
 



 

   
 

 

 

 

บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน)มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทการประมูลท่ีลูกคา้เลือกเป็น

อันดับแรกดว้ยการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ ใหเ้หนือความคาดหมายและสรา้ง

ความผูกพนัท่ียัง่ยืนระหว่างบริษัทกบัลูกคา้ โดยการสรา้งประสบการณ์การประมูลท่ีราบร่ืน 

และประทบัใจอยา่งมีเอกลกัษณ์ ไดป้ระโยชน์ทั้งในดา้นตวัเงิน  และรสสมัผัสอ่ืนแก่ลูกคา้ทุก

คนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยบริการท่ีดีเลิศและสม า่เสมอ ในทุกจุดสมัผสัของการใหบ้ริการ 

 

 

   

- ใหบ้ริการรกัษาทรพัยสิ์น ปรบัปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผูส้รา้งมูลค่าเพ่ิมอย่าง

ครบวงจร โดยมุง่เนน้ในความซ่ือสตัย ์การบริการท่ีมีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ ์เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณค่า และความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งเสริมสรา้งความประทบัใจและความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ 

- มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร และ

สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

- สรา้งความแข็งแกร่งในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ตระหนักถึงการใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้ เพ่ือ

สรา้งขีดความสามารถ ทกัษะ และความรบัผิดชอบ ตลอดจนเพ่ิมพนูความผูกพนัต่อองคก์ร เพ่ือให้

พนักงานท างานอยา่งเต็มศกัยภาพ 

- ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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สารจากประธานกรรมการ โครงสรา้งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

รายงานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง

การก ากบัดูแลกิจการ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ

บริษัทและผูบ้ริหาร 

รายงานคณะกรรมการบริหาร ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการบริษัท การควบคุมภายใน 

นโยบายและภาพรวมการประกอบ

ธุรกิจ 

รายการระหวา่งกนั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ี

ส าคญั 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

รายงานความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง

การเงิน 

ปัจจยัความเส่ียง ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 

ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

การจดัการและโครงสรา้งองคก์ร งบการเงิน 

ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 
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สารจากประธานกรรมการ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 เป็นอีกปีท่ีผลจากการทุ่มเทในการท างานของพนักงานและผูบ้ริหารส่งผลส าเร็จอย่างต่อเน่ือง

จากปี 2561 พรอ้มความคึกคกัของอุตสาหกรรมยานยนต ์และธุรกิจรถมือสอง ส่งผลใหบ้มจ.สหการประมลู สามารถ

ใหบ้ริการการประมูลและบริการเสริมไดดี้ ส่งผลใหม้ีผลประกอบการท่ีดีและสามารถส่งต่อเป็นเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อ

หุน้ไดม้ากขึ้ นดว้ย 

ส าหรับปี 2563 ซ่ึงเป็นปีท่ีดูจะมีความผันผวนและมีปัจจัยกระทบลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่อ

อุตสาหกรรมการประมูล คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารก็ยงัมัน่ใจว่าจะเป็นปีท่ีบมจ.สหการประมูล จะสามารถ

ใหบ้ริการในธุรกิจไดอ้ย่างเต็มท่ีตามความพรอ้มท่ีไดม้ีการปรบัปรุงสรา้งเสริมมาโดยตลอด และคาดว่าหากไม่ไดร้ับ

ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจท่ีไม่ดีมากนักแลว้ ธุรกิจของสหการประมูลซ่ึงมีค่าใชจ้่ายคงท่ีท่ีต า่ ไม่มีหน้ีสินจากการ

กูย้มืท่ีตอ้งมีดอกเบ้ีย ปีน้ีบริษัทก็น่าจะสามารถฝ่าวิกฤตในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และมีผลประกอบการ รวมถึงผล

ก าไรและเงินปันผลท่ีดีอีกปีหน่ึง 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณผูถื้อหุน้  ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูร่้วมคา้ ลูกคา้ และ

ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งท่ีสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด  และคณะกรรมการบริษัทยนืยนัว่าจะก ากบัดูแลสนับสนุนขอใหบ้ริษัท

ด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอย่างมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยืน

ต่อไป 

 

 

-ไพบูลย ์เสรวีวิฒันา- 

(รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีววิฒันา) 

   ประธานคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร มัน่ใจว่าจะ

เป็นปีท่ี บมจ.สหการประมูล จะสามารถใหบ้ริการใน

ธุรกิจไดอ้ย่างเต็มท่ีตามความพรอ้มไดม้ีการปรบัปรุง

สรา้งเสริมมาโดยตลอด 

 

“ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

         คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดท้ าหน้าท่ีก าหนด ทบทวนนโยบาย 

เป้าหมาย และกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหม้ีความเหมาะสมกับ

การด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินแผนธุรกิจของบริษัท ไดอ้ย่างเหมาะสม และ

สามารถรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 

         ในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการ

ประชุมรวมทั้งส้ิน 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหม้ีความ

เหมาะสม สอดคลอ้งไปกบัแผนกลยุทธก์ารด าเนินงานของบริษัท

และสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั 

2. ก ากบัดูแลใหส้ายงานต่าง ๆ ของบริษัท มีการด าเนินการวิเคราะหปั์จจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ น ครอบคลุมความ

เส่ียงดา้นธุรกิจ ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงจากการปฏิบติังาน ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และความเส่ียงจาก

ปัจจยัภายนอกอย่างสม า่เสมอ รวมทั้งประเมินแนวโนม้ของผลกระทบท่ีมีต่อบริษัท เพ่ือจดัล าดับความส าคญั ก าหนด

แผนบริหารจดัการความเส่ียง จดัท าแนวทางควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่ในกรอบท่ีบริษัทยอมรบัได ้หรือลดโอกาสท่ีจะ

เกิดขึ้ นในอนาคต 

3. ติดตามและทบทวนการด าเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตน้โยบาย และกรอบการบริหารความ

เส่ียงท่ีก าหนดขึ้ นประจ าปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเส่ียงและกล

ยุทธข์องบริษัท  

4. จดัท ารายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือน าเสนอประเด็นความเส่ียงส าคญัของบริษัทท่ีฝ่ายจดัการไดม้ีการ

ก ากบัดูแล ทบทวน และติดตาม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรบัทราบและใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมปีละ 2 ครั้ง 

5. ทบทวนขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าในรอบปี 2562 บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถก ากบัดูแลความ

เส่ียงส าคญัของบริษัทไดเ้พียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง

กับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดม้ีการประชุมทุกงวดคร่ึงปี ส่งผลใหส้ามารถควบคุม

ความเส่ียงส าคญัของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนและเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้

 

 

 

 -สุวทิย ์ยอดจรสั- 

          (นายสุวิทย ์ยอดจรสั) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งส้ิน 2 ครั้ง โดยมีมติท่ีส าคญัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์

ทางธุรกิจของบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมติัแต่งตั้งกรรมการ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการโดยรวมถึงหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ

ความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมติัตามท่ีเสนอ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดท้บทวน ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 

2562 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิติังานครบถว้นตามท่ีไดร้บัมอบหมาย และมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบสอดคลอ้งกบั

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้

ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล และมีความโปร่งใสในการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 

 

 

-มนตร ีโสคติยานุรกัษ-์ 

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

              คณะกรรมการบริหาร ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใหส้ามารถ

ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ พรอ้มพฒันาสู่การ

ต่อยอดการขยายธุรกิจ เพื่อความเติบโตอยา่งยัง่ยนื โดยจะพิจารณากลัน่กรอง และตรวจสอบเร่ืองท่ีส าคญัก่อนน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 

 ทั้งน้ี ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ิน 22 ครั้ง เพื่อพิจารณา กลัน่กรอง พรอ้ม

เสนอแนวทางการแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ของบริษัท ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธท์างธุรกิจ คณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ีในการพิจารณา 

และใหค้วามเห็นเบ้ืองตน้เกี่ยวกบันโยบาย กลยุทธ ์การบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท พิจารณา

ความเหมาะสมของแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี โดยไดม้ีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจ าทุกเดือน พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการของบริษัท และการด าเนินงาน

ตามกลยุทธ ์เพื่อรองรบัการขยายการเติบโต และพฒันาขดีความสามารถการแขง่ขนัในระยะยาว 

2. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของทุกสายงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

3. พิจารณาและใหค้วามเห็นตอ่การลงทุนในโครงการตา่ง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ี

ในการพิจารณา กลัน่กรอง และใหค้วามเห็นต่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดยวิเคราะหโ์อกาส 

อุปสรรค ในการลงทุน และก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อสรา้งโอกาส

ในการเลือกลงทุนอยา่งมีศกัยภาพ และใหผ้ลตอบแทนอยา่งยัง่ยนื 

4. พิจารณาโครงสรา้งบริษัท อ านาจด าเนินการ คณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ีในการพิจารณา เกี่ยวกบั

โครงสรา้งบริษัท อ านาจด าเนินการ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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5. ก ากบัดูแลการบริหารจดัการของบริษัท คณะกรรมการบริหารไดท้ าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มีจริยธรรมตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อไม่ให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. ทบทวน ขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารได้

ท าหน้าท่ีพิจารณา ทบทวน ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 

ในการประชุมครั้งท่ี 22/2562 เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานครบถว้นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู ้ 

ความสามารถ ในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตุสมผล เพื่อท่ีจะบริหารจดัการธุรกิจใหบ้รรลุตาม

วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัท ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท ผู ้ถือหุน้ และผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงาน และก ากับดูแลการ

บริหารงานของบริษัท ใหม้ีประสิทธิภาพ และยัง่ยนืต่อไป 

 

 

-สุวทิย ์ยอดจรสั- 

  (นายสุวิทย ์ยอดจรสั) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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                                                               รศ.ดร.เสาวณยี ์ไทยรุง่โรจน ์  
                                                       กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
                                                       รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
 

 

                                                                รศ.ดร. ไพบลูย ์เสรวีวิฒันา  
                                                        ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

                                                             รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานรุกัษ ์  
                                                     กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
                                                     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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                                         นางวไิลวรรณ  ศรสี ารวล   
                             กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
                                / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
 

                                                                   

                                    นายสวุทิย ์ยอดจรสั   
                                                       กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
                                                       ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Chairman of Risk Management Committee 

                                                                                 

                                              นายเทพทัย ศลิา 
                                                       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / 
                                          กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 



      บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                       รายงานประจ าปี 2562 
 

8 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
                                                นายศราวธุ จารจุนิดา  
                              กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

                                                                       
                                              นายวรญัญ ูศลิา 
                                                          กรรมการ / กรรมการบริหาร   
                                   รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาใหบ้ริษัทเติบโตแบบยัง่ยืน และเน้นการใหบ้ริการดา้นคุณภาพ โดยยกระดบั

การด าเนินงานและบริหารองคก์รเป็นมืออาชีพและเขา้สู่ระดับสากล ซ่ึงรวมถึงการประมูลสินคา้ทุกชนิดท่ีมิใช่เพียง

สินคา้ประเภทรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุก

ประเภททรัพยสิ์นในดา้นการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจดั

ประมูลท่ีโปร่งใส ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและซ่ือตรงทุกขั้นตอน เพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูซ้ื้อและผูข้ายในดา้นความ

ยุติธรรม โดยมีการพฒันาระบบการจดัการการประมูลแบบ  Web Base ที่มีการเชื่อมโยงระบบงานสาขาและ

ส านักงานและคลงัสินคา้ สามารถดูแลตรวจสอบในเรื่องสภาพสินทรพัยอ์ย่างมีระบบและไดม้าตรฐานแบบ Real 

Time มีการประเมินราคากลาง หรือราคาเปิดอย่างเหมาะสม และไดร้ับการยอมรับจากเจา้ของสินทรัพย ์ดังน้ัน 

ผูเ้ขา้ร่วมประมลูจะไดซ้ื้อสินทรพัยใ์นราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพ คุณภาพการใชง้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความส าเร็จต่อ

ทั้งคู่คา้และลูกคา้ สอดคลอ้งกบัค าขวญัของบริษัทท่ีว่า  

 

 

 

“Your Success is our Pride”  

ความส าเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา  

 

 

ทั้งน้ี บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายไดแ้ละผลก าไรในอนาคตโดย 

1. ขยายฐานเจา้ของทรพัยสิ์นในส่วนของรถยนต์ โดยเพิ่มในส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล จากผูใ้ชง้านโดยตรง

เพิ่มขึ้ น  

2. ขยายฐานผูเ้ขา้ร่วมการประมลู 

3. เพิ่มประเภททรพัยสิ์นและบริการในการประมลูใหม้ีความหลากหลาย 

4. ปรบัปรุงช่องทางการประมลูออนไลน์ ใหส้ะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้ น 
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บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตั้งเมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2534 ในนาม

บริษัท สหการประมูล จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินธุรกิจดา้นการ

ประมูลสินคา้ประเภทรถยนต ์ภายใตก้ารบริหารงานเร่ิมแรกของ นายเทพทยั ศิลา ซ่ึงเป็นผูก้่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมา

ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

เดิมผูก้่อตั้งประกอบธุรกิจคา้รถยนตม์ือสองต่อมาในปี 2534 ผูก้่อตั้งไดจ้ดัตั้งบริษัทขึ้ น เน่ืองจากไดเ้ล็งเห็น

โอกาสในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการประมูลรถยนต ์ซ่ึงในขณะน้ันประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวอยา่ง

จริงจงั จึงไดเ้ร่ิมท าการศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมลูสินคา้ประเภท

รถยนต์จากหลายๆ ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

นิวซีแลนด ์เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคคนไทยในการซ้ือ/ขายรถยนต ์ดว้ยราคายุติธรรมและ

สรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ

ดา้นการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการประมูลซ่ึงผู ้ท่ีตอ้งการเป็นเจา้ของ

ทรัพยสิ์นใดๆ จะตอ้งแสดงเจตจ านง ดว้ยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยผูท่ี้เสนอราคา

สุดทา้ยสูงท่ีสุดจะเป็นผูท่ี้ชนะการประมลู  

นอกจากบริษัทใหบ้ริการประมูลรถยนต์เป็นหลักแลว้ บริษัทยงัจดัใหม้ีการบริการประมูลรถจกัรยานยนต์

ตลอดจนสินคา้ประเภทอื่นๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น บา้นและท่ีดิน หุน้ เฟอร์นิเจอร ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ

สินคา้เบ็ดเตล็ดมียี่หอ้ เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินคา้แบรนด์เนม”) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงไม่จ ากดัแต่เพียงรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ท่าน้ัน 

บริษัทมีส านักงานใหญ่ซ่ึงมีพื้ นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับใช้เป็นสถานท่ีประมูลแห่งแรกตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว

ระหว่างซอย 85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทไดย้า้ยส านักงานใหญ่มาตั้งอยู่ท่ี 518/28 ซอยรามค าแหง 

39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซ่ึงตั้งอยู่ในท าเลท่ีมีศกัยภาพ การคมนาคม

สะดวก และมีพื้ นท่ีเพียงพอท่ีจะรองรบัการเติบโตของธุรกิจการใหบ้ริการประมลูในอนาคต ทั้งน้ี สถานท่ีตั้งดงักล่าวถูก

ใชเ้ป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทมาจนถึงปัจจุบนั  

ดว้ยระบบการประมูลท่ีโปร่งใสไดม้าตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ท าใหบ้ริษัทไดร้ับการ

ยอมรบัและไวว้างใจจากสถาบนัการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองคก์รของภาครฐั เช่น องคก์รเพื่อการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน (ปรส.) ใหเ้ป็นผูด้ าเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพยสิ์นทุกประเภท เช่น รถยนต์ 

อสงัหาริมทรพัย ์ทรพัยสิ์นทัว่ไป มาโดยตลอด  
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ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที่ส  าคญัของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2534 - 2540 - บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกมูลค่า 3 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อด าเนินธุรกิจการประมูลรถยนต ์จากน้ันจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 13 ลา้นบาท 

และ 25 ลา้นบาท ตามล าดับ เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

รวมทั้ง บริษัทฯ ไดเ้ร่ิมจดัการประมลูรถจกัรยานยนตเ์พื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ 

ปี 2541 - 2545 - ไดร้บัการแต่งตั้งจากองคก์ารเพื่อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อท าการประมูลรถยนตแ์ละ

ทรพัยสิ์นของสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการ 

 - บริษัทเป็นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งท่ี 2 ของเอเชียถดัจากประเทศญ่ีปุ่น

ท่ีไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นสมาชิก National Auto Auction Association(NAAA) ซ่ึงเป็นองคก์รผูป้ระกอบ

ธุรกิจการประมูลระดบัสากลท่ีไม่หวงัผลก าไร ตั้งอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกามีสมาชิกในประเทศ

ต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการประมูลรถยนต ์โดยปกป้องผลประโยชน์

ของผูซ้ื้อและผูข้าย และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและยุติธรรม 

 - เพิ่มทุนจดทะเบียนและช าระแลว้เป็น 110 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและ

ไดเ้ร่ิมรับจัดประมูลสินคา้ประเภทอื่นๆ เช่น บา้นและท่ีดิน หุน้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ งผู ้ ซ้ือและผู ้ขาย ซ่ึงไม่จ ากัดแต่เพียงรถย นต์และ

รถจกัรยานยนตเ์ท่าน้ัน 

ปี 2546 - 2550 - เร่ิมจดัการประมลูสญัจรในต่างจงัหวดัเป็นครั้งแรก และท าการเปิดพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์นในส่วนของ

รถยนต์ทั้งส้ิน 17 จังหวัด ซ่ึงไดแ้ก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค ์สกลนคร รอ้ยเอ็ด อยุธยา 

ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา            สุราษฎร์

ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อใหค้รอบคลุมการประมูลทัว่ภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่

เจา้ของทรพัยสิ์น 

 - บริษัทฯ จดัตั้งสาขาท่ีรงัสิต – คลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ในเขตปริมณฑล 

ปี 2551 - 2552 - เพิ่มพื้ น ท่ีจัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จ านวน 3 จังหวัด ซ่ึงได้แก่  ประจวบคี รีขันธ์

นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกคา้ใหค้รอบคลุมภาคใต ้และภาคตะวนัออก 

ปี 2555 - บริษัทฯ ร่วมมือกบัไปรษณียไ์ทยสาขาแจง้วฒันะเพื่อใชส้ถานท่ีในการประมูล โดยพื้ นทีดังกล่าว

ผูเ้ขา้ร่วมประมูลสามารถทดลองขบัรถยนต์ก่อนเขา้ร่วมการประมูล ซ่ึงเป็นกลยุทธท์างการตลาด

เพื่อสรา้งความเช่ือมัน่แก่ลูกคา้ และร่วมมือกับบริษัท โตชิบา้ ไทยแลนด์ จ ากัด จัดการประมูล

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสาขารงัสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมลู  

 - บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัทีตราไว้

จากหุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.50 บาทพรอ้มทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ลา้นบาทเป็น 145 

ลา้นบาท 

มีนาคม 2556 - บริษัทฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 

0.25 บาท พรอ้มลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ลา้นบาท โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไป 110 ลา้นหุน้ คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทั้งส้ิน 27.50 ลา้นบาท   
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 - ขยายพื้ นท่ีส านักงานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสูงพื้ นท่ีเพิ่มขึ้ นเพื่อใชเ้ป็น Safety zone 

ป้องกนัน ้าท่วม และยกเลิกการประมลูท่ีแจง้วฒันะ 

สิงหาคม 2556 - หุน้ของบริษัทฯ เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เป็นวนัแรกเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม  2556 

 

ปี 2557 - บริษัทฯ มีการเปิดสถานท่ีประมลูแห่งใหม่ท่ี พุทธมณฑลสาย 2 

- บริษัทฯ มีการเพิ่มพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์น จ านวน 3 จงัหวดั คือ  เชียงใหม่ นครราชสีมาและ สุรินทร์ 

- บริษัทฯ ไดม้ีการเพิ่มวนัประมลูเป็น ประมลูทุกวนั โดยสลบักนัไปในแต่ละสาขา 

ปี 2558 

 

 

- บริษัทฯ เพิ่มสถานท่ีและสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ 

หาดใหญ่  

- บริษัทฯ เพิ่มวนัประมลูมากขึ้ น 

- บริษัทฯ เพิ่มทรพัยสิ์นในการประมลู เช่น สินคา้แบรนดเ์นม อสงัหาริมทรพัย ์ 

- บริษัทรับด าเนินการจัดการประมูลใหแ้ก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการ

ป้องกนัปราบปรามยาเสพติ (ปปส) ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง)  

- บริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจใหด้ าเนินการจดัการประมูล ใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 1800 Mhz. และ 

900 Mhz. รองรับ 4G ของ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ปี 2559 - บริษัทเพิ่มสถานท่ีสาขาการประมลูท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 

- บริษัทไดร้บัวางใจจาก กรมศุลกากรใหจ้ดัการประมลูรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ละส านักงาน 

กสทช. ใหด้ าเนินการประมลูหมายเลขโทรศพัทส์ าหรบับริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็นหมายเลข

สวย จ านวน 16 หมายเลข  

- บริษัทเพิ่มสินทรพัยใ์นการประมลู อาทิ ท่ีดิน 4G อสงัหาริมทรพัย ์เฟอรนิ์เจอรห์รู เป็นตน้ 

ปี 2560 - บริษัทร่วมทุนกบับริษัทฯ กบับริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษัท 

ทีเอสเอฟ เอ็กซต์รา้ จ ากดั) จดัตั้งบริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 

ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 51 และบริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอรจ์ี จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 24 

เพื่อประกอบการธุรกิจใหบ้ริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการประมูลทรพัยสิ์น รถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์

เป็นหลัก ไดแ้ก่ โครงการเพื่อนประมูล ใหบ้ริการครบวงจร เช่น บริการใหค้ าแนะน าการซ้ือขาย

รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์บริการประเมินราคา บริการท าความสะอาด ปรบัปรุงสภาพ บริการ

ขนยา้ย บริการแนะน าสินเช่ือเช่าซ้ือ  พ.ร.บ.ประกนัภยั และธุรกรรมดา้นทะเบียนรถ 

- บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจาก กรมศุลกากรใหจ้ดัการประมลูรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 

