใช้ไฟฟ้าและการ

ปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาดจ านวน 8.13 ล้านบาท (หมายเหตท่ีุ 24.2) และใช้ในการค า้ประกนั

วงเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 4 แหง่ จ านวน 26.00 ล้านบาท (หมายเหตท่ีุ 24.3) 

11 เงนิลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 

บริษัทมีเงินลงทนุในการร่วมค้าดงันี ้
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   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

   ร้อยละ 

  ลักษณะ 
31 
ธันวาคม 31 ธันวาคม 

การร่วมค้า ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขาย 

   รถและทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

ถือหุ้นโดยตรง 50.998 - 

การร่วมค้าเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เงินลงทนุทัง้หมดเป็นการลงทนุในหุ้นสามญั 

 งบการเงนิ งบการเงนิ 

 ที่แสดงเงนิลงทุนตาม 
ที่แสดงเงนิลงทุน
ตาม 

 วีธีส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน 

 บาท บาท 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 1,426,568 5,099,800 

หกั  คา่เผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทนุ - - 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า - สทุธิ 1,426,568 5,099,800 

 

11 เงนิลงทุนในการร่วมค้า-สุทธิ (ตอ่) 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในการร่วมค้ามีดงันี ้

 
งบการเงนิ งบการเงนิ 

 
ที่แสดงเงนิลงทุนตาม 

ที่แสดงเงนิลงทุน
ตาม 

 
วีธีส่วนได้เสีย วธีิราคาทุน 

 
บาท บาท 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า   

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ - - 

ซือ้เงินลงทนุ 5,099,800 5,099,800 
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ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (3,673,232) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 1,426,568 5,099,800 

 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จ ากัด 

จ านวน 50,998 หุ้น บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.998 ของทุนจดทะเบียน เงินลงทุนในบริษัท แอคชั่น แอนด์ 

ออคชัน่ จ ากดั ดงักล่าวถือเป็นการร่วมค้าของบริษัทเน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้จะต้องมีกรรมการท่ีเสนอ

ช่ือโดยผู้ ร่วมทนุอีกรายหนึง่เข้าร่วมด้วยจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
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12 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

   
ส่วนปรับปรุงอาคาร
และ 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 
ส่วนปรับปรุง
ที่ดนิ อาคาร ระบบสาธารณูปโภค 

และอุปกรณ์
ตกแต่ง ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559         

ราคาทนุ 249,037,034 36,242,564 42,613,040 41,706,661 2,413,641 36,943,001 514,490 409,470,431 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (71,908,866) (14,684,997) (29,860,449) (23,928,186) (1,745,528) (22,260,157) - (164,388,183) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 177,128,168 21,557,567 12,752,591 17,778,475 668,113 14,682,844 514,490 245,082,248 
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ส าหรับปีสิน้สุด 

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 177,128,168 21,557,567 12,752,591 17,778,475 668,113 14,682,844 514,490 245,082,248 

การซือ้เพิ่ม 2,758,686 - 311,162 4,183,796 133,240 2,661,300 32,460,477 42,508,661 

การจ าหน่ายออกไป (12) - - (62,568) (655) (579,645) - (642,880) 

การโอนเข้า (ออก) 1,117,243 - 20,000 35,000 - - (1,172,243) - 

คา่เส่ือมราคา (20,457,080) (2,324,664) (3,927,093) (5,859,899) (258,150) (5,104,936) - (37,931,822) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 160,547,005 19,232,903 9,156,660 16,074,804 542,548 11,659,563 31,802,724 249,016,207 

         

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         

ราคาทนุ 248,866,797 36,242,564   42,944,202 45,335,407 2,483,760 35,757,727 31,802,724 443,433,181 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (88,319,792) (17,009,661) (33,787,542) (29,260,603) (1,941,212) (24,098,164) - (194,416,974) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 160,547,005 19,232,903 9,156,660 16,074,804 542,548 11,659,563 31,802,724 249,016,207 
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12 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(ตอ่) 

 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ตกแต่ง ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับปีสิน้สุด         