- จดัการประมลูทรพัยข์องกลางท่ียดึไดใ้หก้บัส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

- ยกเลิกสาขาพุทธมณฑลสาย 2และมีการเพิ่มสถานท่ีจดัเก็บท่ีสมทุรสาครเพื่อรองรบัปริมาณสินคา้

บริเวณพื้ นท่ีกรุงเทพฯฝัง่ตะวนัตก และจงัหวดัใกลเ้คียง 

- E Onsite การพฒันาระบบการประมลูในรูปแบบของ E-AUCTION ท่ีลานประมลู เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่ประสงคท่ี์จะแสดงสถาณะ ณ.จุดการประมลู 

- One stop service การเพิ่มการบริการและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัการประมลูโดยเฉพาะลูกคา้ท่ีมา

ประมลูกบัเราเป็นครั้งแรกและลกูคา้ท่ีสนใจท่ีจะมาประมลูสินคา้กบัสหการประมลุ  
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- บริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากผูน้ าตลาดรถบรรทุกของประเทศไทยใหจ้ดัการประมลูรถบรรทุก เพื่อ

การขยายโอกาสใหก้บัผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงตวัสินคา้ประเภทดงักล่าวไดม้ากขึ้ น 

- Rebranding : เป็นการพฒันาภาพลกัษณ ์และคุณภาพการบริการของบริษัทใหม้ีความทนัสมยัและ

ประทบัใจลูกคา้มากยิง่ขึ้ น 

ปี 2561 - พฒันาคลงัสินคา้จ.ราชบุรี เป็นสาขาเพื่อการประมลู รองรบัการขยายตวัในภาคกลาง  

- เปิดคลังสินค้าจ.สระแก้ว เพื่อรองรับปริมาณรถในฝั่งภาคตะวันออกท่ีเ ช่ือมต่อกับภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั จึงมีมติเมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ให้

ยุติการด าเนินงานและปิดบริษัท แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั เน่ืองจากผลการด าเนินการท่ีผ่าน

มาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปี 2562 - เปิดคลงัสินคา้จงัหวดัเชียงราย เพื่อรองรบัการขายตวัของปริมาณธุรกิจท่ีปริมาณรถจะมีเพิ่มมากขึ้ น

ในภาคเหนือ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบ้ริการเป็นคนกลางในการจดัการประมลูทรพัยสิ์นทุกประเภท รวมทั้งใหบ้ริการดา้นอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการประมูล เช่น การเคล่ือนยา้ยทรพัยสิ์นท่ีท าการประมูล การประสานงานกบัสถาบนัการเงินในการหา

แหล่งเงินทุนในการซ้ือทรพัยสิ์นแก่ผูป้ระมลู การรบัฝากขายทรพัยสิ์นท่ีเขา้ประมลู แต่ไม่สามารถจบการประมลูได ้เป็น

ตน้ อย่างไรก็ตาม การใหบ้ริการดา้นอื่นๆ น้ัน เป็นการใหบ้ริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของ

ทรัพยสิ์นหรือผูป้ระมลูซื้ อ  

การใหบ้ริการประมูลทรพัยส์ิน 

รายไดส่้วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากรายไดค้่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมลูทรัพยสิ์น

เป็นหลัก ซึ่งบริษัทจะรบัรูร้ายไดใ้นรูปแบบค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ  โดยมีการเรียกเก็บค่าด าเนินการจากผู ้

ประมลูซื้ อเป็นหลกั และเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าคอมมิชชัน่จากเจา้ของทรพัยสิ์นตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนั 

ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ตอ้งโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของผูเ้กี่ยวขอ้งทั้ง 2 กลุ่มไดสู้งสุด โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมลูน้ัน ผูเ้กี่ยวขอ้งจะประกอบดว้ยผูป้ระมลูซื้ อ และ

เจา้ของทรพัยสิ์นท่ีน ามาประมลู ซึ่งมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ  

ผูป้ระมลูซื้ อ : ตอ้งการความหลากหลายของทรพัยสิ์น และปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถเลือกและได้

ทรพัยสิ์นท่ีตรงตามความตอ้งการ มีราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน  

เจา้ของทรพัยสิ์น : ตอ้งการใหส้ามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นของตนเองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม โดยเจา้ของทรพัยสิ์น

จะเลือกบริษัทผูจ้ดัการการประมูลท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประมูลเป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสท่ี

สินคา้ของตนจะสามารถจ าหน่ายได้ รวมทั้งมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อราคา

จ าหน่ายทรพัยสิ์น  

จากความตอ้งการท่ีแตกต่างดังกล่าวขา้งตน้ การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลน้ัน บริษัทตอ้งให้

ความส าคญัในการจดัหาทรพัยสิ์นในการประมลูใหม้ีความหลากหลายและมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่อกระตุน้ใหม้ีผูส้นใจ

เขา้ร่วมการประมูลเพิ่มขึ้ น รวมถึงการใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการกบัทั้งผูป้ระมูลซื้ อและเจา้ของทรพัยสิ์น ใหไ้ดร้บั

ความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสท่ีการประมลูทรพัยสิ์นส าเร็จเพิ่มขึ้ น รวมทั้งมีความ

เป็นธรรมของราคาท่ีเพิ่มขึ้ นจากการแขง่ขนัท่ีสมบูรณ ์ 

ทรพัยส์ินท่ีบริษทัท าการจดัการประมูล สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี  

1)  รถยนต ์

การใหบ้ริการประมลูรถยนตถื์อเป็นรายไดห้ลกัของบริษัทโดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของรายไดร้วมของ

บริษัทตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทมีการใหบ้ริการประมูลรถยนตทุ์กประเภท ทุกยี่หอ้ ทุกรุ่น ทั้งรถยนตท่ี์สามารถ
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ขบัเคล่ือนได ้รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนไม่ได้ หรือซากรถจากอุบัติเหตุ โดยเจา้ของทรัพยสิ์นรถยนต์ท่ีน ามาประมูล จะ

ประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกั คือ  

 กลุ่มนิติบุคคล  เช่น สถาบันการเงิน บริษัทเช่าซ้ือรถ ท่ีมีการยึดรถจากการปล่อยสินเช่ือรถยนต์ 

บริษัทรถเช่าท่ีรถยนตค์รบก าหนดอายุใชง้าน บริษัททัว่ไปท่ีมีรถยนตส์ าหรบัผูบ้ริหาร หรือรถยนต์

ส่วนกลางของพนักงาน หรือรถท่ีใชง้านขนส่งสินคา้ในกิจการของบริษัท เป็นตน้ 

 กลุ่มลกูคา้บุคคล เช่น บุคคลทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของรถยนต ์ ผูค้า้รถยนตม์ือสอง (เต็นทร์ถ) ซ่ึงตอ้งการ

น ารถยนตข์องตนเองมาจ าหน่ายเพื่อการหมุนเวียน เป็นตน้ 

ส าหรบัผูเ้ขา้ประมูลรถยนตน้ั์น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูค้า้รถยนตม์ือสองซ่ึงจะท าการประมูลรถยนตเ์พื่อน าไปจ าหน่าย

ต่อแก่ลูกคา้บุคคลทัว่ไปอีกทอดหน่ึง 

ตวัอยา่งรถยนตท์ี่บริษทัใหบ้รกิารประมูล 

  

รถยนตเ์อนกประสงค ์

 

 

ท่ีมา : บริษัท 

2)  รถจกัรยานยนต ์

การใหบ้ริการประมลูรถจกัรยานยนตน้ั์น ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 5 – 10 ของรายไดร้วมของบริษทั

ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา บริษัทใหบ้ริการประมูลรถจกัรยานยนตทุ์กประเภท ทุกยี่หอ้ และทุกรุ่น โดยเจา้ของทรพัยสิ์น

ท่ีน ามาประมูลส่วนใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงินท่ีท าการยดึรถจกัรยานยนตจ์ากการปล่อยสินเช่ือ และผูเ้ขา้ประมลูส่วน

รถยนตนั์ง่ส่วนบุคคล รถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์

                 ซากรถยนต ์                            
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ใหญ่จะเป็นผูค้า้รถจกัรยานยนตม์ือสอง รา้นคา้จกัรยานยนตท่ี์จ าหน่ายทั้งรถใหม่และรถมือสอง  รวมถึงลูกคา้บุคคลท่ี

ซ้ือไปใชง้าน ซ่ึงแนวโน้มลูกคา้กลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มขึ้ นมากกว่าปีท่ีผ่านมาและเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีบริษัท ใหค้วามสนใจและ

มีทิศทางท่ีตอ้งการขยายกลุ่มลูกคา้บุคคลใหม้ากขึ้ น 

ตัวอย่างรถจักรยานยนตท์ี่บริษัทใหบ้ริการประมูล  

  

     ท่ีมา : บริษัท 

3)  ทรพัยส์ินประเภทอ่ืนๆ  

การใหบ้ริการประมูลทรพัยสิ์นอื่นๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้น้ัน มีสัดส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 1-15 

ของรายไดร้วม โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการประมูลทรพัยสิ์นอื่นน้ัน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเสริมภาพลกัษณ์ของ

บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัค าว่า “สหการประมูล” คือ มีความหลากหลายของทรพัยสิ์นท่ีน ามาประมูล ตลอดจนเป็นการ

ขยายฐานกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมลูใหม้ีวงกวา้งเพิ่มขึ้ น รวมทั้งเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้ นในอนาคต 

ในปี 2562 บริษทัมีการประมูลทรพัยสิ์นอ่ืนดงัน้ี 

1. ส านักงาน กสทช: ใหด้ าเนินการจดัการประมลูเลขหมายโทรศพัทส์ าหรบับริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเป็นหมายเลขสวย

ประจ าปี 2562 

2. งานประมลูส่ิงของเลิกใชก้ารช ารุดเสียหายท่ีอยูใ่นความครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

3. งานประมลูของรกัของนักกอลฟ์ในงานกอลฟ์ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019 

4. งานประมลูอสงัหาริมทรพัย ์เช่น บา้นพรอ้มท่ีดิน คอนโดมิเน่ีนม อาคารพาณิชย ์ท่ีดินเปล่า เป็นตน้  

5.งานประมลูสินคา้แบรนดเ์นม หลากหลายยีห่อ้ เช่น นาฬกิา กระเป๋าถือ เขม็ขดั  เส้ือผา้ หมวก รองเทา้ เป็นตน้ 
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การประมูลเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีที่เป็นหมายเลขสวยประจ  าปี 2562 ของส านกังาน กสทช. 

 
 

การพฒันาระบบการจดัการประมูลดว้ยระบบใหม่ 

บริษัทไดพ้ฒันาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการประมูลรูปแบบใหม่ๆ และการพฒันาระบบงานของ

บริษัทดว้ยเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพื่อรองรบังานดา้นการบริการขอ้มลูส าหรบัทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

ระบบการประมลูดว้ยแอพพลิเคชัน่  

บริษัทไดพ้ฒันารูปแบบการประมลูใหม่ๆ เพื่อรองรบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลและเพิ่มความ

โปร่งใสเพื่อสรา้งความเช่ือมัน่แก่ทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดา้นซอฟตแ์วรเ์ขา้มาเปล่ียนวิธีการ

ประมลูจากรูปแบบการใชป้้ายเสนอราคาเพียงอยา่งเดียว เป็นการเสนอราคาผ่านระบบแอพพลิเคชัน่มากขึ้ น 

- ระบบ E-Auction เป็นระบบท่ีบริษัทมีการพฒันา ปรับปรุง และใชง้านมาตลอด 5 ปีท่ีผ่านมาเพื่อ

รองรบัผูเ้ขา้ร่วมประมลูท่ีตอ้งการเขา้ร่วมประมลูผ่านแอพพลิเคชัน่พรอ้มแสดงภาพและเสียงบรรยากาศการประมลู ณ 

ลานประมลูจริงจากท่ีใดก็ไดท่ี้มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตรองรบั จากการท่ีบริษัทเคยเช่าใชซ้อฟตแ์วรจ์ากต่างประเทศซ่ึงมี

ค่าใช้จ่ายสูงมาตลอด กลางปี  2559 บริษัทได้เร่ิมใช้งานระบบ E-Auction ท่ีบริษัทพัฒนาขึ้ นเองและประสบ

ความส าเร็จเป็นอยา่งดีโดยมีการพฒันาระบบเพื่อความสะดวกของผูเ้ขา้ร่วมประมลูอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  

- ระบบ E-Onsite เป็นระบบท่ีบริษัทได้พัฒนาต่อเน่ืองในปี2561 เพื่อรองรับผู ้เขา้ร่วมประมูลท่ี

ตอ้งการเสนอราคาผ่าน Application ณ ลานประมลูซึ่งบริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลกัดนัใหรู้ปแบบการประมลูในอนาคต

เป็นระบบดิจิตอลทั้งระบบโดยผ่านการใชง้านแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงระบบจะมีการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเสนอราคาของ

ผูเ้ขา้ร่วมการประมลูทุกขัน้ตอนท าใหเ้พิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
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ในปี 2561 บริษัทไดเ้ปิดตัว Mobile Application ภายใตค้อนเซ็ปต์ เพื่อนประมูล “ AUCT Friend ”  

บริษัทไดท้ าการพฒันาระบบเพื่อสนับสนุน Thailand 4.0 ดว้ย Mobile  Application ช่วยใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มลู

ราคากลาง ทราบตารางการประมูลทัว่ประเทศของบริษัท ตลอดจนคน้หารถประมูลและระบบแจง้เตือนเมื่อรถท่ีตรง

ตามความตอ้งการไดถู้กน าเขา้ประมลู ซึ่งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกคา้มากยิง่ขึ้ น 

 

 

ในปี 2562 มีพฒันาการดงัน้ี 

- พฒันาระบบการประมลูคล่ืนความถ่ีแบบ Multi bands เพื่อรองรบัระบบการประมลู 5G  

บริษัทไดพ้ฒันาระบบการประมูลเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการยื่นขอ้เสนอการจา้งงานบริหารจดัการประมลูคล่ืน

ความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม (5G) ในปี 2563 โดยระบบท่ีพัฒนาสามารถรองรับกับกฎการประมูลของ

ส านักงาน กสทช. ตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ี

สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz ซ่ึงระบบการประมูลตอ้งรองรับวิธีการประมูลคล่ืน

ความถ่ีแบบ Simultaneous Ascending Clock Auction ประกอบดว้ยสองขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการจัดสรรชุดคล่ืน

ความถ่ี (Allocation Stage) และขั้นตอนการก าหนดย่านความถ่ี (Assignment Stage) กล่าวคือระบบการประมลูตอ้ง

สามารถด าเนินการประมลูหลายยา่นคล่ืนความถ่ีในเวลาเดียวกนัอยา่งน้อย 4 ยา่นคล่ืนความถ่ี รองรบัหลกัเกณฑก์าร

เสนอราคาภายใตก้ฎการประมูลของส านักงาน กสทช.และสามารถรองรบัการควบคุมการก าหนดช่วงคล่ืนความถ่ีท่ี

ตอ้งการส าหรับผูช้นะการประมูลภายใตร้ะเบียบการก าหนดเพดานการเลือกช่วงคล่ืนความถ่ีของแต่ละย่านตามท่ี

ส านักงาน กสทช. ก าหนด 
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ป้จจุบนัส านักงาน กสทช. ไดพ้ิจารณาจดัจา้งบริษัทในการจา้งงานบริหารจดัการประมลูคล่ืนความถ่ีส าหรบักิจการ

โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ยา่น 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz  

- พฒันาระบบการประมลูดว้ย Mobile Application ส าหรบัการรถไฟแห่งประเทศไทย  

บริษัทไดพ้ฒันาระบบการระบบการประมูลดว้ย Mobile Application ส าหรับงานประมูลส่ิงของเลิกใช  ้ตัดบัญชี ช ารุด

เสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยระบบไดพ้ฒันาระบบการประมลูดว้ย Mbile Application 

ภายใตร้ะเบียบการประมูลและการแข่งขนัเสนอราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการขายทอดตลาดส่ิงของท่ีช ารุดเสียหาย เลิกใชก้าร ท่ีเป็นภาระในการจดัเก็บ ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือ จดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 จะท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย การแข่งขนัเสนอราคาดว้ยอุปกรณ์

มือถือผ่าน Mobile Application ซ่ึงระบบจะแสดงผลหมายเลขผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอทุกครั้งใหผู้เ้ขา้ร่วมการ

ประมูลทราบผลทั้งในระหว่างการแข่งขนัเสนอราคาและเมื่อผูด้ าเนินการประมูลประกาศหมายเลขผูช้นะการประมูล 

โดยผูเ้สนอราคาไม่ไดแ้สดงตัวตน ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลสามารถแข่งขนัเสนอราคาไดต้ามตอ้งการไม่มีความกดดนั 

เพิ่มความโปร่งใสในการประมลูและป้องกนัการสมยอมราคา 

- พฒันาระบบการประมลูบน Mobile Application พรอ้มภาพเสียงจากสถานท่ีประมลูจริง 

บริษัทไดด้ าเนินการพฒันาระบบการประมูลแบบ E-Auction ในช่ือระบบ “AUCT Live Pro” ซ่ึงรองรบัการประมลูผ่าน 

Online โดยแสดงภาพและเสียงจากสถานท่ีประมูลจริงแบบเรียลไทม์ ซ่ึงระบบยงัมีขอ้จ ากดัในการแสดงผลภาพและ

เสียงไดเ้ฉพาะบนคอมพิวเตอรแ์ละโน้ตบุค้ บริษัทไดพ้ฒันาระบบเพื่อเพิ่มความสามารถใหร้องรบัการประมลูผ่านระบบ 

E-Auction พรอ้มภาพเสียงไดส้ าหรบัทุกอุปกรณ์ ทุกแพลตฟอรม์ (Windows, IOS และ Android) โดยจะเร่ิมใชง้านจริง

ในปี 2563 ซ่ึงจะท าใหบ้ริษัทเป็นรายแรกของบริษัทประมลูในประเทศไทย ท่ีมีระบบประมลูผ่าน Online บนมือถือและ

แท็บเล็ตท่ีมีภาพและสียงแบบเรียลไทม ์

การใหบ้ริการที่เก่ียวเน่ืองกบัการประมูล 

การใหบ้ริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการประมลูไดแ้ก่  

1)  การใหบ้ริการเคล่ือนยา้ยรถ  

บริษัทมีการใหบ้ริการเคลื่อนยา้ยรถ โดยส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ยรถจากผูท่ี้ชนะการประมลู 

ซ่ึงบริษัทจะแสดงอตัราค่าเคล่ือนยา้ยเพื่อเปิดเผยใหผู้ป้ระมลูซื้ อทราบในใบรายการประมลูรถของแต่ละครั้งก่อนเขา้ร่วม

ประมลู   

ในการก าหนดค่าบริการขนยา้ยจะพิจารณาจากตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยท่ีบริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจา้งท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง

เคล่ือนยา้ยตั้งแต่จุดท่ีบริษัทรบัรถจากผูข้ายไปส้ินสุด ณ จุดท่ีท าการประมูล โดยบริษัทจะน าตน้ทุนดังกล่าวมาเฉล่ีย

เป็นตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยรถแต่ละคนั  

2)  การใหบ้ริการประเมินราคา  

บริษัทมีการใหบ้ริการประเมินราคาทรัพยสิ์นต่างๆ  ซ่ึงบริษัทจะคิดค่าบริการในกรณีท่ีการประเมินราคาทรัพยสิ์น

ดงักล่าวไม่ไดม้ีการประมลูราคาผ่านบริษัท 



      บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                       รายงานประจ าปี 2562 
 

20 
 

โครงสรา้งรายไดร้วมของบริษทั ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได ้

2560 2561 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากประมลูรถยนต ์ 434.16 76.94 531.82 76.17 636.72 78.36 

รายไดจ้ากประมลู

รถจกัรยานยนต ์

57.19 10.13 
63.88 9.15 

66.59 8.19 

รายไดค้่าขนยา้ย 60.21 10.67 76.25 10.92 86.24 10.61 

รายไดจ้ากการประมลูอื่น 7.93 1.41 21.23 3.04 13.87 1.71 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรวม 559.50 99.15 693.17 99.28 803.42 98.87 

รายไดอ้ื่น 4.804 0.85 5.01 0.72 9.16 1.13 

รายไดร้วม 564.30 100.00 698.19 100.00 812.58 100.00 

 

 

สถานที่จดัเก็บทรพัยส์ินเพื่อรอประมลูของบริษทัรวม 29 แห่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 28 จงัหวดั มีดงัน้ี 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก 

1. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

ใหญ่ 

1. เชียงใหม่        1. นครราชสีมา   1. สุราษฏรธ์านี     1. ระยอง 

2. ปทุมธานี: สาขารงัสิต  2. พิษณุโลก           2. อุบลราชธานี     2. สงขลา  2. ชลบุรี: พทัยา 

3. สระบุรี 3. นครสวรรค ์       3. อุดรธานี             3. ประจวบคีรีขนัธ ์ 3. ชลบุ รี : บ้าน

บึง 

4. อยุธยา  4. เพชรบรูณ ์ 4. ขอนแก่น            4. ชุมพร 4. สระแกว้ 

5. สมุทรสาคร 5.เชียงราย  5. สุรินทร ์  5. นครศรีธรรมราช  

6. ราชบุรี  6. รอ้ยเอ็ด         6. ภูเก็ต   

  7. สกลนคร 7. ตรงั                  
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จ  านวนรถท่ีความสามารถจดัเก็บในสถานท่ีจดัเก็บทรพัยส์ินของบริษทั 

สถานท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์นของบริษัทขา้งตน้ สามารถรองรบัการจดัเก็บรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตด์งัน้ี  

สถานท่ี ประเภททรพัยสิ์น จ านวนรถท่ีจอดจริง ณ 31 ธนัวาคม 2562 

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง รถยนต ์ 2,181 

 รถจกัรยานยนต ์ 1,756 

ต่างจงัหวดั 28 แห่ง รถยนต ์ 10,672 

 รถจกัรยานยนต ์ 5,324 

รวม 29 แห่ง รถยนต ์ 12,853 

 รถจกัรยานยนต ์ 7,080 

(หน่วย คนั) 

การขยายสาขาครอบคลมุพ้ืนท่ีส าคญัทัว่ประเทศ   

บริษัทมีสถานท่ีประมลู 13 แห่ง 13 จงัหวดั 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก 

กรุงเทพมหานคร (1)            

ปทุมธานี (1) 

ราชบุรี (1) 

เชียงใหม่ (1)           

พิษณุโลก (1) 

 

 

นครราชสีมา (1)  

อุบลราชธานี (1) 

อุดรธานี (1) 

ขอนแก่น (1) 

สุราษฏรธ์านี 

(1)     

สงขลา (1) 

ระยอง (1)            

ชลบุรี (1)        
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กระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการประมูล 

สถานที่ประมลูและวิธีการประมูล 

สถานที่ประมลู 

บริษัทมีจุดประมูลรถทัว่ประเทศไทยทั้งส้ิน 13 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมทัว่ภูมิภาคของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ลูกคา้ในภูมิภาคต่างๆ สามารถซ้ือขายไดส้ะดวก โดยสถานท่ีในการประมลูของบริษัทสามารถจ าแนกใน 2 ลกัษณะ คือ 

สถานท่ีจดัประมลูประจ า และศูนยป์ระมลูสญัจร 

ตารางการประมูลที่ส  านกังานใหญ่และสาขา  

สถานท่ีประมูล อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

ส านักงานใหญ่        

สาขารงัสิตคลอง 8        

จ.เชียงใหม ่        

จ.นครราชสีมา        

จ.อุบลราชธานี        

จ.อุดรธานี        

จ.สุราษฎรธ์านี        

จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)        

จ.พิษณุโลก        

จ.ราชบุรี        

จ.ขอนแก่น        

 

ศูนยป์ระมูลสญัจร  

บริษัทมีการจดัประมูลสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นพื้ นท่ีซ่ึงเป็นจงัหวดัหลักของแต่ละภูมิภาค ซ่ึงบริษัทมีพื้ นท่ี

จดัเก็บรถอยู่ เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเคล่ือนยา้ยรถ โดยจะมีการก าหนดแผนการประมูลล่วงหน้าประมาณ 

1-2 สปัดาห ์เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธใ์หผู้ต้อ้งการเขา้ประมลูรบัทราบ ในพื้ นท่ีต่างๆ ดงัน้ี  

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  จงัหวดัขอนแก่น 

 ภาคตะวนัออก   :  จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง 

นอกจากน้ัน ในบางกรณีบริษัทมีการจดัประมลูสินคา้พิเศษตามความตอ้งการของเจา้ของทรพัยสิ์นในสถานท่ี

ต่างๆ เช่น สินคา้แบรนดเ์นม รถบรรทุกHINO การบินไทย กรมศุลกากร เป็นตน้  
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กระบวนการจดัการประมลู 

บริษัทไดม้ีการจดัระบบการตรวจรบัรถและแจงสภาพรถดว้ยระบบใหม่ ดงัน้ี  

 

 

1. รบัรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบนัทึกขอ้มลูเขา้ระบบ 

2. ท าความสะอาดภายนอกและหอ้งเคร่ือง  

3. ดูดฝุ่นท าความสะอาดภายใน  

4. ลา้งภายนอกและหอ้งเคร่ือง 

5. ถ่ายรปูขึ้ นเว็บไซต ์รอการขาย พรอ้มทั้งสามารถตรวจสอบรถผ่านคลงัสินคา้แบบออนไลน์ 

6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเขา้ประมลู  

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบตัิการ  

1. ระบบงานพฒันาเป็นระบบ Web Base มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาส านักงานและคลงัสินคา้แบบออนไลน์ 

2. ขอ้มลูการรบัรถ รูปรถ และคลงัสินคา้รถ สามารถตรวจสอบไดท้นัทีแบบ Real Time  

3. ขอ้มูลการขายสามารถตรวจสอบไดท้ันทีและติดตามผลไดใ้นขณะก าลังประมูล และขอ้มูลมีความถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และตรวจสอบได ้

4. ระบบการจดัการสาขามีการพฒันาเป็นระบบบริหารแบบกระจายดว้ยมาตรฐานท่ีไม่ขึ้ นกบัส านักงานใหญ่ 

5. ระบบออนไลน์ท าใหล้ดภาระงานในการส่งขอ้มลูระหว่างสาขาและเจา้ของรถ ท าใหก้ารท างานรวดเร็ว 

6. ระบบสารสนเทศมีการพฒันาและรองรบัการพฒันาระบบงานสนับสนุนการท างานของเจา้ของรถเพิ่มเติมได้

ในอนาคต  
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วิธีการประมลู 

ผูป้ระมลูสามารถท าการประมลูไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายประมลูในสถานท่ีประมลู หรือการประมลูผ่านช่องทาง

อินเตอรเ์น็ต (E-auction)  

1. การยกป้ายประมลูในสถานท่ีประมลู 

เป็นรูปแบบการประมลูพื้ นฐาน โดยผูเ้ขา้ร่วมประมลูจะยกป้ายหมายเลขประมลูของตนเองต่อสาธารณะใน

การสูร้าคาท่ีผูด้ าเนินการประมลูแจง้การปรบัราคาแต่ละครั้ง ผูท่ี้เสนอราคาสูงสุดเป็นผูช้นะการประมลู 

2. การประมลูผ่านช่องทางอินเตอรเ์น็ตระบบ E-Auction 

บริษัทไดม้ีการพฒันาโปรแกรมการประมลู เพื่อใชป้ระมลูผ่านทางเว็บไซดข์องบริษัท www.auct.co.th ในแบบ 

Real Time พรอ้มการประมูลในสถานท่ีจริง ซ่ึงเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีผูเ้ขา้ร่วม

ประมูลสามารถเห็นทั้งภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานท่ีประมูล  และสามารถแสดงความจ านงใน

การสูร้าคาท่ีผูด้ าเนินการประมลูแจง้การปรบัราคาแต่ละครั้งไดผ่้านทางอินเตอรเ์น็ต 

 โดยผูเ้ขา้ร่วมประมูลจะตอ้งวางเงินมดัจ าขั้นต า่ 20,000 บาท พรอ้มส่งเอกสารท่ีส าคญัเพื่อใหบ้ริษัทท าการ

ตรวจสอบขอ้มลู หลงัจากน้ันบริษัทจะท าการส่งช่ือหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหสัผ่าน (Password) แก่

ผูป้ระมูล โดยผูป้ระมูลสามารถใชบ้ริการประมูลผ่านทางหน้าเว็บไซด ์หรือผ่านทางแอพพลิเคชัน่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึง

ปัจจุบนัการประมลู E-Auction ลูกคา้ท่ีตอ้งการประมลู จะไดว้งเงินท่ีใชใ้นการประมลู 5 - 10 เท่าของเงินท่ีวางมดัจ า  

3. การประมลูผ่านช่องทางผ่านระบบ E-Onsite 

บริษัทไดม้ีการพฒันาซอฟตแ์วรก์ารประมูลเพื่อรองรบัการประมูลระบบดิจิตอลเพื่อรองรบันโยบาย Thailand 

4.0 ของภาครฐั เป็นรายแรกในประเทศไทยดว้ยระบบ E-Onsite เป็นการพฒันาระบบการประมลูจากระบบการยกป้าย

เสนอราคาประมลูมาสู่การแข่งขนัเสนอราคาประมลูผ่าน Application ดว้ยอุปกรณม์ือถือหรือแท็บเล็ตในสถานท่ีประมูล  

ซ่ึงจะสรา้งความโปร่งใส น่าเช่ือถือในการจดัการประมูลเพิ่มมากขึ้ นสามารถตรวจสอบขอ้มูลการแข่งขนัเสนอราคา

ประมูลไดทุ้กขั้นตอน และเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูร่้วมประมูลในการแข่งขนัเสนอราคาไดอ้ย่างมัน่ใจ กลา้ตดัสินใจใน

การแข่งขนัเสนอราคามากขึ้ นเพื่อรองรับการขยายฐานลูกคา้สู่ตลาด End users และรองรับการเปล่ียนรูปแบบการ

ประมลูไปสู่การประมลูดว้ยระบบดิจิตอลทั้งระบบในอนาคต 

การลงทะเบียน และผูเ้ขา้รว่มประมลู 

การลงทะเบียน  

ในวนัประมูล ผูส้นใจร่วมประมลูตอ้งลงทะเบียนกบับริษัทและท าการช าระเงินค่ามดัจ าป้ายประมลู จึงจะมีสิทธ์ิท าการ

ประมูลทรพัยสิ์นได ้และค่ามดัจ าดงักล่าว จะท าการคืนใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประมูลภายหลงัจากผูเ้ขา้ร่วมประมูลคืนป้ายประมลู

โดยอตัราค่ามดัจ าป้ายประมลูส าหรบัลูกคา้ทัว่ไปในการประมลูทรพัยสิ์นแต่ละประเภทน้ัน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ป้ายละ 20,000 บาท (สามารถประมลูไดท้ั้งรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ 

2) ป้ายละ 5,000 บาท (ส าหรบัการประมลูรถจกัรยานยนต)์ 

3) ป้ายละ 2,000 บาท  (ส าหรบัการประมลูสินคา้แบรนดเ์นม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า) 

4) ป้ายละ 20,000 บาท (ส าหรบัการประมลูบา้น) 

5) ป้ายละ 20,000 บาท (ส าหรบัการประมลูรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตผ่์าน E-Auction) 
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ผูเ้ขา้รว่มประมลู 

ผูเ้ขา้ร่วมประมลู หรือผูซ้ื้อรถยนต ์และ/หรือ รถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ ไดแ้ก่ ผูค้า้รถซ่ึงมีทั้งในรูปนิติบุคคลและบุคคล

ซ่ึงตอ้งการน ารถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์ประมลูไดไ้ปปรบัปรุงใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชแ้ละท าการขายต่อ  นอกจากน้ี 

ยงัมีบุคคลทัว่ไปซ่ึงน ารถยนตห์รือรถจกัรยานยนตไ์ปใชเ้อง ทั้งน้ี ผูป้ระมูลซ้ือรถยนต ์และ/หรือ รถจกัรยานยนตจ์าก

บริษัทส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อคา้รถยนตม์ือสอง และพ่อคา้คนกลางท่ีประมูลรถยนต์เพื่อขายต่อไปยงัลูกคา้ผูใ้ชร้ถยนต์

ทัว่ไปอีกทอดหน่ึง  

การใหส้ิทธิพิเศษกบัลกูคา้  

เพื่อเป็นการรกัษาฐานผูเ้ขา้ร่วมประมูลเดิมและกระตุน้ใหม้ีการเขา้ร่วมประมูลกบับริษัทอย่างสม า่เสมอ  บริษัทจึงมี

นโยบายในการใหสิ้ทธิประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู ้เขา้ร่วมประมูลซ่ึงมีการติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาหน่ึง 

ตลอดจนมีการประมูลกบับริษัทอย่างสม า่เสมอ และบริษัทพิจารณาแลว้ในอดีตมิไดม้ีการผิดนัดในการจ่ายช าระค่า

ทรพัยสิ์นท่ีท าการประมลูได ้ดงัน้ี 

หลกัเกณฑก์ารไดร้บัสิทธิ ป้ายหมายเลข 8 ป้ายหมายเลข 7 ป้ายหมายเลข 6 

ยอดสะสมประมลูรถ ยอ้นหลงั 1 ปี   

(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)  

(ลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัสามารถ 

น ายอดมารวมกนัได)้ 

สูงสุด 10 ล าดบัแรก หรือ 

100 คนัขึ้ นไป หรือ เป็น

ลูกคา้ผูม้ีอุปการะคุณ 

1.ตั้งแต่ 70 คนัขึ้ นไป 

2.กรณียอดสะสมต า่กว่า 

70 คนั ระยะเวลาตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น

ขอ้ 2 

ไม่จ ากดัจ านวน 

ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ของบริษัท ไม่จ ากดัเวลา 1.ไม่จ ากดัเวลา 

2.ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้ นไปหรือ

กรณีน้อยกวา่ 7 ปีตอ้งวาง

มดัจ าป้าย 20,000 บาท 

ตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไป 

ประวติัการช าระเงินท่ีผ่านมา ตรงเวลา 

(ยกเวน้ลูกคา้ที่ติด 10 อนัดบัแรก) 

ตรงเวลา ตรงเวลา 

สิทธิพิเศษที่ไดร้บั    

1. การวางเงินมดัจ าป้าย ไม่ตอ้งวางมดัจ าป้าย  

2. จ านวนรถท่ีสามารถท าการประมลู ไม่จ ากดัจ านวน 

3. การช าระเงินเพื่อน ารถออกจาก

บริษัท 

ไม่ตอ้งช าระเงิน ต้องช าระ เ ต็มจ านวน 

(เป็นเ งินสด เ งินโอน 

บตัรเครดิตแคชเชียรเ์ช็ค 

ตัว๋แลกเงิน) 

ต้ อ ง ช า ร ะ เ ต็ ม

จ านวน 

(โดยสัง่จ่ายเช็ค

ภายใน 3 วนัหลงั

วนัประมลู หรือ

ภายใน 2 วนั กรณี

ประมลูใน

ต่างจงัหวดั) 
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การด าเนินการประมูล 

ผูด้ าเนินรายการจะประกาศใหป้ระมูลทรัพยสิ์นบนเวทีทีละรายการ  ผูท่ี้ตอ้งการประมูลซ้ือทรัพยสิ์นจะตอ้งแสดง

เจตจ านงดว้ยวิธี “ยกมือ” (ยกป้ายหมายเลขประมูล) ต่อสาธารณะหรือกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประมูล ซ่ึงอยู่ในสถานะสักขี

พยานการประมูลโดยปริยาย โดยเร่ิมประมูลจากราคาเปิดขั้นต า่ ซ่ึงหากมีผูเ้ขา้ร่วมประมลูเสนอซ้ือมากกว่า 1 ราย ผู ้

เสนอซ้ือในราคาสูงสุดจะเป็นผูช้นะการประมูล โดยผูด้ าเนินรายการจะมีการประกาศปรบัขึ้ นขั้นราคาของการประมลู

ดงัน้ี 

รถยนต ์ ราคาเปิดต า่กวา่ 1 ลา้นบาท ปรบัราคาขึ้ นครั้งละ 2,000 บาท 

 ราคาเปิดตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป ปรบัราคาขึ้ นครั้งละ 10,000 บาท 

รถจกัรยานยนต ์ ปรบัราคาขึ้ นครั้งละ 1,000 บาท 

การส้ินสุดของการสูร้าคาแต่ละครั้งเกิดขึ้ นเมื่อมีผูท่ี้ยกมือใหร้าคาสูงสุดเป็นคนสุดทา้ยและมีการนับขายถึงสาม พรอ้ม

เสียงคอ้นเคาะขายจากผูด้ าเนินรายการ ทั้งน้ี การประมลูทรพัยสิ์นแต่ละรายการจะใชเ้วลาเฉล่ียประมาณ 45 วินาทีต่อ

รายการ โดยการประมลูทุกครั้งจะถูกบนัทึกเทป เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและยนืยนัการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถ

สอบทานไดอ้ีกดว้ย  

ทั้งน้ี การประมูลทรพัยสิ์นน้ัน นอกจากการประมูลโดยวิธียกป้ายประมูลแลว้ ยงัมีการเปิดใหผู้เ้ขา้ประมูลร่วมประมูล

พรอ้มกนัแบบ Real time ผ่านอินเตอรเ์น็ตไดใ้นระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite ไดอ้ีกดว้ย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่อง

ทางการประมูล และท าใหก้ารประมลูของบริษัทมีการแข่งขนัและความโปร่งใสเพิ่มขึ้ น โดยภายหลงัการประมูลบริษัท

จะใหผู้ช้นะการประมูลจะตอ้งลงลายมือช่ือในเอกสารหลักฐานการประมูล โดยทัว่ไปบริษัทจะจดัเจา้หน้าท่ีติดต่อผู ้

ประมูลทรพัยสิ์นไดใ้หช้ าระเงินมดัจ าในอตัรารอ้ยละ 10 ของราคาประมูลได ้แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (ส าหรบั

ลูกคา้ทัว่ไป เวน้แต่ลูกคา้ท่ีไดร้บัสิทธิพิเศษ) พรอ้มท าการช าระค่าด าเนินการในการประมูลและค่าใชจ้่ายอื่นๆ (ถา้มี) 

ใหค้รบถว้น 

กระบวนการภายหลงัการประมูล 

การรบัช าระเงินค่าทรพัยส์ินในการประมูล 

การช าระเงินค่าทร ัพยส์ินในการประมูล  โดยทัว่ไปแลว้จะแบ่งการช าระเป็น 2 ครั้ง คือ การช าระเงินค่า

ทรัพยส์ินในวนัประมูลในอตัรารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการช าระเงินค่า

ทรพัยสิ์นภายหลงัจากการประมลูภายใน 4 วนั เวน้แต่เป็นลูกคา้ท่ีไดร้บัสิทธิพิเศษตามท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ี ส าหรบัลูกคา้ท่ี

ท าการประมูลผ่านระบบ E-Auction และระบบ E-Onsite จะท าการจ่ายช าระมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งจ านวนภายใน 4 วนั

นับจากวนัประมลู 

การส่งมอบทรพัยสิ์นส าหรบัลูกคา้ทัว่ไป จะท าการส่งมอบเมื่อท าการช าระเงินค่าทรพัยสิ์นครบทั้งจ านวนแลว้เท่าน้ัน 

โดยหากทรพัยสิ์นท่ีผูป้ระมูลไดร้บัไป เกิดความเสียหายหรือช ารุดไม่ตรงตามใบตรวจสภาพและผูซ้ื้อไดแ้จง้แก่บริษัท

ภายใน 24 ชัว่โมง ทั้งน้ี บริษัทจะท าการส่งมอบทะเบียนและชุดโอนใหภ้ายหลงัจากท่ีท าการส่งมอบทรพัย ์ประมาณ 7 – 

30 วนั โดยผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนไดผ่้านทางเว็บไซตข์องบริษัท ส่วนในกรณีท่ีทรพัยสิ์นท่ีน ามาประมูลไม่

มีผูซ้ื้อ ผูน้ าทรพัยสิ์นมาประมลูสามารถรบัทรพัยสิ์นคืนไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
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การสง่มอบเงินค่าทรพัยส์ิน 

ภายหลงัจากการประมูล บริษัทจะจดัส่งรายงานการขายทรพัยสิ์นใหแ้ก่เจา้ของทรพัยสิ์นทราบภายในวนัท าการถดัไป 

และน าส่งมอบเงินค่าทรพัยสิ์นใหแ้ก่ผูข้ายทรพัยสิ์นภายใตเ้ง่ือนไข และระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไวก้บัเจา้ของทรพัยสิ์น

แต่และราย โดยผูข้ายทรพัยสิ์นมีหน้าท่ีน าหลกัฐานการโอน (เช่น เล่มทะเบียนและชุดโอน) มาใหบ้ริษัทเพื่อส่งมอบ

ให้กับผู ้ประมูลต่อไป จากการกระบวนการให้บริการการประมูลดังท่ีได้กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปแผนภาพ

กระบวนการ และระยะเวลาท่ีเกี่ยวขอ้งไดด้งัน้ี 

กระบวนการ 

 

ระยะเวลา 
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กลยุทธท์างการตลาด 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผ่านมา ไดส้รา้งความเช่ือมัน่และความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งทางดา้นคุณภาพการบริการ ความ

ซ่ือสตัยแ์ละความเป็นธรรม จึงท าใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้เสมอมา โดยบริษัทมีกลยุทธใ์นการแขง่ขนัดงัต่อไปน้ี  

1) กลยุทธด์า้นราคา (Price) 

 บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาค่าบริการตามภาวะของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด ซ่ึงฝ่ายบริหาร จะมีการ

ทบทวนกลยุทธก์ารก าหนดราคา โดยค านึงถึงการแขง่ขนั การก าหนดค่าบริการของคูแ่ขง่ และสภาวะตลาด เป็นหลกั ทั้งน้ี ท่ีผ่าน

มาบริษัทมีการใชน้โยบายดา้นราคาเพ่ือกระตุน้ตลาดใหเ้กิดการต่ืนตวัและสรา้งอุปทานรถยนตใ์หเ้ขา้สู่ตลาดประมูลมากขึ้ น อาทิ

เช่น การยกเวน้การเก็บค่าคอมมิชชัน่จากผูข้ายในบางกรณี เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมม่ีนโยบายในการแขง่ขนัดา้นราคาโดย

ตดัราคาแขง่กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน หากแต่จะเน้นการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพดา้นการบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้เป็นส าคญั   

2) กลยุทธด์า้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services) 

 บริษัทมีนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานการบริการเพ่ือใหก้ารบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ ทั้งในช่วง

ก่อนประมูล ระหวา่งประมูล และหลงัการประมูล โดยจุดเด่นทางดา้นบริการท่ีมีเหนือบริษัทคูแ่ขง่มีดงัต่อไปน้ี 

 จดัเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ือเขา้รบัการประมูลท่ีส านักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารงัสิต 100 ไร่ ตลอดจน

จัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดทัว่ภูมิภาคบนท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทางของผูท่ี้เขา้ท าการประมูล ซ่ึง

สามารถรองรบัรถท่ีเขา้ท าการประมูลไดค้รั้งละกวา่ 2,000 คนั 

 มีเจา้หน้าท่ีและทีมงานมืออาชีพท่ีช านาญงานกว่า 27  ปี  คอยใหบ้ริการประเมินราคารถยนต์อย่างยุติธรรม 

พรอ้มด าเนินการประมูลขายใหลู้กคา้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 มีจ านวนผูซ้ื้อรถทั้งกลุ่มผูซ้ื้อไปขายและกลุ่มผู้ซ้ือไปใช ้จ านวนมาก ท าใหเ้กิดการแข่งขนักันในการเสนอราคา

ประมูล เป็นผลท าใหไ้ดร้าคาขายท่ีพึงพอใจทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 