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 160,547,005 19,232,903 9,156,660 16,074,804 542,548 11,659,563 31,802,724 249,016,207 

การซือ้เพิ่ม 1,558,025 4,301,959 - 4,121,263 206,742 7,303,800 22,772,716 40,264,505 

การจ าหน่ายออกไป (162,554) - - (73,741) - (90,673) - (326,968) 

การตดัจ าหน่าย – สทุธิ (334,520) - (66,485) (46,645) 15 - - (447,635) 

การโอนเข้า (ออก) 31,746,726 7,792,660 8,259,220 813,303 - - (48,611,909) - 

คา่เส่ือมราคา (23,174,128) (2,292,716) (3,975,859) (6,100,243) (206,995) (4,566,821) - (40,316,762) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 170,180,554 29,034,806 13,373,536 14,788,741 542,310 14,305,869 5,963,531 248,189,347 

         

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
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ราคาทนุ 276,852,663 48,337,183 50,290,742 48,327,086 2,682,861 35,934,620 5,963,531 468,388,686 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (106,672,109) (19,302,377) (36,917,206) (33,538,345) (2,140,551) (21,628,751) - (220,199,339) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 170,180,554 29,034,806 13,373,536 14,788,741 542,310 14,305,869 5,963,531 248,189,347 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 สิทธิการเช่า โปรแกรม งานระหว่าง  

 ที่ดนิ คอมพวิเตอร์ ตดิตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559     

ราคาทนุ 
26,908,746 1,666,145 438,000 29,012,891 

หกั  คา่ตดัจ าหน่าย 
(3,608,612) (442,801) - (4,051,413) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 
23,300,134 1,223,344 438,000 24,961,478 

     

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 23,300,134 1,223,344 438,000 24,961,478 

การซือ้เพิ่ม 442,935 1,107,000 223,000 1,772,935 

การโอนเข้า (ออก) - 549,000 (549,000) - 

หกั  คา่ตดัจ าหน่าย (2,617,374) (245,117) - (2,862,491) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 21,125,695 2,634,227 112,000 23,871,922 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาทนุ 
27,351,681 3,322,145 112,000 30,785,826 

หกั  คา่ตดัจ าหน่าย 
(6,225,986) (687,918) - (6,913,904) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 
21,125,695 2,634,227 112,000 23,871,922 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 21,125,695 2,634,227 112,000 23,871,922 

การซือ้เพิ่ม 422,835 394,000 84,000 900,835 

การตดัจ าหน่าย - สทุธิ - (1) - (1) 

การโอนเข้า (ออก) - 196,000 (196,000) - 

หกั  คา่ตดัจ าหน่าย (2,642,643) (306,121) - (2,948,764) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 18,905,887 2,918,105 - 21,823,992 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาทนุ 
27,774,516 3,727,227 - 31,501,743 

หกั  คา่ตดัจ าหน่าย 
(8,868,629) (809,122) - (9,677,751) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 
18,905,887 2,918,105 - 21,823,992 

 

14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวธีิหนีส้ิน โดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 

สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้จ านวนเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีจะใช้ประโยชน์หรือ

จ่ายช าระเกินกว่า 12 เดือน 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี  ้

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

วนัท่ี 1 มกราคม 6,968,222 5,123,745 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทนุ (หมายเหต ุ21) 2,278,720 1,844,477 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,246,942 6,968,222 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีระหว่างปีมีดงันี  ้

  เพิ่ม(ลด)ใน  

 
วันที่ 1 
มกราคม  งบก าไรขาดทุน 

วันที่ 31 
ธันวาคม  

 พ.ศ. 2560 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2560 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,161,131 (692,593) 1,468,538 

คา่เช่าท่ีดิน  3,509,000 143,627 3,652,627 

คา่เส่ือมราคา 1,298,091 2,683,467 3,981,558 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้เงินได้รอการตดับญัชี 6,968,222 2,134,501 9,102,723 

    

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    

สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน - 144,219 144,219 

รวมหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 144,219 144,219 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 6,968,222 2,278,720 9,246,942 

 

14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ตอ่) 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี ้(ตอ่) 