 จดัท าประกนัอคัคีภยัและวินาศภยักบับริษัทประกนัภยั และมีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัในพ้ืนท่ีตลอด  24  

ชัว่โมง พรอ้มทั้งการบนัทึกดว้ยกลอ้งวงจรปิดตลอด 24 ชัว่โมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการท างานโดย

ตลอด 

3) กลยุทธด์า้นการจ  าหน่ายและช่องทางการจ  าหน่าย (Place) 

บริษัทก าหนดสถานท่ีการประมูลใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสถานท่ีท าการ

ประมูล 13 แห่ง ซ่ึงมีการกระจายสถานท่ีการประมูลไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ น้ัน นอกจากจะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ และเพ่ือ

การประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลในแต่ละภูมิภาครูจ้กับริษัทเพ่ิมขึ้ น ยงัเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการเคล่ือนยา้ยทรพัยสิ์นอีกดว้ย โดย

บริษัทจะจดัสถานท่ีการประมูลในสถานท่ีใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์นเป็นจุดประมูลเป็นหลกั โดยบริษัทมีการท าการประมูล

ใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายในสถานท่ีประมูล และการประมูลในระบบ E-Auction และจากท่ีบริษัทไดพ้ฒันาระบบ E-onsite 

(คือการมาประมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ท่ีลานประมูล โดยไม่ตอ้งยกมือชูป้ายแสดงตัว) น้ัน ไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากลูกคา้ท่ีสนใจ

และนิยมใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการซ้ือขายรถยนตม์ากขึ้ น  เป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูเ้ขา้ร่วมประมูล ตลอดจนเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์และการปรบัปรุงการด าเนินการของบริษัทใหร้องรบักบัการพัฒนาประเทศ

ตามนโยบายไทยแลนด ์4.0 

 

4) กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการขาย  

บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสมัพนัธ์อันดีกบัลูกคา้ในระยะยาวเป็นส าคญั เพ่ือรกัษา

ฐานลูกคา้เดิมใหค้งอยู่กบับริษัทและพยายามเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่เพ่ือขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกลยุทธ์การตลาดท่ีใช ้คือ 
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การรกัษาฐานลูกคา้เดิมดว้ยคุณภาพและการบริการท่ีประทบัใจ ในขณะท่ีการตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลูกคา้นักลงทุน

รายใหมด่ว้ยวธีิการต่างๆ โดยรายละเอียดในส่วนการตลาดและส่งเสริมการขายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนส าคญั คือ 

 การรกัษาฐานลูกคา้เดิม  

 จากการประกอบธุรกิจมากวา่ 27 ปี ท าใหบ้ริษัทมีฐานขอ้มูลลูกคา้อยู่จ านวนมาก ซ่ึงเป็นฐานลูกคา้เฉพาะกลุ่มท่ี

บริษัทสามารถน าเสนอรูปแบบบริการ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือขายหรือความตอ้งการในการใชบ้ริการดา้นอ่ืนได ้บริษัทจึงเน้น

การตลาดโดยจดัโปรแกรมการใหบ้ริการ เช่น การใหข้อ้มูลเพ่ือการซ้ือขายผ่าน  

ส่ือ Social Media เช่น Line , SMS , Face Book , Instagram ,YouTube และ Web Site ของบริษัท และจดัส่งทางอีเมลก์ารสะสม

ยอดซ้ือรถยนตเ์พ่ือรบัสิทธิพิเศษ เป็นตน้ 

 การเพ่ิมและแสวงหาลูกคา้ใหม่ 

 การตั้งเป้าหมายยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ นมีผลใหต้อ้งการฐานลูกคา้ท่ีกวา้งขึ้ นทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณโดยให้

สอดคลอ้งตามเป้าหมายลูกคา้ท่ีก าหนดไว  ้ลูกคา้กลุ่มน้ีไดม้าจากการจดักิจกรรมทางการตลาด ทั้งจากการหาลูกคา้โดยตรงดว้ย

เจา้หน้าท่ีการตลาดของบริษัทหรือทางออ้ม โดยการใหลู้กคา้กลุ่มเดิมแนะน าสมาชิกเพ่ิมขึ้ น นอกจากน้ัน บริษัทยงัไดลู้กคา้ท่ีได้

จากการท่ีลูกคา้ติดต่อโดยตรงมายงับริษัท อนัเน่ืองมาจากการจัดท าส่ือการตลาด การโฆษณาประชาสมัพันธ์  จะท าการเน้นใน

ดา้นการส่ือสาร ผ่านช่องทาง Social Media เช่น Face Book , Line , Instagram , Web Site ,YouTube เป็นตน้ 

5) กลยุทธก์ารสรา้งความน่าเชื่อถือ 

เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมประมูลเป็นสินคา้มือสอง จึงเป็นการยากท่ีผูบ้ริโภคจะแยกแยะความแตกต่างของ

สินคา้ท่ีเขา้ร่วมประมูล เน่ืองจากอาจขาดความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้และไม่สามารถทราบถึงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของสินคา้ 

ดงัน้ัน ความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือของระบบการตรวจสอบสินคา้ท่ีเขา้ประมูลจะถูกน ามาเป็นปัจจัยในการเลือกพิจารณา 

เพ่ือลดความเส่ียงจากการเขา้ร่วมประมูล ดังน้ัน บริษัทจึงท าการว่าจา้งหน่วยงานเอกชนเพ่ือใหบ้ริการประเมินและตรวจสอบ

สภาพรถยนตทุ์กคันโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายแก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูลก่อนเขา้ร่วมประมูลท่ีส านักงานใหญ่ และสาขารงัสิต   โดยจะมีการ

ใหบ้ริการตรวจสอบทั้งสภาพภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลักษณะพิเศษ สภาพเคร่ืองยนต์ เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลสินคา้เกิด

ความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษัท และก าลงัมีนโยบายท่ีจะขายบริการดงักล่าวออกไปยงัทุกสาขาทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ี บริษัทยงัไดม้ีการจดัอบรมพนักงานใหบ้ริการผูซ้ื้อและผูข้ายอย่างเต็มท่ีและเต็มใจ ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการเลือก

ซ้ือและการพิจารณาอยา่งตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดูแลการใหบ้ริการ 

6) กลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อพนัธมิตรทางธุรกิจ   

 เน่ืองจากปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอุปทานรถยนตม์ือสองเขา้สู่ตลาดการประมูล ดงัน้ัน 

บริษัทจึงด าเนินกลยุทธ์ในการสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มสถาบนัการเงิน และกลุ่มผูค้า้รถยนต ์ ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรหลกัทาง

ธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น การแนะน าลูกคา้ การรว่มกนัจดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย  

เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษัทไดพ้ัฒนาการจัดระบบงานภายในเพ่ือท าใหผู้ข้ายสามารถรบัเงินค่าขายสินค้าตามก าหนดเวลา เพ่ือ

อ านวยความสะดวกใหก้บัสถาบนัการเงิน และผูค้า้รถยนต ์ใหไ้ดร้บัเงินตรงตามกรอบระยะเวลา ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดความประทบัใจ

ในการใหบ้ริการ 
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การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 

ส าหรบัปี 2562  ถือเป็นปีท่ีอุตสาหกรรมยานยนตม์ีการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนัระหว่างคร่ึงปีแรกและคร่ึงปี

หลงั โดยภาพรวมในคร่ึงปีแรก  ยอดขายมีการขยายตวัไดถึ้งรอ้ยละ 7 เน่ืองจากไดร้บัผลแรงผลกัดนัท่ีดีจากปีก่อนหน้า

ประกอบกบัมีการเปล่ียนโมเดลรถรุ่นใหม่เขา้สู่ตลาด กระตุน้ยอดขาย ท าให้ยอดขายขยายตวัไดดี้ ขณะท่ีในคร่ึงปีหลงั

ยอดขายรถยนตล์ดลงอยู่ท่ีรอ้ยละ 12 จากการท่ีเศรษฐกิจมีการชะลอตวั ประกอบกบัความเขม้งวดของสถาบนัการเงิน

ในการอนุมติัสินเช่ือรถยนต ์  

ในปี 2563 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายอีกปีหน่ึงส าหรบัตลาดรถยนต ์เน่ืองจากหลายปัจจยั ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจท่ี

ซบเซา ปัญหาค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า มาตรการคุมเขม้การใหสิ้นเช่ือของสถาบนัการเงิน ภาวะความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค

ต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีไม่แน่นอน รวมไปถึงปัจจยัเส่ียงจากการเพิ่มขึ้ นของหน้ีครวัเรือน และความเส่ียงจากการแพร่

เช้ือไวรสัโคโรนา อย่างไรก็ตามยงัคงมีปัจจยับวกจากการเมืองท่ีค่อนขา้งน่ิง การลงทุนของภาครฐัในโครงการต่าง ๆ 

รวมไปถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีทางภาครฐัไดอ้อกมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความ

ตอ้งการใชร้ถของผูบ้ริโภคยงัมีอยู ่ ท าใหค้าดว่าตลาดรถยนตปี์ 2563 เติบโตใกลเ้คียงกบัปี 2562  

ดา้นการผลิตในปี 2563 มีการคาดการณว์่า การผลิตรถยนตจ์ะทรงตวัจะผลิตรถยนตป์ระมาณ 2.05 ลา้นคนั 

เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 2.5 จากช่วงเดียวกนัของปี 2562  โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 1

ลา้นคนั และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 1.05 ลา้นคนั  

ดา้นตลาดการผลิตรถจกัรยานยนต ์มีการคาดการณว์่าจะทรงตวั โดยคิดเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ

ประมาณรอ้ยละ 85-90 และการผลิตเพื่อการส่งออกรอ้ยละ 10-15  

นอกจากน้ีรถยนต์มือ 2  คาดว่าจะมีทิศทางท่ียงัมีการขยายตัวท่ีน่าจะดีกว่าทิศทางของรถยนต์ใหม่  ดว้ย

สภาวะทางเศรษฐกิจ มีการขยายตวัในอตัราท่ีไม่สูง เน่ืองจากความไม่ค่อยเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ การใชจ้่ายการอุปโภค

บริโภค ของประชาชนยงัคงค่อนขา้งระมดัระวงัในการใชจ้่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถมือสองมากกว่า

การเลือกซ้ือถรถใหม่ ประกอบกบัในปี 2563 คาดว่าอตัราหน้ีดอ้ยคุณภาพของสินเช่ือรถยนตจ์ะมีอตัราสูงขึ้ น  ส่งผล

ใหม้ีปริมาณรถยนต์มือสองออกมาสู่ตลาดมากขึ้ น ท าใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือรถไดห้ลากหลายขึ้ นดว้ย 

รวมถึงการแช่งขนัของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ยงัคงมีการแขง่ขนัการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือกนัอยูม่าก อนัจะส่งผลใหก้ารซ้ือ

ขายรถยนตม์ือสองมีทิศทางท่ีดีกว่ารถยนตใ์หม่ 
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ภาวะการแข่งขนัของตลาดรถยนต ์

สถิติยอดขายรถยนตภ์ายในประเทศ ปี 2555-2562 

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 (เพิ่มขึ้ น 102,859 คนั +13.4 %) 

ปี 2561  ยอดรวม 1,041,739 คนั (เพิ่มขึ้ น 170,092 คนั +19.5 %) 

ปี 2562  ยอดรวม 1,007,552 คนั (ลดลง 34,187 คนั - 3.3 %) 

     ยอดขายจ านวนรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2562 มีอัตราลดลง 3.3% จากปี 2561 โดยมียอดขายจ านวน

รถยนต์รวมอยู่ท่ี 1,007,552 คนั อย่างไรก็ตามแมว้่าจ านวนรถยนต์ขายในปี 2562 จะลดลงอย่างเห็นไดช้ดัในช่วง

คร่ึงปีหลงั แต่ยงัถือไดว้่าจ านวนรถยนตข์ายยงัสามารถทะลุไปถึงระดบัหน่ึงลา้นคนั 

     ตลาดรถยนต์ในปี 2563 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายอีกปีหน่ึงส าหรับตลาดรถยนต์ เน่ืองจากหลายปัจจยั ทั้งจากสภาพ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตัว มาตรการคุมเขม้การใหสิ้นเช่ือของสถาบันการเงิน ภาวะประกอบกบัปัจจยัเส่ียงจากสงคราม

การคา้ระหว่างประเทศ ความเส่ียงจากค่าเงินบาทแขง็ค่า ปัจจยัเส่ียงจากการเพิ่มขึ้ นของหน้ีครวัเรือน  

ประเภทรถท่ีคาดว่าน่าจะเป็นตวัขบัเคล่ือนในปี 2563 คือรถกะบะ  ส่วนรถยนตนั์ง่ไม่น่าจะเติบโต 

     ในส่วนของผูป้ระกอบการค่ายรถยนตแ์ละธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ดีลเลอรร์ถยนต ์มีการปรบักลยุทธท์างการตลาด

และบริการหลงัการขายต่าง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมต่อความตอ้งการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาค เพื่อเป็น

การสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี และความน่าเช่ือถือใหเ้กิดขึ้ นในกลุ่มผูบ้ริโภค 

      นอกจากน้ี จากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID19) ความล่าชา้ของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

2563 และ ภยัแลง้ท่ีหนักในหลายรอบปีของประเทศไทย ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการท่องเท่ียว การผลิต การ

ส่งออกและการบริโภคภาคเอกชน ซ่ึงเป๋นปัจจยัลบท าให ้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตวั โดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่า GDP จะหดตัวรอ้ยละ 5.3 ซ่ึงเป็นปัจจัยเชิงลบต่อ

อุตสาหกรรมรถยนต ์
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ปัจจยัความเสี่ยง 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง เป้าหมาย

หลักของการบริหารความเส่ียงคือการมุ่งมัน่จดัการความเส่ียงท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพื่อลดโอกาสท่ี

ความเส่ียงจะเกิดขึ้ นหรือลดความเสียหายกรณีความเส่ียงเกิดขึ้ น และ/หรือ ใหไ้ดม้าซึ่งโอกาสทางธุรกิจ 

ทั้งน้ี โครงสรา้งการบริหารความเส่ียงของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองคก์ร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ 

และระดับปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee: RMC) ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการบริษัทท่ีไดร้บัการแต่งตั้งใหม้าท าหน้าท่ีเป็นผูก้ าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานดา้นการบริหารความ

เส่ียงของบริษัทรวมทั้งติดตาม กลัน่กรอง ใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ งานดา้นบริหารความเส่ียง ทั้งน้ีคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงขึ้ นมา ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทจากสาย

งานต่าง ๆ เพื่อติดตามการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 

ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

ตลอดจนผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทของผูถื้อหุน้อยา่งมีนัยส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเสี่ยงจากอคัคีภยั 

บริษัทใหค้วามส าคัญและตระหนักถึงปัญหาจากอัคคีภัย จึงจัดท าแผนในการจัดการปัญหาดังกล่าว โดยมี

มาตรการในการรับมือและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้ น ดว้ยการตรวจสอบอาคาร สถานท่ี ระบบไฟฟ้า และสถานท่ี

อย่างสม า่เสมอ โดยมีการอบรมการป้องกนั การระงบัอคัคีภยัและการซอ้มการหนีไฟแก่พนักงาน ตรวจสอบกลอ้งวงจร

ปิดใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา ท าแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีส านักงานใหญ่ ตรวจสอบความ

ปลอดภยัของการเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิง จดัเก็บใหเ้ป็นสถานท่ี พรอ้มทั้งจดัเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงใหเ้พียงพอ 

และครอบคลุมพื้ นท่ี เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดอคัคีภยัใหล้ดน้อยลงท่ีสุด ทั้งน้ี ทางบริษัทไดจ้ดัเตรียมแผนรบัมือ

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ดว้ยการท าประกันอคัคีภัยเพื่อรองรับปัญหาความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการ

คุม้ครองครอบคลุมเร่ืองทรัพยสิ์นของลูกคา้ โดยทุนประกนัอคัคีภยัมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าตัวทรัพยสิ์น เพื่อสรา้ง

ความมัน่ใจว่าบริษัทไดเ้ตรียมแผนรบัมือกบัความเส่ียงจากอคัคีภยัอยา่งเต็มก าลงั อยา่งไรก็ดี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทไม่

เคยมีประวติัเกิดอคัคีภยัท่ีรา้ยแรงแต่อยา่งใด 

2. ความเสี่ยงจากอทุกภยั 

บริษัทมีมาตรการในการรบัมือกบัปัญหาอุทกภยัอย่างรอบดา้น โดยมีการจดัเตรียมพื้ นท่ีซ่ึงมีระดับความสูงพน้

ระดบัน ้าท่วมในหลายพื้ นท่ี ตลอดจนจดัหาพื้ นท่ีเพื่อจดัเก็บสต็อกรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 29 แห่งกระจายอยู่ทัว่

ภูมิภาค ซ่ึงนอกจากเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของทรพัยแ์ลว้น้ัน บริษัทยงัสามารถใชเ้ป็นพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์น

ในกรณีท่ีบางพื้ นท่ีเกิดอุทกภยัในอนาคต ส าหรบัพื้ นท่ีในเขตส านักงานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัอุทกภยั

โดยจดัเตรียมแผน Safety Zone เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉิน โดยการจดัท าแนวดินเพื่อป้องกนัทรพัยสิ์นและรถยนตใ์นเขตพื้ นท่ี

ของส านักงานใหญ่  ซ่ึงในปี 2554 บริษัทไดส้รา้งแนวพื้ นท่ีปลอดภยั (“ Safety Zone”) สูงระดบั 2 เมตร ในเน้ือท่ี  3 ไร่ 

และแนวสูงระดับ 0.5 เมตรในเน้ือท่ี  6 ไร่  ในเขตส านักงานใหญ่  ในปี 2556 บริษัทไดข้ยายพื้ นท่ี Safety Zone สูงระดับ 3 
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เมตร ในเน้ือท่ีประมาณ 14 ไร่เพิ่มเติม ในปี 2560 บริษัทไดท้ าการยกระดบัพื้ นโรงรบัรถ โรงท าความสะอาดรถ และโรง

ตรวจสภาพรถประมลูจ านวน 6 โรง พรอ้มแนวถนนดา้นในบริษัท ท าเป็นแนวป้องกนัน ้าท่วม มีการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า

ขนาดใหญ่ และปรบัปรุงทางระบายน ้าใหดี้ขึ้ น และในปี 2562 บริษัท ไดท้ าการยกระดบัพื้ นโรงรบัรถเพิ่มเติม พรอ้มถม

ปรับพื้ นท่ีบ่อน ้ าบางส่วนเป็นพื้ นท่ีรับรถด้วยหินคลุก ท าทางระบายน ้ าและเทพื้ นคอนกรีต เต็มพื้ นท่ีรวม 12 ไร่ 

ตลอดจนท าประกนัภยัส่ิงปลูกสรา้ง รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอรใ์นเขตพื้ นท่ีส านักงานใหญ่และ

สถานท่ีในการดูแลทรพัยสิ์นของบริษัททัว่ประเทศ 29 แห่ง นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการจดัท าแผนการป้องกนัน ้าท่วมเป็น

ขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ ์เจา้หน้าท่ี และการรายงานเหตุการณต่์อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ

สัง่การ บริษัทจึงประเมินว่าสามารถบริหารความเส่ียงน้ีไดใ้นเกณฑดี์  อย่างไรก็ดี ในอดีตท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยไดร้ับ

ผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัท่ีเคยเกิดขึ้ นแต่อยา่งใด 

3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การบริหารงาน  

     ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกลุ่มครอบครวัศิลา เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีถือหุน้ในบริษัทจ านวน  290.36 ลา้นหุน้ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 52.29 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 550  ล้านหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) ซ่ึง

มากกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ การถือหุน้จ านวนดังกล่าวอาจท าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มน้ีมี

อ านาจในการควบคุมและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน รวมถึงการควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรบัการด าเนินงาน

ตามปกติได ้แต่ไม่สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กรณีส าคญัท่ีตอ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

     อยา่งไรก็ดี บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ จึงมีมาตรการควบคุมไม่ใหก้ลุ่มบุคคลดงักล่าวมี

อ านาจโดยไม่จ ากดั ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัใหม้ีกรรมการท่ีไม่ไดม้าจากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่หรือกลุ่มผูบ้ริหาร  โดยเป็น

กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดงักล่าวคิดเป็นรอ้ยละ 37.50 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะสามารถ

ตรวจสอบ และสอบทานการท างานตลอดจนถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง รวมทั้ง 

ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ ในการน าเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกดว้ย 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจา้ของทรพัยส์ินเพื่อน าทรพัยส์ินมาท าการประมูล 

     ทรพัยส์ินหลกัท่ีบริษัทใหบ้ริการในการประมูล ไดแ้ก่ รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์โดยมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณ

รอ้ยละ 87 ของรายไดร้วม ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษัทมีการจดัหาจ านวนรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่ผ่านเจา้ของ

ทรพัยสิ์นท่ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่เจา้ของทรพัยสิ์นเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตแ์ละน ารถ

ยึดจากลูกคา้มาท าการประมูล โดยจ านวนรถยนต์ของเจา้ของทรพัยสิ์นท่ีน ามาประมูล 3 รายแรกมีสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 73 ของทรพัยสิ์นท่ีประมูลจบของบริษัท  โดยการพึ่งพิงผูป้ระกอบการทั้ง 3 รายดงักล่าวน้ัน มีสาเหตุมาจากทั้ง 

3 รายถือเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซ้ือรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีเจา้ของ

ทรัพยสิ์นเขา้มาด าเนินธุรกิจจัดการประมูลดว้ยตนเอง หรือน าทรัพยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษัทอื่น ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได ้ 

     ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษัทไดท้ าการประเมินความเส่ียงดังกล่าวแลว้เช่ือว่าโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวอาจมีไม่สูง

มากนัก เน่ืองจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นลูกคา้หลกัของบริษัทน้ัน มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง 

และตอ้งการความโปร่งใสในการท าการประมลู โดยหากสถาบนัการเงินดงักล่าวหนัมาด าเนินธุรกิจประมลูรถภายหลงั

จากยึดรถแลว้ จะมีสถานะเป็นผูย้ึดรถและผูป้ระมูลขายพรอ้มกนั ดงัน้ัน อาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทจากการฟ้องรอ้งของ

ลูกคา้ท่ีถูกยดึรถ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีถูกยดึรถจ านวนหน่ึงตอ้งการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรบัความเส่ียง

ในการท่ีสถาบนัการเงินดังกล่าวจะน าทรพัยสิ์นไปท าการประมูลท่ีบริษัทอื่นน้ัน บริษัทเช่ือมัน่ว่าความไดเ้ปรียบจาก

ประสบการณ์ดา้นการจดัการประมูลของบริษัทท่ีสัง่สมมากว่า 28 ปี การใหบ้ริการท่ีดี ท าใหบ้ริษัทมีฐานลูกคา้ท่ีให  ้     

ความไวว้างใจและใชบ้ริการกบับริษัทมาอยา่งต่อเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการใหบ้ริการโดยเน้นคุณภาพและสรา้ง
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ความน่าเช่ือถือ อาทิเช่น การมีพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์นกระจายกว่า 29 จุดทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศ การใหบ้ริการตรวจ

สภาพรถยนตโ์ดยหน่วยงานท่ีมีความช านาญก่อนเขา้ท าการประมลูท่ีส านักงานใหญ่ และสาขารงัสิต พรอ้มจดัเกรดรถ

ใหเ้ป็นมาตรฐาน จึงก่อใหเ้กิดความเช่ือถือในระบบการบริหารจดัการของบริษัทซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้มาของ

คู่แข่งรายใหม่ท่ีตอ้งอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อใหเ้กิดความทัดเทียมในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการรายเดิม 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายในการลดความเส่ียงดังกล่าว โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพดีขึ้ น 

สามารถทราบผลยอดรถท่ีประมูลไดอ้ย่างทนัท่วงที ทราบจ านวนรถท่ีอยู่ในคลงัสินคา้ จ านวนรถคงคา้ง ระยะเวลาท่ี

คา้ง เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเร่ืองการบริการท่ีดี ลูกคา้สามารถประมูลผ่านระบบ E-

Auction  Mobile Auction, E-Onsite และบริษัทจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้

และเจา้ของทรพัยส์ิน เพิ่มสดัส่วนการจดัหารถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตจ์ากแหล่งอื่น  ๆ  ทั้งจากบริษัทเอกชนอื่น 

รวมทั้งจากบุคคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย อาทิเช่น การใหส้่วนลดค่าธรรมเนียมในการ

น ารถเขา้ประมูล และการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีผูม้ีความช านาญใหค้ าแนะน าในการประเมินราคารถยนตก์่อนเขา้ท าการ

ประมูล เป็นตน้ และใหค้วามส าคญัในการดูแลทรพัยสิ์นของเจา้ของทรัพยสิ์นท่ีท าการประมูลไม่ใหสู้ญหายหรือเกิด

ความเสียหาย 

5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรพัยส์ิน ระหว่างที่อยูใ่นความครอบครองของบริษทั 

จากการท่ีทรพัยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีท าการประมูลน้ัน เป็นรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงยึดจากผูค้รอบครองซ่ึงผิดนัดช าระ

หน้ี โดยตามสัญญาเช่าซ้ือน้ันผูค้รอบครองจะมีระยะเวลาหน่ึงในการด าเนินการไถ่ถอน ท าใหท้รัพยสิ์นดังกล่าวไม่

สามารถน ามาท าการประมูลไดโ้ดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหว่างบริษัทกบัสถาบนัการเงินน้ัน  บริษัทจะตอ้งท า

การรับฝากรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ท่ีถูกยึดเพื่อรอการประมูล ท าใหร้ถยนตด์ังกล่าวจะถูกจดัเก็บไวใ้นพื้ นท่ีและ

ความดูแลของบริษัทโดยมีระยะเวลาจดัเก็บทรพัยสิ์นก่อนการประมูลเฉล่ีย 1 – 45 วนั ส าหรบัรถยนต์ และ 1 – 15 วนั 

ส าหรบัรถจกัรยานยนต ์รวมทั้งบริษัทยงัเป็นผูร้บัผิดชอบในการขนยา้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวจากสถานท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์น

ไปยงัสถานท่ีประมูล ท าใหบ้ริษัทอาจมีความเส่ียงในการรบัผิดชอบต่อค่าเสียหายในกรณีทรัพยสิ์นอาจสูญหายหรือ

เสียหายในระหว่างท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษัทได ้ 

ทั้งน้ี บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นในกรณีท่ีรถเกิดอุบตัิเหตุหรือความเสียหายใน

ระหว่างท่ีรถอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยส์ิน การควบคุมการ

เขา้ออกในพื้ นท่ี การว่าจา้งเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรกัษาการตลอด 24 ชัว่โมง ในทุกพื้ นท่ี

ซึ่งมีการจดัเก็บรถ โดยตามสญัญาระบุใหบ้ริษัทรกัษาความปลอดภยัชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดต่อทรพัยสิ์นแก่บริษัท ใน

กรณีท่ีความเสียหายเกิดจากการกระท าหรืองดเวน้การกระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท

รกัษาความปลอดภยั รวมทั้งมีการท าประกนัภยัทรพัยสิ์นในวงเงินรวม 2,996 ลา้นบาท ส าหรบัพื้ นท่ีจดัเก็บ/ทรพัยสิ์นท่ี

จดัเก็บทัว่ประเทศ และในวงเงินรวม 268 ลา้นบาทส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจดัเก็บของกลุ่มบริษัทในเครือของสถาบนัการเงิน

แห่งหน่ึง นอกจากน้ี ในส่วนของการขนยา้ยทรพัยส์ิน บริษัทไดใ้หผู้ว้่าจา้งท าการขนยา้ยทรพัยส์ินท าประกนัภยัจาก

ความเสียหายระหว่างขนยา้ยทรพัยสิ์นซ่ึงครอบคลุมถึงความผิดทั้งปวงของผูร้บัจา้งรวมทั้งผูร้บัจา้งช่วง ซ่ึงบริษัทเช่ือว่า

การด าเนินการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถลดทอนความเส่ียงในการท่ีทรัพยสิ์นจะเกิดการสูญหายหรือ

เสียหายระหว่างการดูแลของบริษัทไดใ้นระดับหน่ึง โดยในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือ

รถจกัรยานยนตส์ูญหายจากพื้ นท่ีจดัเก็บทรพัยสิ์นของบริษัท 
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6. ความเสี่ยงจากการใหเ้ครดิตลกูคา้ 

         จากการท่ีบริษัทมีการส่งเสริมการประมลู โดยใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท

มีการจดัการส่งเสริมการขายโดยใหสิ้ทธิพิเศษ (VIP) ใหแ้ก่ลูกคา้ผูเ้ขา้ประมูลท่ีมีการติดต่อกบับริษัทเพื่อกระตุน้ใหเ้กิด

การประมลูเพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 และ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทมีการปรบัปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลด

ความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของลูกคา้ท่ีสามารถน ารถยนตอ์อกจากพื้ นท่ีไดก้่อนการช าระเงินค่าทรพัยสิ์นดงัน้ี 

หลกัเกณฑ ์ วางมดัจ  า ช าระ การช าระเงินเพื่อรบัรถออก 

ป้ายกลุ่ม เลข 8 ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง 

ป้ายกลุ่ม เลข 7 ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ตอ้งช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชยีรเ์ช็ค

ตัว๋แลกเงิน 

ป้ายกลุ่ม เลข 6 ไม่ตอ้ง ไม่ตอ้ง ช าระเป็นเช็คได ้

ป้ายกลุ่ม เลข 1 

(ลูกคา้ที่เคยมาประมูลรถ) 

ตอ้งช าระ ตอ้งช าระ ตอ้งช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชยีรเ์ช็ค

ตัว๋แลกเงิน 

ป้ายกลุ่ม เลข 9 

(ลูกคา้ท่ีเขา้ประมูลครั้งแรก ประมูลได ้1 คนัต่อป้าย) 

ตอ้งช าระ ตอ้งช าระ ตอ้งช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชยีรเ์ช็ค

ตัว๋แลกเงิน 

ท่ีมา :  บริษัท 

หมายเหตุ 

1. การประมูล ณ ส านักงานใหญ่ และสาขารงัสิต ตอ้งช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมูล 

2. การประมูลสญัจร และสาขาต่างจงัหวดั ตอ้งช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมูล 

3. ลูกคา้ท่ีมีสิทธ์ิท าการจ่ายเช็คสามารถจ่ายเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน 2 วนัท าการหลงัวนัประมูล  

      บริษัทไดต้ระหนักถึงความเสี่ยงน้ีเป็นอย่างดีและไดพ้ยายามป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว โดยในการพิจารณาให้

สิทธิพิเศษแก่ผูป้ระมลู บริษัทไดท้ าการเก็บสถิติผูป้ระมูลซื้ อรถยอ้นหลงัของทุก ๆ ปี  เพื่อพิจารณาการใหเ้ครดิตลูกคา้ 

เพื่อท าการวิเคราะห ์ทั้งในดา้นของปริมาณการซ้ือขาย ลักษณะผูซ้ื้อ การติดต่ออย่างสม า่เสมอ เป็นตน้ รวมทั้งเป็นผู ้

ประมลูท่ีไม่เคยมีประวติัผิดนัดช าระเงินมาก่อน นอกจากน้ี ภายหลงัชนะประมลู บริษัทยงัเป็นผูเ้ก็บรกัษาเล่มทะเบียน

รถทุกคนัและจะส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อภายหลงัจากท่ีผูซ้ื้อรถท าการช าระเงินครบทั้งจ านวน ซ่ึงเป็นการป้องกนัความเส่ียง

จากการน ารถดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทั้งบางส่วนของผูซ้ื้อรถดงักล่าวเป็นลูกคา้ซ่ึงน ารถมาประมูลขาย

กบับริษัทจึงเปรียบเสมือนบริษัทมีทรพัยสิ์นของลูกคา้เป็นหลกัประกนัเช่นกนั ทั้งน้ี บริษัทมีมาตรการในการทบทวน

การจดัประเภทลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดยหากลูกคา้ใดท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหาย บริษัทจะท าการยุติสิทธิพิเศษในทนัที ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงักล่าว บริษัทเช่ือมัน่ว่าจะป้องกนัความ

เส่ียงดงักล่าวได ้

       ปัจจุบันบริษัทไดพ้ิจารณาทบทวนการใหเ้ครดิตลูกคา้สิทธิพิเศษรายเดิมทุก ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิต

ลูกคา้อยา่งสม า่เสมอ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท

อยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทไมม่ข้ีอพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมจี านวนสงู

กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 

 

พันธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทไมม่ีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงนิ 

บริษัทไมม่ีการออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

. 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 -  ไม่มี – 

 

ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยเ์พิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th และ www.set.or.th หรือเว็บไซตข์องบริษัท www.auct.co.th 

 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : AUCT 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : บริการจดัการประมลูสินคา้ 

ทุนจดทะเบียน : 137,500,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

จ านวน 550,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท 

จ านวนพนักงาน : 357 คน (ณ 31 ธนัวาคม 2562)  

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ : 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง   

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107555000341 

เว็บไซตบ์ริษัท    : www.auct.co.th 

โทรศพัท ์ : 02-033-6555  

โทรสาร 

นักลงทุนสมัพนัธ ์

: 

: 

02-935-6020 

02-934-7344  

 

บุคคลอา้งอิง 

  

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑตูจีน)  

ทาวเวอร ์เอ ชั้น 14 เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท ์ 02-009-9378 ถึง 02-009--9398  

ผูส้อบบญัช ี : บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

อาคารบางกอก ซิต้ี ทาวเวอร์  ชั้นท่ี 15 เลขท่ี 179/74-80 สาทร

ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์02-344-1000 
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ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  ณ วนัท่ี 23 มกราคม 2563 บริษัทมีผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุน้ จ  านวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้(รอ้ยละ) 

1. กลุ่มครอบครวัศิลา    

 นายภาคภูมิ ศิลา  137,499,000 25.00 

 นางสาวธิดารตัน์ สีตภวงัค ์  125,395,000 22.80 

 นายเทพทยั ศิลา  14,108,200 2.56 

 นายวรญัญู ศิลา  8,104,900 1.47 

 นางวิภา ศิลา  5,000,000 0.91 

 นางพรรณี ศิลา  250,000 0.05 

 รวมกลุ่มครอบครวัศิลา  290,357,100 52.79 

2. กลุ่มเสรีวิวฒันา    

 นางสาวพิชญสิ์นี เสรีวิวฒันา   9,924,100  1.80 

 นางสาวพิมพศิ์ริ เสรีวิวฒันา  14,000,000 2.55 

 นางวราณี เสรีวิวฒันา  6,700,000 1.22 

 นายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา  500,000 0.09 

 รวมกลุ่มเสรีวิวฒันา  31,124,100 5.66 

3. บริษัท BNY MELLON NOMINEES LIMITED  23,046,500 4.19 

4. นายประชา ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์  22,178,700 4.03 

5. นายสถาพร งามเรืองพงศ ์  10,592,900 1.93 

6. กลุ่มยอดจรสั    

 นายสุวิทย ์ยอดจรสั  3,616,200 0.66 

 นายณฐัวุฒิ ยอดจรสั  900,000 0.16 

 นางสาวณฐัธิดา ยอดจรสั  1,500,000 0.27 

 รวมกลุ่มยอดจรสั  6,016,200 1.09 

7. นายวิชญ เมฆาอภิรกัษ์ 4,000,000 0.73 

8. นางสาวมาลี กิตติชูโชติ  3,950,000 0.72 

9. นายสินธุ เวศยว์รุตม ์  3,506,000 0.64 

10. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ รวม  155,228,500 28.22 

 รวม 550,000,000 100.00 
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การจดัการ  

 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัทประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริหาร 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)                                                       รายงานประจ าปี 2562 
 

40 

 

โครงสรา้งองคก์ร 

บริษทั สหการประมลู จ  ากดั (มหาชน) 

( ณ 31 ธนัวาคม 2562 ) 
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โครงสรา้งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

                    คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

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

2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ  

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

5. นายศราวธุ จารุจินดา /1 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  

6. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ  

7. นายสุวิทย์ ยอดจรสั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร 

8. นายวรญัญ ูศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ  

โดยมี นางสาวอมัพาพร หลกัเรืองทรพัย ์เป็นเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพนัแทนบริษัท คือ นายเทพทยั ศิลา หรือ นาย

วรญัญู ศิลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสุวิทย ์ยอดจรสั รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุน้ และเพิ่มมลูค่าสูงสุดแก่กิจการ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ กลยุทธ ์นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันา

บุคคลากรของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใชท้รพัยากร

ของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. จดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส 

น่าเช่ือถือ  รวมทั้งดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีขบัเคล่ือนใหบ้ริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

5. ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ 

6. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนัปิดบญัชีส้ินปี

ของบริษัทและจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อมีความจ าเป็น 

7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ 

8. ประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยใหม้ีการประเมินการปฏิบติังาน

เป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็น

รายบุคคล เพื่อน าผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 
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9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด

ต่างๆ และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ
เพื่อเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะน าใหค้ณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏบิตัิในเรื่องใด
เร่ืองหน่ึงท่ี เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ในรอบปีท่ีผ่านมาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยเป็นประจ าทุกปี 

15. ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ตามกฎเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

บริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน โดยมีการก าหนดตารางการ

ประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล
/1

 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: 
/1
เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบ

การศึกษา ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และปริญญาโท : MBA-Finance จาก สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์โดยมีนายรุ่งพนัธ ์ซาลลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินและประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก  เพื่อใหไ้ด้

รายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ี

รบัรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดูแลใหป้ฏบิติังานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท 

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากบั ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัการ

จดัการความเส่ียงของบริษัท รวมทั้งใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรบัปรุงระบบงาน เพื่อลดความเส่ียง

ในดา้นต่างๆ 

6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏบิติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นและทดสอบว่าทรพัยสิ์นมีอยูจ่ริง 

8. ประเมินการใชท้รพัยากรของบริษัทว่าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือคุม้ค่าหรือไม่ 

9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในใหค้วามเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการ

ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

10. จดัหาท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏบิติัการตรวจสอบ 

11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอนและก าหนดค่าตอบแทนผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

13. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:   
  
กรรมการล าดบัท่ี 1, 2 และ 4 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ดัการ  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส

เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการทดแทน  เพื่อใหม้ีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามกฎหมายระเบียบ

ท่ีเกี่ยวขอ้ง  และก าหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูม้ีคุณสมบติัพรอ้มเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
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3. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 

4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและ

สรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ท างาน 

5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสรา้ง  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ รวมทั้ง

แนวปฏบิติัของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ  ใหม้ีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

6. จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ ์ การจ่ายค่าทดแทนใหค้ณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผูจ้ดัการท่ีเป็น

ธรรมและสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

8. ประเมินผลทางปฏบิติังานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการเพื่อก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอ

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

9. พิจารณางบประมาณการขึ้ นค่าจา้ง  การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งฝ่ายจดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีมีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

12. คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 

2 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวนทั้งส้ิน 5 ท่าน ดงัน้ี 

             ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุวิทย ์ยอดจรสั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายวรญัญ ูศิลา กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการบริหารความเส่ียง  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณาอนุมติันโยบาย กรอบ กลยุทธ ์หลกัเกณฑ ์แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเส่ียง 

2. ติดตามดูแลการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง 

3. ทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทและกลยุทธท่ี์ใชใ้นการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

ท่ีเปล่ียนไป 

4. จดัระบบเตือนภยัของความเส่ียงทุกประเภท และมาตรการจดัการความเส่ียงเพื่อจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

5. ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 

6. สนับสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
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7. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและการประเมินความเส่ียง 

8. ประเมินความเส่ียงและอนุมติัแผนจดัการความเส่ียง 

9. รายงานความเส่ียงและการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบอยา่งสม า่เสมอ 

10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อ

เสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

11. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรหิาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวนทั้งส้ิน 4  ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุวิทย์
 
ยอดจรสั

 
 ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหาร 

3. นายวรญัญ ูศิลา  กรรมการบริหาร 

4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดกลยุทธ ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบุคคลากร และ อ านาจ

การบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพฒันาบุคคลากรให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบการเงิน และ ระบบขอ้มูล รวมทั้ง

โครงสรา้งองคก์ร 

4. ใหแ้นวนโยบายค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการในการตดัสินใจประเด็นท่ีมีความส าคญั 

5. กลัน่กรอง สนับสนุน และบริหารความเส่ียงของบริษัทดงัน้ี 

- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และสนับสนุนเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงไดร้บั

การปฏบิติัทัว่ทั้งบริษัท 

- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเส่ียง และน าเสนอคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมติั 

- ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ ์หลกัเกณฑ ์และแผนงาน ตามท่ีคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอ 

- รายงานความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญั และการจดัการความเส่ียงดงักล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. จัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปสู่การด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ 

9. พิจารณาอนุมติัธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนุมติัและด าเนินการ 

10. ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่าง ๆ 

11. มีอ านาจอนุมติัการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร การใหกู้ย้มืหรือลงทุนอื่นๆ  การกูย้มืเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนั

การเงิน  การขออนุมติัเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ้่าย  การก่อภาระผูกพนั/การอาวลั/การค ้าประกนั  การ
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อนุมัติแผนงาน/  งบประมาณ/ซ้ือสินคา้และบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซ้ือสินทรัพยแ์ละการ

ซ่อมแซมในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอ้ านาจไว ้ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมติั

จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

13. ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอ่ย หรือการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าการแทนในกรณีดงักล่าว รวมทั้งรายการท่ีก าหนดใหต้อ้งขอความ

เหน็ชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์ส าคญัของบริษัท และ 

/หรือ บริษัทยอ่ย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

ผูบ้รหิาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีผูบ้ริหารจ านวน  9  ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุวิทย์
 
ยอดจรสั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายศราวุธ  จารุจินดา กรรมการและกรรมการบริหาร 

4. นายวรญัญ ูศิลา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกจิการภายใน 

5. นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

6. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 

7. นายอุดม วิวฒันาไพบูลยล์าภ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิติัการ 

8. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรกัษา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบ IT 

9. นางสาวพนูศิลป์  แกว้จ านงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านักกรรมการและส่งเสริม

คุณภาพ 

 

ขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

2. จัดท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขอ

อนุมติั 

3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัทุก 3 เดือน 

4. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามท่ีไดร้บัอนุมติั 

5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง

ตลอดจนใหพ้นักงานและลูกจา้งออกจากงานตามอ านาจอนุมติัและด าเนินการ 

6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่หนังสือต่างๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

ตลอดจนมีอ านาจใหก้ระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารด าเนินการขา้งตน้ส าเร็จลุล่วงไป 
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7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนักงานและลูกจา้ง และวางระเบียบการปฏิบติังานโดยไม่ขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบขอ้ก าหนดหรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

8. ใหม้ีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการมอบ

อ านาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวใหอ้ยู่ภายใตร้ะเบียบขอ้ก าหนดหรือค าสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท

ก าหนด 

9. มีอ านาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร การใหกู้ย้ืมหรือลงทุนอื่นๆ  การกูย้ืมเงินหรือขอวงเงินจาก

สถาบนัการเงิน  การขออนุมติัเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใชจ้่าย  การก่อภาระผูกพนั / การอาวลั / การค ้า

ประกนั  การอนุมติัแผนงาน/งบประมาณ/ซ้ือสินคา้และบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมติัซ้ือสินทรพัย์

และการซ่อมแซมในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอ้ านาจไว ้ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงไดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการจะไม่อนุมติั หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้ง หรือ

เขา้ร่วมด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผู ้จดัการ

หรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใตข้อบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ

ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท า

ในนามของตนเองในกรณีดังกล่าว นิติกรรมน้ันจะตอ้งน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตามท่ีก าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายต่อไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

กรรมการ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และผูบ้ริหาร โดยก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงัน้ี  

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) 