  เพิ่ม(ลด)ใน  

 
วันที่ 1 
มกราคม  งบก าไรขาดทุน 

วันที่ 31 
ธันวาคม  

 พ.ศ. 2559 เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,763,705 397,426 2,161,131 
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คา่เช่าท่ีดิน  2,935,471 573,529 3,509,000 

คา่เส่ือมราคา 510,735 787,356 1,298,091 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,209,911 1,758,311 6,968,222 

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    

สินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (86,166) 86,166 - 

รวมหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (86,166) 86,166 - 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 5,123,745 1,844,477 6,968,222 

 
15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

เจ้าหนีค้่ารถยนต์ 62,434,063 58,384,105 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 30,819,518 31,409,558 

เจ้าหนีอ่ื้น  4,456,813 4,126,917 

 97,710,394 93,920,580 

 

เจ้าหนีค้่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็นสถาบนัการเงินและบคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการช าระเงินคืนเจ้าหนีค้่า

รถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัท าการ  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย โบนสั ค่าเช่าสถานท่ี และคา่บริการ เช่น คา่บริการขนย้ายรถ และคา่ตรวจสภาพรถ 

เป็นต้น 

 

16  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานคือเงินชดเชย ซึง่เป็นมลูค่าปัจจบุนัของหนีส้ินในอนาคตของเงินผลประโยชน์ส าหรับพนกังาน

เม่ือเกษียณ ซึง่เงินดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ส าหรับพนกังานท่ีนอกเหนือจากเงินท่ีจ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวนท่ีตัง้

ส ารองเงินผลประโยชน์พนกังานเป็นไปตามอตัราท่ีได้รับค าแนะน าจากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ  

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดงันี ้
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 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,805,657 8,818,524 
ต้นทนุบริการปัจจุบนั 1,244,331 2,363,214 
ต้นทนุดอกเบีย้ 262,749 318,680 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,794,751) - 
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี (175,290) - 

กลบัรายการ - (694,761) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 7,342,696 10,805,657 

 
       บริษัทได้ให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระท าการประเมินมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้าง

วนัต้นปีและสิน้ปี ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ข้อสมมตฐิานในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีส้ินดงักล่าว 

ได้มีการปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนถงึสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ก าไรจากการปรับปรุงข้อสมมตฐิานจ านวน 4,794,751 บาท ได้ถกู

บนัทกึไว้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับแตล่ะรายการมีดงันี  ้

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ต้นทนุบริการปัจจุบนั 1,244,331 2,363,214 
ต้นทนุดอกเบีย้ 262,749 318,680 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,794,751) - 

กลบัรายการ - (694,761) 

รวม (3,287,671) 1,987,133 

16 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้เป็นดงันี ้

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคดิลด 2.65 2.85 

อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 6.00 8.05 

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 11.46 - 34.38 16.50 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมติ การเพิ่มขึน้ของข้อสมมติ 

 

การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

อตัราคดิลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 

3.09 

ลดลง ร้อยละ 

2.87 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.30 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.03 

อตัราการเพิ่มขึน้       

   ของเงินเดือน ร้อยละ 

1.0 

ร้อยละ 

0.5 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

6.52 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.34 

ลดลง ร้อยละ 

5.86 

ลดลง ร้อยละ 

3.20 

อตัราการหมนุเวียน       

   ของพนกังาน ร้อยละ 

20.0 

ร้อยละ 

0.5 

ลดลง ร้อยละ 

14.86 

ลดลง ร้อยละ 

4.01 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

20.31 

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

4.24 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้้างอิงจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมต ิขณะที่ให้ข้อสมมตอ่ืินคงที่ ในทางปฏิบตัสิถานการณ์

ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดขึน้ และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพันธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธีิเดียวกบั (มลูคา่ปัจจบุนัของภาะผูกพัน

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้  (Projected Unit Credit Method) ณวนั

สิน้รอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหนีส้ินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วธีิการและประเภทของข้อสมมตท่ีิใช้ในการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

17 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนที่จดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว 