ประธานกรรมการ  46,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,250 

รองประธานกรรมการ  40,250 

กรรมการตรวจสอบ  34,500 

กรรมการ  34,500 

รวมทั้งอนุมติัค่าบ าเหน็จตอบแทนรายปีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานปี 2562 ในจ านวนเงินรวมไม่เกิน 6 ลา้นบาท โดยกรรมการผูม้ีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษัทจะไม่ไดร้ับ

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน 

ดงัน้ี  
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รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา ประธานกรรมการ 1,212,000 - 

2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - 1,033,000 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ - 854,000 

4. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการตรวจสอบ - 854,000 

5. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการบริหาร - - 

6. นายสุวิทย์ ยอดจรสั กรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร 

- - 

7. นายเทพทยั ศิลา   รองประธานกรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

- - 

8. นายวรญัญ ูศิลา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ  - 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการไดร้วมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบ าเหน็จรายปี 

ผูบ้ริหาร  

ในปี 2562 บริษัทมีผูบ้ริหารจ านวน 11 ท่าน และเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ท า

ใหบ้ริษัทมีผูบ้ริหารรวมจ านวน 9 ท่าน ซ่ึงบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ส่วนใหญ่ในรูปของ

เงินเดือน โบนัส เป็นจ านวนเงินรวม 30,022,687 บาท ในปี 2562  

 (ข)   ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

 - ไม่มี –  

 สถิติการเขา้ประชุมของกรรมการ 

 สถิติการเขา้ประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2562  

รายช่ือ 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน 

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

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

3. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรกัษ์ 4/5 -  4/4 - 1/2 

4. นางวิไลวรรณ  ศรีส ารวล 5/5 -  4/4 2/2 - 

5. นายสุวิทย ์     ยอดจรสั  5/5  22/22 - 2/2 - 

6. นายเทพทยั    ศิลา 5/5  22/22 - 2/2 - 

7. นายวรญัญ ู    ศิลา 5/5  22/22 - 2/2 - 

8. นายศราวุธ   จารุจินดา 5/5  19/22 - 1/2 - 

      

ในปี 2562 สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ของกรรมการแต่ละท่านเท่ากบั รอ้ยละ 80 ถึง 100 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หวัขอ้หลกั ตาม

แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 

1. กรรมการแต่ละท่านท าการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏบิติังานต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผลตอบแทนแก่กรรมการบริษัทต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทใน

ภาพรวม โดยใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ

กรรมการผูจ้ดัการ (MD) เป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเป็นผูป้ระเมิน แบ่ง

การประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. ผลการปฏบิติังาน 

2. ทกัษะการบริหารจดัการ 

3. พฤติกรรมของผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอผลการประเมินน้ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบต่อไป  
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การก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการมีระบบบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงระบบการบริหารจดัการท่ีดีจะช่วยสรา้งความเช่ือมัน่ 

ความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัการตามนโยบายการปฏบิติัท่ี

ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic Co-

Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงครอบคลุมหลกัการทั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ 

สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

2560 (Corporate Governance Code:”CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์เป็นหลกัปฏิบติัท่ีเน้นบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและบูรณาการหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความ

รับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาความยัง่ยืนเขา้ไปในการประกอบธุรกิจเพื่อใหทุ้กฝ่ายไดป้ระโยชน์ร่วมกนั เป็น

แนวทางปฏิบัติ ซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบ และการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 วนัท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2558 และทบทวนโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2561 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 และครั้งท่ี 

5/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562ตามล าดบั  

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏบิติัและการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพื้ นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษัทและใน

ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้ับขอ้มูลและ

สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถื้อ

หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทเช่น การจดัสรรเงินปันผล  การ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัโดยใหค้วามส าคญัเร่ืองการรกัษาสิทธิพื้ นฐานของ

ผูถื้อหุน้ และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามพื้ นฐานกฎหมายท่ีก าหนดโดยมีการใหข้อ้มูลอย่างครบถว้นเท่าเทียมกนั 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้วางใจ และมีความมัน่ใจในการลงทุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้ นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการอ านวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ และการเดินทางมาประชุมโดยจดัใหม้ีบริการรถรบั,ส่ง จากบริเวณท่ีจอดรถไฟฟ้า 

MRT สถานีศูนยว์ฒันธรรม มายงับริษัทซ่ึงเป็นสถานท่ีประชุม 
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การจดัประชุมผูถื้อหุน้  

การจัดประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไดด้ าเนินการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ในวันอังคารท่ี 23 

เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งประชุม บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 518/28 ซอย

รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ

มอบฉันทะทั้งส้ิน 39 คน นับจ านวนหุน้ได ้313,246,902 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 56.95 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษัทจ านวน 550 ลา้นหุน้  โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสงูและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทเขา้

ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ซ่ึงประธานกรรมการได้

ด าเนินการประชุมอยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการประชุมดงัน้ี  

ณ ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดด้ าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย ์โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุก

ราย มีโอกาสเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ส่งค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม และ

เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมใหเ้ขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้โดยผูถื้อหุน้ตอ้งส่งหนังสือเสนอช่ือกรรมการ

เป็นลายลักษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ีบริษัทก าหนด พรอ้มแนบหลักฐานการถือหุน้ หนังสือให้

ความยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ทั้งน้ี บุคคลดังกล่าวตอ้งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.auct.co.th) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกวาระการประชุม และ

บุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจง้ในหนังสือนัด

ประชุมว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏเิสธไม่รบัเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพื่อใหบ้รรจุเป็น

วาระ บริษัทจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งค าถามล่วงหน้า หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่

อยา่งใด  

เผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบการส่ือสารขอ้มูลของตลาด

หลกัทรพัยแ์ละเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั  

จดัส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้ม

ด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพรอ้มแนบหนังสือมอบฉันทะ 

รายงานประจ าปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนท่ีมี

รายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั และ

ประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพเ์พื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการต่อเน่ือง 3 

วนัติดต่อกนัก่อนวนัประชุม ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงาน

ประจ าปี ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท (www.auct.co.th)  
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บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตัวแทนผูถื้อหุน้ 

หรือกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผูร้ับมอบอ านาจเขา้ร่วม

ประชุมแทนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ ซ่ึงทางบริษัทจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. พรอ้มหนังสือ

เชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซดข์องบริษัทได ้รวมถึงแจง้เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งใช ้และค าแนะน า

ขัน้ตอนการมอบฉนัทะ ทั้งน้ีหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ก าหนดการใชสิ้ทธิออกเสียงใน

แต่ละวาระได ้

ณ วนัประชุมผูถื้อหุน้  

บริษัทส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ รวมทั้งนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผู ้

ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทุกราย โดยจดัใหม้ีบริการรถรบั,ส่ง จากบริเวณท่ีจอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนยว์ฒันธรรม 

มายงับริษัทซ่ึงเป็นสถานท่ีประชุม และจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลตอ้นรบั ใหค้วามสะดวกอย่างเพียงพอดว้ยการเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชัว่โมง กรรมการบริษัท 

ผูบ้ริหารทุกท่านรวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยพรอ้มเพรียงกนั  

บริษัทไดน้ าระบบบาร์โค๊ด โดยใชบ้ริการจากบริษัทท่ีไดร้ับความไวว้างใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ีบริษัท

เชิญท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสียง 

จดัใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

ก่อนการประชุมประธานในท่ีประชุมไดแ้จง้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งผูท่ี้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ 

ใหท่ี้ประชุมรบัทราบและไดอ้ธิบายวิธีการลงคะแนนดว้ยบตัรลงคะแนนใหท้ราบก่อนการประชุม 

ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมตามล าดับวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ

เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นท่ีประชุมแต่อยา่งใด 

ประธานเปิดโอกาสใหม้ีการช้ีแจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทไดบ้ันทึก

ประเด็นส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

การใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่ออนุมติัในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงขา้งมาก โดยใชว้ิธีลงคะแนนแบบ 1 Share :  

1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนน 1 เสียง  

ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ในระหว่างการประชุมหากมีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ใหม่ทุก

ครั้ง ท่ีมีผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผูถื้อหุน้ท่านท่ีเขา้มาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนน

ไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัไม่ลงมติในท่ีประชุมเท่าน้ัน ทั้งน้ีประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 
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ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนนโดยระบุจ านวนหุน้ท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

ณ ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้  

หลังจากเสร็จส้ินการประชุม บริษัทไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย ์โดยไดแ้จง้

รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดร้บัทราบ 

บริษัทจดัใหม้ีการบนัทึกเทปการประชุมตั้งแต่ตน้จนจบ และจดัท าบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้ง

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและขอ้ซกัถามของผู ้ถือหุน้ทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุม

ผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม ทั้งฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา เพื่อใหนั้กลงทุน ผูถื้อหุน้ 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบผ่านทางช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัย ์เว็บไซตข์องบริษัทและหากมี

ประเด็นขอ้สงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดต่อ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ โทรศพัท ์02-0336555 หรือผ่าน

ทางอีเมล investor@auct.co.th และในทุก ๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทจะไดน้ ามาพิจารณาเพื่อปรบัปรุง

พฒันาการท างานของบริษัทใหดี้ยิง่ขึ้ นต่อไป 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้คนไทย หรือต่างชาติ ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือ รายย่อย ผูถื้อหุน้บุคคล หรือ สถาบนั ควรไดร้บัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพื่อ

เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้ับผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษัท  

บริษัทจึงตอ้งก าหนดการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้่า

บริษัทมีการปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะไดร้บัสิทธิพื้ นฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไม่แตกต่างกนั 

การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

ในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยบริษัทไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่ายอย่างเท่า

เทียมกนั รายละเอียดดงัน้ี  

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ในปี 2562 บริษัทไดเ้ผยแพร่จดหมายถึงผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยเ์พื่อใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหน้า 3 เดือน 

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท 
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทั้งรายยอ่ยและนักลงทุนสถาบนัร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยเลือกสถานท่ีการ

คมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เดินทางเขา้ร่วมประชุมไดห้ลายช่องทาง  

บริษัทไดแ้จง้ก าหนดการประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้ง

กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรพัย์

และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั กอ่นวนัประชุม 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหน้า 14 วนัก่อนวนั

ประชุม 

การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไม่มีการ

เพิ่มวาระการประชุมในวนัประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ไวล่้วงหน้า 

การมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมเองไม่ได ้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคล

อื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข ท่ีบริษัทแนบไปพรอ้มกบั

หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางในการออกเสียงได ้นอกเหนือจากน้ันบริษัทไดเ้สนอทางเลือก

โดยการแจง้ช่ือกรรมอิสระจ านวน 1 ท่าน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไม่ไดม้อบอ านาจใหบุ้คคลดังกล่าวเขา้ร่วม

ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  

การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใชว้ิธี

ลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุน้ มีคะแนนหน่ึงเสียงโดยจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้ 

การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2562 โดยบริษัทไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง  

การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร เกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการมาถือครอง และการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพยต่์อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 

2535 ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงาน

ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2562 
 

55 

 

 บริษัทมีนโยบายก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในท่ี

เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 

24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัน้ันต่อ

บุคคลอื่น 

หากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตาม

ลกัษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดน้ัน  ๆ  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตักเตือนเป็น

หนังสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด

หากพบว่าผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใด ๆ ไดใ้ชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าใหบ้ริษัท

หรือผูถื้อหุน้ไดร้บัความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การใหล้าออกจากบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หน้ี 

ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกนั ดังน้ัน บริษัทจึงได้

ก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบในการปฏบิติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ : ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพื้ นฐานของตน และมุ่งมัน่ในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้ับผู ้

ถือหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สรา้งมูลค่าเพิ่มและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีแนวปฏบิติัดงัน้ี 

บริหารจดัการและปฏิบติัหน้าท่ี โดยน าความรูแ้ละทกัษะการบริหารมาประยุกต์ใชอ้ย่างเต็มความสามารถ

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุก

ราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผูถื้อหุน้โดยรวม 

รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

สม า่เสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่

เปิดเผยขอ้มลูลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

พนักงาน : มุ่งมัน่พัฒนาองค์กรใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้เสริมสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศการ

ท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดลอ้มการ

ท างาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค ก าหนดและต่อยอดการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ดว้ย

ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญั และมีคุณค่า น ามาซึ่งความส าเร็จ ความกา้วหน้า และการเจริญเติบโต

อยา่งยัง่ยนื โดยมีแนวปฏบิติัดงัน้ี 
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ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนักงานและหลกัการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานตาม

เกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา 

หรือสถานะอื่นใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ 

กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคลใหเ้ทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัทั้งบริษัท 

ผูบ้ังคับบัญชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนว

ทางการบริหารทรพัยากรบุคคล และบริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน 

การพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นเร่ืองท่ีองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนักงานทุกคน ดงัน้ี 

องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมการท างานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู ้

ความสามารถใหม้ีประสิทธิภาพในหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 

ผูบ้ังคบับัญชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ใหข้อ้มูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพฒันาพนักงาน

อยา่งเสมอภาค 

พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการพฒันาความสามารถของตนเอง 

ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความกา้วหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้ นอยู่กบั

คุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนักงาน 

การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ 

และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท า หรือการปฏิบติัของพนักงาน

น้ัน ๆ 

ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงานอยูเ่สมอ 

รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้

พนักงานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

คู่แข่ง  :  ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลัก

ปฏบิติัการแขง่ขนัทางการคา้ และยดึถือกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏบิติัดงัน้ี 

ประพฤติปฏบิติัภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
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ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความ

จริง 

คู่คา้   :   ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดย

การปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนว

ปฏบิติัดงัน้ี 

ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดัในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบแจง้

ใหคู้่คา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

รกัษาความลบัของคู่คา้อย่างจริงจงัและสม า่เสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองและผู ้

ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ลูกคา้   :  มุ่งมัน่สรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ และประชาชน ท่ีจะไดร้ับผลิตภณัฑ ์และ

บริการท่ีดีมีคุณภาพ และยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ้ นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน โดยมีแนว

ปฏบิติัดงัน้ี 

มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ 

รกัษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัสม า่เสมอ รวมถึงไม่ใชข้อ้มลูของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

เจา้หน้ี : ยึดถือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นธรรมตามเง่ือนไข และเป็นธรรมต่อเจา้หน้ีรวมถึงการช าระคืนตาม

ก าหนดเวลา โดยมีแนวปฏบิติัดงัน้ี 

รกัษาและปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครดั ทั้งในแง่การช าระคืน และเง่ือนไขอื่น ๆ 

รายงานฐานะทางการเงินแก่เจา้หน้ีตามขอ้ก าหนดในสัญญาเงินกูอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม :   ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งใน

ดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม ทั้งพื้ นท่ีโดยรอบบริษัทแบ่งผลก าไรส่วนหน่ึงเพื่อตอบแทนและสรา้งสรรค์

ชุมชนและสงัคม ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวปฏบิติัดงัน้ี 

ค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อใหม้ีผลกระทบต่อความเสียหายของสงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยท่ีสุด 

คืนผลก าไรส่วนหน่ึงเพื่อสรา้งสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม า่เสมอ 
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ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึ้ นในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและ

จริงจงั 

ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกนักบับริษัทในเร่ืองความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

อ านวยประโยชน์ต่อสงัคมทุกระดบั ทั้งในระยะใกลแ้ละระยะไกล 

เขา้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและ

นโยบายสรา้งเสริม 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง สรา้งความเขา้ใจ และรบัฟังปัญหาและผลกระทบอนัเกิดขึ้ นกบัชุมชนโดยรอบ เพื่อจดัการแกไ้ขได้

อยา่งทนัท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของการอยูร่่วมกนัระหว่างบริษัทและชุมชนอยา่งไม่มีปัญหาขดัแยง้และเอื้ อประโยชน์

ซ่ึงกนัและกนั 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทมีนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อรกัษาความปลอดภยัและป้องกนัการน าขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูใ้ชบ้ริการเว็บไซต์ภายใต ้Domain Name “*.auct.co.th”   โมบายล์แอพพลิเคชัน่ และเอกสารตามแบบท่ีบริษัท

ก าหนด ไปใชโ้ดยมีเจตนาไม่สุจริต รายละเอียดนโยบายและแนวปฏบิติัไดป้ระกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิใด ๆ โดยยดึถือการปฏบิติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ เช่น กฎหมายเกี่ยวกบัเคร่ืองหมายการคา้ กฎหมายเกี่ยวกบัสิทธิบตัร 

กฎหมายเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงานในดา้น

กฎหมายเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา รายละเอียดนโยบายและแนวปฏบิติัไดป้ระกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนคาดหวงัและมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติั

ตามใหเ้กิดเป็นรูปธรรม บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร และประกาศใชใ้น

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป โดยมีการแต่งตั้ง “คณะท างาน Anti-corruption” เพื่อดูแลในเร่ืองน้ี 

นโยบาย  

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต (Corruption) การใหห้รือรบั

สินบน (Bribery) กบัเจา้หน้าท่ีของรฐั หรือเจา้หน้าท่ีของรฐัต่างประเทศ หรือเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาคเอกชน โดย

ถือว่าการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งต่อตา้นและละเวน้การกระท าเช่นว่าน้ี 
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แนวทางปฏิบตัิ 

พนักงานบริษัททุกระดบั ตอ้งปฏบิติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดย

ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการคอรร์ปัชัน่ท่ี

เกี่ยวขอ้งกับบริษัทตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษาผูบ้ังคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดใหท้ าหน้าท่ีรบัผิดชอบ

เกี่ยวกบัการติดตามการปฏบิติัตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองการคอรร์ปัชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท

โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการคอรร์ปัชัน่ ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย

การแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

ผูท่ี้กระท าการคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซ่ึงจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว ้นอกจากน้ี อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคลท่ีตอ้งปฏิบัติหน้าท่ี

เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

ฉบบัน้ี 

การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้ารสนับสนุนทางการเงิน ส่ิงของ 

และ/หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้

ไดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่

จะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรือน าทรพัยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง 

บริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพท่ีสงักดัพรรค

การเมืองพรรคใดพรรคหน่ีง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือ

ผู ้สมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเอื้ อประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บับริษัท 

การบริจาคเพ่ือการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อ

บริษัท เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวเกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน และอาจจะใชเ้ป็นขอ้อา้ง

หรือเสน้ทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ใหก้ารบริจาคเพื่อการกุศลมีวตัถุประสงคแ์อบแฝง บริษัทจึงก าหนด



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2562 
 

60 

 

นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้

ดงัต่อไปน้ี 

การบริจาคน้ันตอ้งพิสูจน์ไดว้่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อ

สนับสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้ริงหรือเพื่อเป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

การบริจาคน้ันตอ้งพิสูจน์ไดว้่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทน

ใหก้ับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทัว่ไป เช่น การติดตรา

สญัลกัษณ ์(Logo) การประกาศรายช่ือบริษัท ณ สถานท่ีจดังาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

เงินสนบัสนุน 

เงินสนับสนุน (Sponsorships)  เป็นวิธีการประชาสมัพนัธท์างธุรกิจของบริษัททางหน่ึง ซ่ึงแตกต่างจากการ

บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจท าไดโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษัท ซ่ึงมีความเส่ียงอยู่

เน่ืองจากเป็นการจ่ายเงินส าหรบัการบริการหรือผลประโยชน์ท่ียากต่อการวดัผลและติดตาม  เงินสนับสนุนยงัอาจถูก

เช่ือมโยงไปเกี่ยวกบัการติดสินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัเงินสนับสนุน กระบวนการสอบ

ทาน และรายละเอียดการควบคุมไวด้งัต่อไปน้ี 

เงินสนับสนุนน้ันตอ้งพิสูจน์ไดว้่าผูข้อเงินสนับสนุนไดท้ ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการ

ด าเนินการเพื่อสนับสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้ริง 

หรือเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) 

เงินสนับสนุนน้ันตอ้งพิสูจน์ไดว้่าการใหเ้งินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้เช่น 

การใหท่ี้พักและอาหาร เป็นตน้ ไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรือหน่วยงานใด 

ยกเวน้ ประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

ในการเป็นผูใ้หเ้งินสนับสนุน จะตอ้งจดัท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผูร้บัเงินสนับสนุนและวตัถุประสงคข์องการ

สนับสนุนพรอ้มแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติัของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจ

อนุมติัของบริษัท 

ของขวญั ค่าบริการตอ้นรบั และค่าใชจ้า่ยอ่ืน 

บริษัทตระหนักดีว่าการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ

อย่างต่อเน่ืองของบริษัท พนักงานสามารถให ้หรือรับของขวญั (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการตอ้นรับ (Hospitality) 

และ/หรือในรูปค่าใชจ้่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได ้หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
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ไม่เป็นการกระท าโดยตั้งใจ เพื่อครอบง า ชกัน า หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบใด ๆ 

ผ่านการกระท าไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปล่ียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความช่วยเหลือหรือ

ผลประโยชน์ 

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เป็นการใหใ้นนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน 

ไม่เป็นของขวญัท่ีอยูใ่นรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก านัล) 

เหมาะสมกบัสถานการณ ์เช่น การใหข้องขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซ่ึง

ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

ประเภทและมลูค่ามีความเหมาะสม และมอบใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีท่ีบริษัทอยูร่ะหว่างจดัใหม้ี

การประกวดราคา พนักงานตอ้งไม่รบัของขวญั หรือค่าบริการตอ้นรบัจากบริษัทท่ีเขา้ร่วมการประกวดราคาน้ัน ๆ 

เป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผย ไม่ปกปิด 

พนักงานสามารถรับของขวัญซ่ึงมีมูลค่าไดไ้ม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิเสธและจะตอ้งรบั

ของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ โดยใชแ้บบรายงานของขวญั และน าส่งของขวญั

ดังกล่าวแก่เลขานุการ กรรมการผูจ้ัดการ เพื่อน าไปเป็นรางวลัใหแ้ก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่ อการกุศลตามความ

เหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 

ผูบ้ริหารของบริษัทจะตอ้งจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงดว้ยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซ่ึง

ครอบคลุมความเส่ียงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอรร์ปัชัน่อยา่งสม า่เสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียง

ท่ีใชอ้ยูใ่หม้ีความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

ทรพัยากรบุคคล 

บริษัทจะน านโยบายฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซ่ึงรวมถึงการสรรหา การ

ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหค้่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่ง 

การอบรมและการสื่อสาร 

พนักงานทุกคนในบริษัทจะไดร้บัการส่ือสารใหร้บัทราบนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ รวมถึงการจดัใหม้ีการ

อบรมใหก้บัผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีบริษัทเพื่อใหต้ระหนักถึงความส าคญัของนโยบายฉบับน้ี นโยบายต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่รวมถึงการเปล่ียนแปลงแกไ้ข เพิ่มเติมจะแสดงไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

ตวักลาง ตวักลางแทนธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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บริษัทจะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางธุรกิจ ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ 

ตลอดจนบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ตั้งแต่เร่ิมตน้สมัพนัธท์างธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม ทั้งน้ีบริษัทสนับสนุน

ใหต้ัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู ้จัดจ าหน่ายสินคา้/ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งยึดมัน่ในมาตรฐานการ

รบัผิดชอบต่อสงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 

การก ากบัติดตามและสอบทาน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับน้ี และเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งก ากับ และติดตามการน านโยบายฉบับน้ีไปปฏิบัติและให้

ค าแนะน าต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากตอ้งมีการปรบัปรุงใด ๆ ตอ้งด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือขอ้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.2   การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายใหส้ามารถรอ้งเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่า

ดว้ยกระบวนการรบัและพิจารณาขอ้รอ้งเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

จดหมายถึง  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต ์ http://www.auct.co.th 

อีเมล ์ audit_com@auct.co.th 

โทรศพัท ์:  (662)-0336555 

โทรสาร  :  (662)-935-6202 

ส าหรบัพนักงาน สามารถรอ้งเรียนหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง

ทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ 

3.3   ช่องทางการติดตอ่สื่อสาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหฝ่้ายจดัการของบริษัทมีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัทมีการติดต่อส่ือสารและเปิดเผย

ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา แก่นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกลุ่มอื่น ๆ โดยใชส่ื้อหลากหลาย 

http://www.auct.co.th/
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เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ การจดัประชุมและการแถลงขา่วต่าง ๆ รวมทั้งการใชส่ื้อทางเว็บไซต ์

และอีเมล ์ท่ีสามารถรบั-ส่งขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผิดชอบดูแล

เร่ืองดงักล่าวดว้ย 

งานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บริษัทมีการจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ ์ซ่ึงท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบัผู ้

ลงทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนักวิเคราะหแ์ละผูท่ี้สนใจทัว่ไป   

ขอ้มลูติดต่อส่ือสารกบันักลงทุนสมัพนัธ์ 

ท่ีอยู ่   บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต ์ http://www.auct.co.th 

อีเมล ์ investor@auct.co.th 

โทรศพัท ์:  (662)-0336555 

โทรสาร  :  (662)-935-6202 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และโปร่งใสทั้ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง

บริษัทซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ขอ้มลู

และสารสนเทศของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน  และสาธารณชนไดร้ับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อท าใหผู้ไ้ดร้ับ

ขา่วสารมีความเชา้ใจในบริษัทอยา่งถูกตอ้ง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัท

คือ www.auct.co.th 

4.1   การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 

งบการเงินดังกล่าวจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบัญชี ท่ี

เหมาะสมและถือปฏบิติัอยา่งสม า่เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

http://www.auct.co.th/
http://www.auct.co.th/
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4.2 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุน้ การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทให้

ทราบทุกครั้ง 

2)    บริษัทก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงานระหว่างกนัท่ีส าคญัตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.3 นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้

การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

ขอ้ก าหนดทางการ บริษัทจึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อ  านาจในการเปิดเผยขอ้มูล 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ สามารถพิจารณาและตัดสินใจ

เกี่ยวกบัเน้ือหาของขอ้มูลท่ีส าคญั เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะช้ีแจงขอ้มูลดว้ยตนเอง หรืออาจมอบหมายใหผู้ท่ี้

เกี่ยวขอ้งเป็นผูช้ี้แจงก็ได ้

การเผยแพรข่อ้มูล 

ขอ้มูลของบริษัทตอ้งมีความถูกตอ้ง โปร่งใส เท่าเทียม ใหข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจก

แจงขอ้มลูต่าง ๆ ไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย และทนัเวลา 

การรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานทางการจะตอ้งเปิดเผยภายในก าหนดเวลา และความถ่ี ตามท่ีกฎหมายหรือ

หน่วยงานทางการก าหนด ตามประเภทของขอ้มลู 

ขอ้มลูส าคญัของบริษัทท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนหรือกระทบ

ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ จะเปิดเผยไดต่้อเมื่อขอ้มลูน้ันเผยแพร่อยา่งเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยแลว้ 

ขอ้ละเวน้ และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูล 

หา้มเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลับทางธุรกิจ หรือขอ้มูลท่ีหากเปิดเผยแล้วอาจท าใหเ้สียประโยชน์และ

ความสามารถในการแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน และตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจ าเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดย

ควรละเวน้ถอ้ยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม หรือท่ีอาจท าใหเ้ขา้ใจผิดต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2562 
 

65 

 

ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ผิดพลาด คลาดเคล่ือนจากขอ้เท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปล

ความหมายไม่ถูกตอ้งอย่างมีนัยส าคญั ใหป้ระธานกรรมการบริหาร กรรมการผู ้จดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ มี

อ านาจช้ีแจงขอ้เท็จจริง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโดยทนัที 

การด าเนินการกรณีขอ้มูลรัว่ไหล หรือข่าวลือ 

เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีมีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคล่ือนเกี่ยวกบับริษัท หรือมีการอา้งอิงขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือขอ้มลู

ส าคัญรัว่ไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อใหเ้กิดข่าวลือ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย ์และ/หรือ การด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ใหป้ระธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจ้ัดการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ รับผิดชอบในการช้ีแจงขอ้มูลส าคัญ และขอ้เท็จจริงท่ีควรตอ้งแจง้ ผ่านตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งโดยทนัที 

มาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิ

ชอบ  

การเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั  

บริษัทจะไม่เลือกปฏบิติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทใน

ระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ผูถื้อหุน้รายยอ่ย และผูถื้อหุน้สถาบนั ตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

และไดร้บัขอ้มลูเพียงพอตามท่ีบริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดงัน้ี  

โทรศพัท ์: (662)-0336555 

เว็บไซต ์:  www.auct.co.th 

นักลงทุนสมัพนัธ ์: investor@auct.co.th 

ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผูล่้วงรูข้อ้มูลภายในเชิงลึก และทีมงานผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท (Top 

Management) จะเป็นผูล่้วงรูห้ลกัการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรตอ้งรักษาความลบัในส่วนท่ีตวัเอง

รบัผิดชอบไม่ใหค้วามลบัตกไปยงับุคคลอื่นท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนัยส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนักงานท่ีไม่ไดร้บัอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงส่ือมวลชน นักวิเคราะห)์ จนกว่า

ขอ้มลูจะไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ โดยยดึหลกัปฏบิติัดงัน้ี  

หา้มผู ้บริหารและบุคลากรท่ีล่วงรูข้อ้มูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อื่น เช่น การซ้ือขายหลักทรพัยโ์ดยใช้

ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) โดยหา้มผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีล่วงรูข้อ้มลูภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสมัพนัธซ้ื์อ

ขายหุน้ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศท่ีมีนัยส าคญั จนกว่าบริษัท

จะไดด้ าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเรียบรอ้ยแลว้  

บริษัทจะส่ือสารขอ้มลูกบันักลงทุน นักวิเคราะห ์ผูเ้กี่ยวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุน้ผ่านผูแ้ทนบริษัทท่ีไดร้บั

มอบหมาย โดยมีเจา้หน้าท่ีนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นผูท้ าหน้าท่ีหลักในการติดต่อประสานงานกบันักวิเคราะห ์นักลงทุน 
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และบุคคลอื่น ๆ ท่ีต้องการขอ้มูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทและการด าเนินการใด ๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษัท  

หลีกเล่ียงการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้หรือเป็นประโยชน์ต่อผูห้น่ึงผูใ้ด

โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจดัส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน 

(Quiet Period) ก่อนแจง้ผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์

คลาดเคล่ือนอย่างมีนัยส าคัญ จนส่งผลใหผู้ ้ท่ีน าขอ้มูลไปใช้เกิดความเขา้ใจผิดได้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผย

สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยัง่ยืนโดยมุ่งเน้น

การบริหารงานท่ีมีจริยธรรมและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ี

ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดูแลฝ่ายบริหารเพื่อใหก้ารบริหารเป็นไปตามนโยบายท่ี

ก าหนดไว ้ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย ์ โปร่งใส ตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงจะท า

การใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามเกณฑ ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัดูแล

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

ตามขอ้บังคับของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมใหญ่ผู ้ถือหุน้สามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจาก

ต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจบัฉลากกนั

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม 

กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและ

เสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรบัทราบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนด 

บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจนโดย 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย 

ในขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่าง  ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังน้ันประธาน

กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
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ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าดา้นกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ  รวมทั้งจัดท าการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปีของบริษัทตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  และมีภาวะผูน้ า 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรบั โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏบิติังานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 มีการทบทวนอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 

2.1    นโยบายการก ากบัดแูล  

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยคณะกรรมการจะจดัใหม้ี

การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าตามความเหมาะสม นอกจากน้ีภายหลงัจากท่ีหุน้

สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคับต่าง  ๆ ตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) พรอ้มทั้งนโยบาย ส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการ

บริษัทเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบนัอื่นเพื่อน าความรูค้วามสามารถมาพฒันาทางบริหารต่อไป 

2.2    จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดก้ าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้

ผูเ้กี่ยวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏบิติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการ

ปฏิบัติต่อบริษัทผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั รวมถึงใหม้ี

การปฏบิติัตามแนวทางดงักล่าว 
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2.3   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายงานระหว่างกนักบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย

ความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พรอ้มทั้งไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

บนหลักการท่ีว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง

กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ

เป็นกรรมการผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่าน้ัน และควรหลีกเล่ียงการ

กระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา 

ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธห์รือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณา

ตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมน้ัน ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดม้ีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั้งจะไดม้ีการ

เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทไม่มีรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวโยงกนั 

2.4   ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษา

เงินทุนของผูถื้อหุน้และสินทรัพยข์องบริษัท บริษัทจึงไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้ก าหนด

ภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบัติงานและผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการ

แบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏบิติังาน ผูติ้ดตามควบคุม และผูป้ระเมินผลออกจากกนั พรอ้มทั้งมีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์น

ของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ 

ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจตลอดจน

การดูแลทรพัยสิ์นและการใชท้รพัยสิ์นใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัความเสียหายหรือการทุจริตท่ีอาจ

เกิดขึ้ น โดยบริษัทมีนโยบายจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)  เพื่อท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลระบบการ

ควบคุมภายในและตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม า่เสมอ พรอ้มทั้งท าหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทและรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกบัความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมทั้งการด าเนินงานและการก ากบัดูแลปฏิบติังาน (Compliance Control) การจดัการความ

เส่ียงและการใหค้วามส าคญัต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน

เพื่อใหม้ีความมัน่ใจว่าบริษัทมีระบบท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งเสริมความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงินของบริษัท 
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2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีพิจารณาและแนวทางป้องกนัความเส่ียงทั้งท่ีเกิดขึ้ นจาก

ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้ นกบับริษัทฯ 

ส าหรบัปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดม้ีการปรบัปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อเป็นการ

ควบคุมความเส่ียงอย่างใกลชิ้ดและทนัการต่อภาวะการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัพรอ้มกบัมีการทบทวนขอบเขตอ านาจ

หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนัและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน  (รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการบญัชีรบัรองและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคัญทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน 

ด าเนินการบนพื้ นฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม า่เสมอดว้ย 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทไดก้ าหนดใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 

เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเขา้รับการ

พิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหส้ารสนเทศ

รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถ

น าไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยให้

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และถา้คะแนนเสียงเท่าน้ัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ทั้งน้ีในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัประชุมคณะกรรมการทั้งส้ิน 5 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมาย

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู ้

บนัทึกรายงานการประชุมและจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้

ท่ีประชุมรบัรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่าง ๆ 

เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 
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4. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่ไดร้บัมติเห็นชอบเป็นเอก

ฉนัทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอยา่ง

ยิ่งและการด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีก าหนดมิได้ท าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ดว้ย 

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยใหค้ณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ี โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ

อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดย

บริษัทใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ีแข่งขนั

ไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดร้ับมอบหมายหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบเพิ่มขึ้ นจะไดร้บัค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายเพิ่มมากขึ้ นทั้งน้ี 

บริษัทจดัใหม้ีค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส และไดผ่้านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการ

เปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหารในแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยก์ าหนด 

6. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหม้ีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

กรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการใหม่รวมถึงการจดัใหม้ีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหแ้ก่กรรมการใหม่  

โดยสรุปในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี  

ผูบ้ริหารทุกท่าน 

12 กุมภาพนัธ ์2562 : เวิรค์ชอประดมสมองเพื่อความเป็นเลิศอยา่งยิง่ของสหการประมลู โดยอาจารยเ์สน่ห ์  

ศรีสุวรรณ 

นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล 

15 – 16 สิงหาคม 2562  : Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL)17/2019 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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นางอญัชลี  พรรคกลิน 

20 มีนาคม 2562 : การรบัรูร้ายไดต้ามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) การเปล่ียนแปลงชุดมาตรฐานการบญัชีท่ี

ส าคญัท่ีมีผลกระทบส าหรบักิจการ PAEsและNPAEs 8  โดยส านักพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

12 มิถุนายน  2562 : ท าความเขา้ใจการวดัมลูค่ายุติธรรม TFRS 13 รุ่น 1/62  โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ

บรมราชูปถมัภ ์

10 กรกฎาคม 2562 : update กฎหมายภาษีอากร 2562 พรอ้มประเด็นการตรวจสอบภาษียอ้นหลัง โดย

ส านักพฒันาการบริหารธรรมนิติ 

นายเกรียงศกัด์ิ  ธรรมรกัษา 

15-17 กุมภาพนัธ ์2562 : The Best Public Speaking and Training (ศิลปะศาสตรก์ารพดู) โดยศูนยฝึ์กอบรม 

เดอะเบสท ์สปีช พลสั 

นางสาวพนูศิลป์  แกว้จ านง 

26 มีนาคม  2562 : Corruption Risk & Control: Technical Update  (CRC) โดยสมาคมส่งเส ริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

นางสาวจิตรา จนัทะคุย้ 

15-17 กุมภาพันธ์ 2562 : The Best Public Speaking and Training (ศิลปะศาสตร์การพูด)  โดย ศูนย์

ฝึกอบรม เดอะเบสท ์สปีช พลสั 

24 กรกฎาคม 2562 : เทคนิคการบริหารการจ่ายเงินเดือน  เงินไดอ้ื่น และสวสัดิการท่ีมีประสิทธิภาพ โดย 

สมาคมการจดัการจดัการงานบุคลคลแห่งประเทศไทย 

 นายนิธิศ  โสภณ  

26 มีนาคม  2562 : Corruption Risk & Control: Technical Update  (CRC) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

16 ธนัวาคม 2562 : โครงการบุคคลตน้แบบ  โดย cc knowledge base 

นางสาวอมัพาพร หลกัเรืองทรพัย ์

22-24 กรกฎาคม 2562 : EMT – Effective Minutes taking โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

27 สิงหาคม 2562 :         BRP – Board Reporting Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 
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7.  การรายงานขอ้มูล 

1) คณะกรรมการ มีหน้าท่ีรบัผิดชอบต่อรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปต่อผูถื้อหุน้ และผู ้

ลงทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง ครบถว้นโปร่งใส มีค าอธิบายอยา่งมีเหตุผลพรอ้มตวัเลข

สนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และ

อุปสรรคของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเขา้ใจ และสนับสนุนการปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังานทางวิชาชีพของ

ผูส้อบบญัชี 

3) คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานแสดงถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท าและเปิดเผย

รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไวใ้นรายงานประจ าปี ควบคู่กบังบการเงิน และรายงานของ

ผูส้อบบญัชี โดยครอบคลุมถึง 

3.1) การปฏบิติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทตอ้งจดัท าให้

มีการจดัท างบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็น

จริง และสมเหตุสมผล 

3.2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัการใหม้ีขอ้มูลทางบัญชีท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอเพื่อจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษัทและเพื่อใหท้ราบถึงจุดอ่อน 

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือมีการด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3)   ค ายืนยนัว่าบริษัทไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป ใชน้โยบายบญัชีท่ี

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม า่เสมอ ตลอดจนไดม้ีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าง

รอบคอบในการจดัท างบการเงินของบริษัท 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหาร โดยเป็นการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร

ในองคก์รเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บริษัทมีผูบ้ริหารท่ีมีความรู ้ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัต่อไปในอนาคต 

ทั้งน้ีไดก้ าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นใหก้ารประเมินผล

สามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทจะได้

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ และน าขอ้มูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการ

ด าเนินงานต่อไป  

10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการท าหน้าท่ีกรรมการ เพื่อให้

กรรมการใหม่รบัทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทมีต่อบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทาง

ปฏบิติัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของ
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บริษัทเพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏบิติัหน้าท่ีของกรรมการ โดยในปี 2561 มีกรรมการเขา้รบัต าแหน่งใหม่ 1 ท่าน 

คือ นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล และในปี 2562 ไม่มีกรรมการเขา้รบัต าแหน่งใหม่ 

11. การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติ หา้มกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารใน

บริษัทหรือธุรกิจอื่นท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ผลประโยชน์กบับริษัท 

12. การติดตอ่สื่อสารกบัฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสงูของบริษัทเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น

ผูน้ าเสนอขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบัวาระท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บั

ทราบขอ้มูลความคิดเห็นจากผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็มีโอกาสไดเ้รียนรูแ้ละท าความ

เขา้ใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ีบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงกรรมการผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะ

ประชุมติดตามงาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจ าเดือนละ 2 ครั้ง 

13. การจดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง  

บริษัทก าหนดใหม้ีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผู ้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูพื้ นฐานในการก ากบัดูแลดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดย

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งจัดท าแบบรายงานดังกล่าว และก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจดัเก็บ 

รวบรวมใชใ้นการตรวจสอบและก ากบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีหน้าท่ี

ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงใหเ้ลขานุการบริษัทรบัทราบการเปล่ียนแปลงน้ัน 

14. การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ 

เพื่อก ากบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน บริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่

สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง บริษัท สหการประมูล จ ากดั 

(มหาชน) จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอน รวมทั้งมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานการซ้ือ-ขายหุน้ / ถือครอง

หลักทรัพยข์องบริษัทของกรรมการใหท้ราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถดัไป โดยทุกส้ินไตรมาสและส้ินปี

ส านักเลขานุการบริษัทจะท าหนังสือแจง้หา้มไม่ใหก้รรมการผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลู

ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้ง และงดการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา

อย่างน้อย 30 วนั ก่อนถึงวนัแจง้งบการเงินต่อตลาดหลกัทรพัย ์หรือก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ

ใหร้อคอยอีกอย่างน้อย 24 ชัว่โมง เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ ทั้งน้ี ในระหว่างปีท่ี

ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏบิติัตามอยา่งเคร่งครดั 
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15. การสรรหาและแตง่ตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

-  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยใหนั้บรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู้

มีอ านาจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง 

-  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

-  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสมัพนัธท์างธุรกิจใหร้วมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.