     ส่วนเกิน 

 หุ้นสามัญ  หุ้นสามัญ  มูลค่าหุ้น 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,000,000 183,998,784 
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การออกหุ้น - - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

การออกหุ้น - - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจ านวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่มีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทตอ่หุ้น) หุ้นทัง้หมดได้ออกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 

18 ส ารองตามกฎหมาย  

ตามบทบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกั

ส่วนของขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองดงันีไ้ม่

สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,750,000 13,750,000 

จดัสรรระหวา่งปี - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,750,000 13,750,000 

 

19 เงนิปันผล 

พ.ศ.2560 

ท่ีในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม

ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวน 66.00 ล้านบาท และได้ท าการจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของบริษัท

ส าหรับงวดระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 

550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 22.00 ล้านบาท และได้ท าการจ่ายในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2560 

พ.ศ.2559 

ในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม

ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวน 93.50 ล้านบาท และได้ท าการจ่ายในวนัท่ี 12 เมษายน 

พ.ศ. 2559 
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ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ก าไรของบริษัทของงวดระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ให้กบัผู้ ถือ

หุ้นจ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 55 ล้านบาท โดยได้ท าการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 7 กนัยายน 

พ.ศ. 2559 

20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
120,256,627 118,969,671 

คา่ใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายรถ 
75,766,595 73,314,221 

คา่นายหน้า 
3,910,326 20,545,587 

คา่เช่าท่ีดิน 
59,759,165 

59,705,297 

คา่บริการอ่ืนส าหรับการประมลู 
19,871,276 

24,239,248 

คา่บริการรักษาความปลอดภยั 
20,930,484 

21,061,943 

คา่เส่ือมราคา (หมายเหต ุ12) 
40,316,762 37,931,822 

คา่ตดัจ าหน่าย (หมายเหต ุ13) 
2,948,764 2,862,491 

21 ภาษีเงนิได้ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจบุนั 29,532,153 35,796,831 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (หมายเหต ุ14) (2,278,720) (1,844,477) 

ภาษีเงินได้ 27,253,433 33,952,354 

 

ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจ านวนเงินท่ีแตกตา่งจากการค านวณก าไรทางบญัชีคณูกบัภาษีของ

ประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้: 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  143 

 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ก าไรก่อนภาษี 134,861,567 159,560,515 

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 26,972,313 31,912,103 

ผลกระทบ :   

   คา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 309,287 2,055,350 

   รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้จากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (28,167) (15,099) 

ภาษีเงินได้ 27,253,433 33,952,354 

อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัเป็นร้อยละ 22 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 

22 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ

จ านวนหุ้นสามญัท่ีช าระแล้วและออกจ าหน่ายในระหว่างปี 

 
งบการเงนิท่ีแสดงเงนิ
ลงทุน  

 ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท) 

 

103,934,902 107,608,134 125,608,161 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัท่ีช าระแล้วและ    

            ออกจ าหน่ายอยู่ในระหวา่งปี (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.19 0.20 0.23 

บริษัทไม่มีหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

23 รายการกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กิจการและบคุคลท่ีควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทางตรงหรือทางอ้อมไม่วา่จะ
โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดบั
ถดัไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึง่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ 
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ผู้บริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคล
เหล่านัน้ กิจการและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่อาจมีขึน้ได้ต้องค านึงถงึรายละเอียดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีส าคญั 
 
23.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังานระยะสัน้ 24,472,440 22,690,369 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 415,782 1,143,126 

 24,888,222 23,833,495 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผู้บริหารและเบีย้ประชมุที่จ่ายให้แก่กรรมการ 

24 ภาระผูกพัน 

24.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  

บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ถงึ 30 ปี 

โดยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงันี ้ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ภายใน 1 ปี 48,734,658 46,254,924 

เกนิกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 190,006,794 179,135,327 

เกินกวา่ 5 ปี 114,682,462 135,874,893 

 353,423,914 361,265,144 

24 ภาระผูกพัน (ตอ่) 

24.2 หนังสือค า้ประกัน 

บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพ่ือการค า้ประกนั ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี  ้
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 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

ค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้า 330,900 330,900 

ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาด 7,800,000 7,930,000 

 8,130,900 8,260,900 

24.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีวงเงินเบกิเกินบญัชีจ านวน 26.00 ล้านบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 :  

25.00 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงินส่ีแหง่ เพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ วงเงินดงักล่าวค า้ประกนัโดยเงินฝาก

ประจ าธนาคาร (หมายเหต ุ10) 

24.4 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพ่ือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับบริษัทท่ี 

ไม่เก่ียวข้องกัน 180 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลา ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  

ถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยท่ีบริษัทจะต้องปฎิบตัติามเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญา เช่น คา่นายหน้าเป็นต้น 

 

25 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เพิ่มเตมิในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ให้กบัผู้
ถือหุ้นจ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 88 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 16 
มีนาคม พ.ศ. 2561 และจะท าการจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยจะจ่ายเม่ือได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้ว 
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ขอ้มลูกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานกุารบริษทั 

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีววัิฒนา 
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

 
อายุ (ปี) 

 
63 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตนิิยม)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เก่ียวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001  
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บมจ.สหการประมลู 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
2548 – ปัจจุบัน อนญุาโตตลุาการ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 
2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซชิัน่ 
2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์  
 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
  
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 

 ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
 กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่ แข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ ยืม
เงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             1.31/1 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
  หมายเหต ุ 

  /1 รวมสว่นของคูส่มรส 6,700,000 หุ้น  
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รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 

อายุ (ปี) 59 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

  

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
Washington State University, USA 
ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บมจ.สหการประมลู 

2555 – ปัจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2555 – เมษายน 2557  กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอตุสาหกรรมน า้ตาล 
2555 – ตุลาคม 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

 

อายุ (ปี)  61 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน บมจ. สหการประมลู 
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์ 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีวี ธันเดอร์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล 
 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค 
2556 – 2560 ประธานกรรมการ  บมจ. โอเชี่ยน คอมเมิรซ 
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี 
2554 – 2558 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้เท็ค คอร์ปอเรชัน่ 
2552 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ทีวีธันเดอร์   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น 
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 ประธานกรรมการ  บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 
 กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์ 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล 

 กรรมการ บจก. เลิร์นเทค 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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นายศราวุธ จารุจนิดา 
กรรมการบริหาร  

 
อายุ (ปี) 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA ปริญญาตรี 

บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 
AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 
2555 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. 

สหการประมลู 
2559 – ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
2555 – 2560 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้ บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งเป็นอิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) 
พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  30 ธันวาคม 2560)             ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

หมายเหต ุ:  นายศราวธุ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระของบริษัท 

ตัง้แตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2560  และทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายศราวธุ จารุ

จินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  
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นางวไิลวรรณ ศรีส ารวล 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
  
อายุ (ปี) 58 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
  

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ.สหการประมลู 
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินการบญัชี บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จ ากดั 
2560  – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดกัชนั จ ากดั 
2557 – 2559  CFO กลุม่ธุรกิจโมบาย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่ 
2554 – 2556  CFO กลุม่ธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน่  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ง. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

จ. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ฉ. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 

หมายเหต ุ: ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนมุตัิแตง่ตัง้นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล เป็นกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวธุ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 

2561 เป็นต้นไป 
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นายสุวิทย์ ยอดจรัส 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร  

 

อายุ (ปี) 62 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการสื่อสารการตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 

RMP: Risk Management Program  รุ่นที่ 3/2014 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  /  ประธานกรรมการบ ริหารความเสี่ ย ง  / ประธาน

กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 
2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลิตี ้ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลิตี ้ซินดีเคท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดอืน
ประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)             0.66 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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นายเทพทัย ศลิา 
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  

 

อายุ (ปี) 58 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013  

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
บมจ. สหการประมลู 

2553 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ  บจก. บลิซซ์ เขาค้อ 
กรรมการ  บจก. สหการโฮลดิง้ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

 กรรมการ  บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท บิดา นายวรัญญ ูศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)             4.53/1 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 3 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

หมายเหต ุ1 รวมสว่นของคูส่มรส 5,000,000 หุ้น 
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นายวรัญญู ศลิา 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  

 

อายุ (ปี) 34 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012  

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู 
2555 – ปัจจุบัน 

 

2557 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. สหการประมลู 
กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 
กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 
กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 
กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ 
กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท บตุร นายเทพทยั ศิลา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)              ไมมี่ 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2560 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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นางอัญชลี พรรคกลิน 
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงนิ 

 

อายุ (ปี) 61 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู วิชาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (3256) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บมจ. สหการประมลู 
2558 – 2559 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บมจ. สหการประมลู 
2548 – 2558 
 
 
2532 – 2548 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายการเงิน   

บจก. ย.ูเอส. สมัมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุม่ 

กรรมการ / ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บจก. ดนัล้อปพิลโล ่ไทยแลนด์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 
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นายเผ่าพงษ์  เตม็สัมฤทธ์ิ 
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 

 

อายุ (ปี) 62 
คุณวุฒิทางการศึกษา อตุสาหกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

พระนครเหนือ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2560 – ธค. 2560  รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ  

บมจ. สหการประมลู  
2558 – 2559  ผู้ชว่ยผู้วา่การพฒันาและแผนงานโรงไฟฟา้  

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
2556 – 2558  ผู้ชว่ยผู้วา่การชมุชนสมัพนัธ์และสิ่งแวดล้อม 

การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 

หมายเหต ุ: นายเผ่าพงษ์ เต็มสมัฤทธ์ิ ได้ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ ตัง้แตว่นัที่ 31 ธ.ค. 2560 
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นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บมจ.สหการประมลู 
2557 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บมจ. สหการประมลู 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั 
2547 – 2556 
 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท แวนด้าโฟรเซน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน กรรมการ  บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)              ไมมี่ 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2560 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  160 

 

 

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย 

 

อายุ (ปี) 46 
คุณวุฒิทางการศึกษา นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2559 – ปัจจุบัน  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และกฎหมาย บริษัท 

สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  ผู้จดัการแผนกกฎหมาย  

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2556  ทนายความ บริษัท อินทรรักษ์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)              ไมมี่ 
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นายนิธิศ โสภณ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 

 

อายุ (ปี) 46 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทริน์เอเชีย  

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2558 – ปัจจุบัน  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บมจ. สหการประมลู 
2537-2557 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิง้ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)              0.005 
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นายสุธี สมาธิ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 

อายุ (ปี) 56 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ  

มหาวทิยาลยั รามค าแหง 

การอบรมที่เก่ียวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.สหการประมลู 

2540-2559 ผู้อ านวยการฝ่ายเอาวโุสฝ่ายสินเช่ือธุรกิจฟลอร์แพลน 

บมจ. ธนาคารเกียรตนิาคิน 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน   
ก. บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจก. แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีแข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ ยืมเงิน) 
พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)             0.0014 
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นางสาวพูนศลิป์ แก้วจ านงค์ 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายส านักกรรมการ  

 

อายุ (ปี) 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2559 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายส านกักรรมการ  

บมจ. สหการประมลู  
2546 – ปัจจุบัน เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9  กุมภาพันธ์ 2561)              0.0018 
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นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์  
เลขานุการบริษัท 

 

อายุ (ปี) 57 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – ปัจจุบัน เลขานกุารบริษัท  บมจ.สหการประมลู  
2559 – 2560 ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพบับลคิ จ ากดั 
2556 – 2558 เลขานกุารบริษัท  บมจ.สหการประมลู 
2552 – 2554  ที่ปรึกษาโครงการ  บริษัท เจตาแบค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอ่ืน  
ก. บริษัทจดทะเบยีน ไมมี่ 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ช. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

ซ. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ฌ. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็น

อิสระ (เชน่ การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาด
ของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมมี่ 

ประวัติการท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไมมี่ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  9 กุมภาพันธ์ 2561)             ไมมี่ 

 

 

 

 



 