28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง 

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตั้ง 

-  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

-  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือน
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ประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

-  ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

-  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

-  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากน้ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูแ้ละ

ประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบติัในดา้นอื่น ๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นตน้ 

ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั้งใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณี

ท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทก าหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน และบริษัทตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหอ้อกก่อน

ครบวาระ 

การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาบุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือประกาศคณะกรรมก ากบั

ตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้งตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอื่น ๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอื้ อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นตน้  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นผูส้รรหาบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมในการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลัน่กรองอีกครั้งว่าเป็นผูท่ี้มี

คุณสมบัติเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้ง และเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นท่ีไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือ

เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑท่ี์ก าหนดไวอ้ีกดว้ย อ านาจในการ

อนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 
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   บริษัทของผูถื้อหุน้มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ีผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

1. ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ 

2. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึง เลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการเขา้

รบัต าแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั

บริษัท ขอ้บงัคบัท่ีระบุถึงขอบเขต หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไดร้บัค าแนะน า

ดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถึงไดร้บัทราบขอ้มลูเพื่อท าความเขา้ใจถึงธุรกิจของบริษัท 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท

หรือบริษัทย่อยท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และ

สามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การสรรหาผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารจาก

บุคลากรท่ีมีประสบการณแ์ละมีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

16. ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในรอบปีบญัชี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบญัชีใหแ้ก่ บริษัท 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จ านวนรวม 1.96 ลา้นบาท  

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านักงานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนักบับริษัท 

การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษทัจดทะเบียน 

บริษัทมีกลไกก ากับดูแลกิจการท่ีเอื้ อต่อการสร้างคุณค่ากิจการท่ียัง่ยืน ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร และมีการพฒันาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการประเมินทบทวนการน าหลกั

ปฏิบติัตาม CG Code ไปปรบัใชอ้ย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งน้ี บริษัทไดป้ฎิบติัในแนวทางของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามหลกัปฎบิติั 8 ขอ้ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร

อยา่งยัง่ยนื 

บริษัทไดม้ีการทบทวนถึงหน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งจดัใหม้ี

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สูงสุด ไดแ้ก่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นประจ าทุกปี 

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริหาร ไดม้ีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ รวมทั้งก าหนดงบประมาณ

ท่ีจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

3. เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้ าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายดา้นมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสรา้งใหค้ณะกรรมการบริษัท

สามารถพฒันาธุรกิจและองคก์ร ใหม้ีความแขง็แกร่ง และเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

4. สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการสรรหาฯ และฝ่ายทรพัยากรบุคคล ไดท้ าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งดูแลการพฒันา ฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งสวสัดิภาพ

ในการท างานอยา่งเหมาะสม 

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัท ไดพ้ฒันาระบบการประมลู ONLINE ท่ีทนัสมยั เพื่อใหก้ารประมลูเป็นไป

อยา่งโปร่งใส ยุติธรรม ซ่ึงสามารถสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

6. ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 4 

ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ไดม้ีการประชุมกับผูบ้ริหารทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

รวมทั้งหาแนวทางในการแกไ้ข และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นไดอ้ยูเ่ป็นประจ า 

ส านักตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ไดม้ีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการ

จดัการความเส่ียงต่าง ๆ เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

7. รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมประมวลผลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชี

จากบริษัทผูต้รวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง และท่ีไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือ
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ผูเ้กี่ยวขอ้งแต่อยา่งใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสามารถรกัษา

ความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลบริษัท ทั้งน้ีบริษัทมีการทบทวนในการพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบ

บญัชีเป็นประจ าทุกปี 

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

บริษัทไดส้นับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. การจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 

บริษัทไดเ้ผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบส่ือสารขอ้มูลของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละเว็บไซดข์องบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั และด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึง

ผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย ์โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลใหเ้ขา้รบัการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการได ้และเสนอวาระการประชุมเขา้ท่ีประชุมได ้

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธ์ิร่วม

ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพเ์ป็นการล่วงหน้า 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตัวแทนผูถื้อหุน้ 

หรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ 

อ านวยความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมโดยจัดรถรับส่ง ในจุดท่ีเดินทางมาไดโ้ดยสะดวก เช่น 

บริเวณสถานีรถไฟฟ้า 

บริษัทไดน้ าระบบบารโ์คด๊มาใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและนับคะแนน 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

เปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้สอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และใหก้รรมการ ผู ้บริหารได้มีการช้ีแจงและ

อภิปรายในแต่ละวาระ โดยบริษัทไดบ้นัทึกประเด็นส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

เผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย ์และบนเว็บไซดข์องบริษัทภายใน 14 วนั 

หลงัการประชุม 

2. บริษัทส่ือสารใหข้อ้มลูการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส้นใจ

ทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่านการประชุม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรพัย ์และรายการเพื่อการลงทุนในหลายช่องทาง 

รวมทั้งการใหข้อ้มูลกบัส่ือหนังสือพิมพ ์การจดัใหม้ีการเขา้เยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการจดัประชุมนักวิเคราะห ์และนัก

ลงทุนสถาบนั เป็นประจ า 

3. บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา เพื่อใหนั้กลงทุน ผูถื้อหุน้ 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง และผูส้นใจทัว่ไปไดร้บัทราบผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัย ์และเว็บไซดข์องบริษัท  
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การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ณ 31 ม.ค. 

2562 

ณ 23 ม.ค. 

2563 

เพิ่ม (ลด) 

1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา /1 ประธานกรรมการ 7,200,000 7,200,000 - 

2. นายสุวิทย ์ยอดจรสั กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 

3,616,200 3,616,200 - 

3. นายเทพทยั ศิลา /2
 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 28,108,20

0 

19,108,200 (9,000,00

0) 

4. นายวรญัญ ูศิลา กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานกจิการภายใน 

8,100,000 8,104,900 4,900 

5. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการบริหาร - - - 

6. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

- - - 

7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

- - - 

8. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล  กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

  -   - - 

9. นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานบญัชีและการเงิน 

  -   - - 

10. นายสุธี สมาธิ รองกรรมการผูจ้ดัการ  

สายงานพฒันาธุรกิจและ

การตลาด 

111,900 168,100 56,200 

11. นายอุดม ววิฒันาไพบลูยล์าภ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานปฏบิติัการ 

- - - 

12. นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรกัษา รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาระบบ IT 

140,400 102,800 (37,600) 

13. นางสาวพนูศิลป์ แกว้จ านงค ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน

ส านักกรรมการและส่งเสริม

คุณภาพ 

10,000 10,000 - 

หมายเหตุ :  

/1
 รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุน้ 

/2
 รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000  หุน้ 
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ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูม้ีส่วน

ไดเ้สียของบริษัทไดร้ับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทคู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

สามารถเติบโตอยา่งยัง่ยนืไปพรอ้มกบับริษัท  ซ่ึงรวมถึงการเสริมสรา้งชุมชนและสงัคมใหดี้และยัง่ยนืดว้ยเช่นกนั 

บริษัทตระหนักดีว่าในการสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทน้ัน  บริษัทจะตอ้งส่งเสริม

แนวคิดการสรา้งคุณค่าร่วมและสรา้งความรบัผิดชอบสู่สงัคมใหแ้ก่บุคลากรของบริษัท  พรอ้มปลูกฝังการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืนในการปฏิบัติงานประจ าวนัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท างานและวัฒนธรรมองค์กรพรอ้มกับก าหนด

ทิศทางกลยุทธ์ท่ีชัดเจน  อย่างไรก็ตามบริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัผลงาน  การปฏิบัติการ  การเขา้ถึงและเอาใจใส่

ลูกคา้ การพฒันาบุคลากร การสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ การสรา้งและประสานความสมัพนัธก์บัพนัธมิตร โดยค านึงถึง

ผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และชุมชน ตลอดจน

ส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบแนวคิดของการสรา้งศูนยก์ลางแห่งความเป็นองคก์รท่ียัง่ยนื ดงัน้ี 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

การแข่งขนัในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน ไม่มีนโยบายกระท าการ

ใดท่ีจะไดม้าซึ่งการเอาเปรียบคู่แขง่ในการท าธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนขอ้มลูทางธุรกิจท าใหลู้กคา้หรือคู่คา้

เขา้ใจเป็นอย่างอื่นหรืออย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อใชใ้นการไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งท่ีด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบั

บริษัทและท าใหไ้ดม้าซึ่งลูกคา้รายน้ันโดยการด าเนินการทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่แขง่ 

ความเป็นธรรมตอ่คู่คา้ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรบัผิดชอบต่อคู่คา้ทุกรายท่ีท าธุรกิจกบับริษัท

โดยไม่มีการเลือกปฏบิติัต่อรายหน่ึงรายไดเ้ป็นพิเศษ บริษัทรบัผิดชอบต่อรถยนตทุ์กคนัท่ีท าการประมลูผ่านบริษัทโดย

รบัผิดชอบสภาพเคร่ืองยนตแ์ละสภาพภายนอกรถยนตใ์หก้บัผูท่ี้น ารถยนตม์าขายกบับริษัทโดยผ่านการประมูล และ

รบัผิดชอบต่อผูท่ี้ประมลูรถยนตไ์ดจ้ากบริษัทฯ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสทิธิมนุษยชนภายในองคก์ร 

บริษัทใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองคก์รอย่างเท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าใน

การปฏิบติัต่อพนักงานของบริษัททุกคนตามสญัญาว่าจา้งแรงงาน ไม่กีดกนัทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออื่นใดท่ีจะ

น ามาซ่ึงความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากน้ีบริษัทฯได้ส่งเสริมพนักงานใหม้ีความกา้วหน้าตามความรู ้

ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกนัจากปัจจยัอื่น ๆ อนันอกเหนือจากความรูค้วามสามารถเฉพาะตวัของพนักงาน 

การเคารพสิทธิมนุษยชนกบัผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 
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ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทด ารงในการใหค้วามเคารพสิทธิมนุษยชนกบัผูอ้ื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

องค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อคู่คา้และผูท่ี้ตอ้งท าการติดต่อเกี่ยวขอ้งทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ 

ศาสนาหรือปัจจยัอื่นใดท่ีจะน ามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครดั 

การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

การจา้งงานอยา่งเทา่เทียม 

ในดา้นการจา้งงาน บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการจา้งงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญา

ว่าจา้งแรงงานและไม่กีดกนัท่ีมาของการจา้งงานแรงงานหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง อาทิ สถาบนัการศึกษาเป็นตน้ 

ทั้งน้ีบริษัทไดจ้า้งงานตามวุฒิ ความรูค้วามสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรมตามอตัราและ

สญัญาค่าจา้งตามมาตรฐานท่ีพึงปฏบิติัโดยทัว่ไป 

ความสะดวกและปลอดภยัในสถานที่ท  างาน 

 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้

จดัใหม้ีสวสัดิการขั้นพื้ นฐานส าหรับพนักงานภายในบริษัทเช่น น ้าด่ืม หอ้งสุขา สถานท่ีรับประทานอาหาร บริเวณ

พกัผ่อนเพื่อลดความเหน่ือยลา้จากการปฏบิติังาน ฯลฯ 

บริษัทไดร่้วมกบัโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน โดย

จดัสรรโปรแกรมการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกนัการเจ็บป่วยจากโรครา้ยแรง เช่น 

จดัใหม้ีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากส าหรบัพนักงานหญิงและพนักงานชายท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 35 ปี

ขึ้ นไป เป็นตน้ พรอ้มทั้งจดัหาขอ้มูลโปรแกรมเสริมท่ีไดร้บัสิทธิในการใชบ้ริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอตัราท่ีไดร้ับ

ส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งต่าง  ๆ อาทิ ประชาสมัพนัธข์่าวสาร

และความรู ้ใหก้บัพนักงานไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง โดยมุ่งเน้นขอ้มลูดา้นการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บตามฤดูกาลและความ

เจ็บปวดท่ีอาจเกิดจากการท างานในส านักงาน อาทิ  โรคท่ีมาจากเคร่ืองใชส้ านักงาน   โรคเบาหวานและความดนั

โลหิตสูง เป็นตน้ 

บริษัทได้จัดใหม้ีสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน)ใหก้บัพนักงาน และผูบ้ริหารของบริษัท โดยประกนัชีวิตกลุ่มจะใหค้วามคุม้ครองการเสียชีวิต เน่ืองจากการ

เจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุทั้งในและนอกเวลาท างานตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก และประกนัสุขภาพกลุ่มจะใหค้วามคุม้ครอง

ค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้ นจากสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ จนเป็นเหตุใหต้อ้งไดร้บัการตรวจ

รกัษา หรือจ าเป็นตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในโดยค าแนะน าของแพทย ์ 

โอกาสในความกา้วหนา้ 

 บริษัทค านึงถึงโอกาสในความกา้วหน้าของพนักงานท่ีท างานใหก้บับริษัททั้งน้ีเป็นไปตามความรู ้

ความสามารถของพนักงานแต่ละคนโดยบริษัทจะส่งเสริมใหพ้นักงานไดร้ับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู ้

ความสามารถใหป้ฏบิติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความกา้วหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดย

ไม่กีดขวางหรือเลือกปฏบิติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดกบัพนักงานแต่ละคน 
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ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

ความปลอดภยัของคู่คา้ 

บริษัทจดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัการประมูลท่ีสะอาดเรียบรอ้ยและปลอดภยัเพื่อรองรับผูท่ี้น ารถเขา้มา

ประมลูกบับริษัททั้งผูท่ี้น ารถมาขายและผูท่ี้เขา้มาท าการประมลูซื้ อรถ โดยบริษัทจดัสถานท่ีนัง่พกัรอในหอ้งปรบัอากาศ

และบริเวณลานประมูลในตวัอาคารโดยค านึงถึงความสะดวกและปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั พรอ้มทั้งจดัใหม้ีบริการ

เคร่ืองด่ืมบริการแก่ลูกคา้ตลอดเวลาท่ีท าการประมลู 

การแสดงเอกสารที่ผลิตภณัฑ ์

 บริษัทจดัใหม้ีการท าเอกสารประกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท่ี์เขา้ท าการประมลูเพื่อบอกสภาพ

ของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์แต่ละคนัใหก้บัผูท่ี้สนใจเขา้ท าการประมูลซ้ือรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ไดท้ราบถึง

รายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ต่ละคนั และบริษัทยงัรบัผิดชอบต่อรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

ทุกคนัท่ีลูกคา้ไดท้ าการประมูลไปจากบริษัทอีกดว้ย นอกจากน้ีบริษัทยงัรบัประกนัการโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนตแ์ละ

รถจกัรยานยนตแ์ต่ละคนัซ่ึงหากผูป้ระมลูไปแลว้ไม่สามารถท าการโอนกรรมสิทธ์ิได ้บริษัทจะรบัคืนทนัที  

การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

การใชท้รพัยากรอยา่งอนุรกัษเ์พื่อความยัง่ยนื 

บริษัทรณรงคใ์หพ้นักงานลดการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น ลดการใชไ้ฟฟ้า

โดยการปิดไฟ ปิดเคร่ืองปรบัอากาศในเวลาพกักลางวนั ลดปริมาณการใชก้ระดาษในการปฏบิติังานและในการประชุม

โดยมุ่งเน้นการใชก้ารท าเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็กโทรนิกสแ์ทนการใชก้ระดาษภายในองคก์รรวมทั้งรณรงคก์าร

ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพภายในองคก์ร 

การป้องกนัมลพิษ 

บริษัทมีเจตนารมณใ์นการรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยรอบบริษทั รวมทั้งการป้องกนัมลพิษโดยจดัใหม้ีการ

ฉีดน ้าบริเวณคลงัเก็บรถยนตแ์ละถนนทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองท่ีอาจจะก่อมลพิษภายใน

บริษัทและบริเวณใกลเ้คียงได ้อีกทั้งลดระยะเวลาและความจ าเป็นในการติดเคร่ืองยนตข์องรถท่ีจะเขา้ท าการประมลูลง

เพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชนใกลเ้คียง  

การรว่มพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บทบาทในตลาดแรงงาน 

บริษัทมีบทบาทในการจา้งแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลากว่า

ยี่สิบปีท่ีบริษัทฯไดอ้ยู่ในธุรกิจการประมูลพรอ้มทั้งไดป้ฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับของกระทรวงแรงงานว่าดว้ย

กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครดัเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความแขง็แกร่งในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
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การมีสว่นรว่มในชุมชน 

บริษัทจดัใหม้ีจุดตรวจของสถานีต ารวจในทอ้งท่ีประจ าท่ีบริษัท(ตูแ้ดง) ทัง่น้ีเพื่อป้องกนัภยัอนัอาจ

เกิดขึ้ นไดก้บับริษัทและเผ่ือแผ่ไปยงัชุมชนใกลเ้คียงเพื่อใหก้ารอยูร่่วมกนัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและค านึงถึงความปลอดภยั

โดยรวมของชุมชนเป็นหลกั 

บริษัทมีการดูแลสภาพแวดลอ้มในซอยทางเขา้บริษัทใหม้ีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่วมกบั

หน่วยงานของ เขตวังทองหลาง และบริษัทโทรคมนาคม ในการก าจัดเถาวลัยท่ี์เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บ

สายไฟฟ้าท่ีร่วงหยอ่นใหเ้รียบรอ้ยเพื่อปลอดภยักบัผูใ้ชร้ถและถนนในบริเวณดงักล่าว 

การมีสว่นรว่มในสงัคม 

ในปี 2562  บริษัทไดใ้หก้ารสนับสนุนกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในสงัคมดงัน้ี 

1.   ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมวนัเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพรา้วเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี

เพราะบริษัทเล็งเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชนท่ีจะเป็นก าลงัของชาติต่อไปในอนาคต  

 

2.    ใหก้ารสนับสนุนเงินทุนใหก้บัโรงเรียนวดัหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในการจดัซ้ือส่ือ

การเรียนการสอนส าหรบันักเรียนชั้นอนุบาลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ใหก้บัเยาวชนของชาติ 

 

3.  อนุเคราะหง์บประมาณ ใหก้บัสมาคมการคา้พฒันาคนพิการ เพื่อจดัซ้ือจดัหาอุปกรณ์ส าหรบัเด็กพิการและ

ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  เพื่อใหเ้ด็กพิการสามารถใชชี้วิตไดเ้ฉกเช่นคนปกติ 

 

4.  บริษัทฯมอบเงินสนับสนุนใหส้มาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยในปี 2562 ได้

มอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนใหส้มาคมน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้งสุขภาพพลานามยัของ

บุคคลท่ีมีความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยท่ีอยูใ่นโครงการ ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ท่ี้อยูใ่นโครงการไดม้ี

โอกาสด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าและไดร้บัการยอมรบัในสงัคมปกติมากยิง่ขึ้ น 

การมีสว่นรว่มในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

บริษัทใหค้วามส าคญัเร่ืองความรบัผิดชอบต่อ สงัคม ชุมชน และรกัษาส่ิงแวดลอ้ม โดยปี 2562 ได้

เร่ิมโครงการน าร่องท่ีท าใหพ้นักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความส าคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ  จึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ของโครงการปลูกป่าชายเลนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ  เป็นการเพิ่มทรพัยากรตน้ไมช้ายฝั่ง  เพื่อเพิ่มพื้ นท่ีอยู่

อาศยัและขยายพนัธใ์หก้บัสตัวน์ ้าก่อนท่ีจะเติบโตก่อนออกสู่ทะเล  เพื่อเป็นพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุต่์อไป 

การใชค้วามช านาญทางธุรกิจกบัหน่วยงานทางสงัคม 

บริษัทไดใ้ชน้วตักรรมและความช านาญพิเศษทางธุรกิจใหก้บัหน่วยงานทางสงัคมอย่างต่อเน่ือง อาทิ

เช่น การประมลูรถยนตซ่ึ์งเป็นทรพัยสิ์นของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และการใหข้อ้มลูและสถิติราคาซื้ อขายรถมือสอง

รุ่นต่าง ๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นขอ้มูลราคาอา้งอิง ทั้ งน้ีบริษัทไดค้ านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานทางสงัคมเป็นหลกัตลอดมา 
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การควบคมุภายใน 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองดว้ยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นกลไก

ส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใชท้รพัยากรและการ

ดูแลทรพัยสิ์น การรายงานขอ้มลูทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนป้องกนัหรือ

ลดความเส่ียงจากการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทั้งก ากบัดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ี 

โดยก าหนดโครงสรา้งองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใชใ้น

การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายองค์กรอย่าง

สม า่เสมอ 

รวมทั้งก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่ นโยบายการแจง้การกระท าผิดและใหค้วาม

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งส่งเสริมรณรงคใ์หพ้นักงานทุกคนมีจิตส านึกและปฏิบติัตาม

อย่างต่อเน่ือง โดยอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้ารปฏบิติังานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม และจดัใหม้ีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจดัใหม้ีคู่มือการ

ปฏบิติังานของทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิติังาน และช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจ

มีความคล่องตัว เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลใหร้ะบบควบคุม

ภายใน ระบบบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบ้ริษัทมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง การดูแลมิใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั การดูแลรกัษาและการใชท้รพัยสิ์น เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผูต้รวจสอบภายในอิสระโดย

ว่าจา้งบุคคลภายนอก และส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในการ

ปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยน ากรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่

ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกตใ์ชใ้หก้ารควบคุมภายใน การบริหาร

ความเส่ียง และการก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้ น เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจยั

ภายนอกและภายในองคก์ร จึงจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อก ากบัดูแล

การบริหารความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และก าหนดนโยบายบริหาร

ความเส่ียงเพื่อใหทุ้กคนปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเส่ียงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร 
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ครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น เช่นดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การเงิน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเหตุการณ์

ต่าง ๆ รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ โดยก าหนดให ้“คณะท างานบริหารความเส่ียง” มีการรายงานผลให้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจยัเสี่ยงท่ีมี

การเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ าทุกปี 

การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities)  

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคลอ้งกบัความเส่ียงและประเภทธุรกิจ โดยไดม้ีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดท าและทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับโครงสรา้งองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม า่เสมอ โดยใหแ้ต่ละหน้าท่ีท่ีสามารถถ่วงดุล

อ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏบิติังานในส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคญั 

เพื่อป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด เช่นธุรกรรมดา้นการเงิน การประมลู การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการดูแลทรพัย์สิน เป็นตน้ 

รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มือ

การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม 

และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

นอกจากน้ี บริษัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคบั ในการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับริษัทใหถื้อ

ปฏบิติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เช่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง ใหม้ีความถูกตอ้ง โปร่งใส 

และเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ กลต. 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication)  

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล 

จดัเก็บ และติดตามผลขอ้มูล เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการน าขอ้มูลท่ีส าคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ มีความครบถว้นถูกตอ้งอย่างเพียงพอ และภายในเวลาท่ี

เหมาะสม เพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การใชข้อ้มลู 

บริษัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารท่ีผูร้ับขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง

สะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็นตน้ เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสาร เผยแพร่ขอ้มูล นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั 

คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานและข่าวสารของบริษัทรวมทั้งการรบัแจง้ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Whistle 

Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีบริษัทก าหนดไว ้

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

ครอบคลุมทุกดา้น เช่นดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรพัยสิ์น 

และเร่ืองทุจริต ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะช่ือเสียงอย่างมีนัยส าคัญ เพื่อรีบด าเนินการแก้ไขอย่างทั นท่วงที โดย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผูต้รวจสอบ

ภายในอิสระ และส านักตรวจสอบภายใน เป็นผูต้รวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้

ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเหมาะสมทนัท่วงที นอกจากน้ี ในส่วนของการ

ประเมินควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและน าเสนอผลให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี ซ่ึงผลการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผู ้
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ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) และผูต้รวจสอบส านักตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่

พบประเด็นท่ีเป็นขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก ากับดูแล ผู ้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก 

(Outsource) และส านักตรวจสอบภายใน ( In-house) ท าหน้าท่ีในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และให้

ค าปรึกษา (Consulting) ไดอ้ยา่งอิสระเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ครอบคลุมกระบวนการท างานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทั้ง

ติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมอย่างสม า่เสมอ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีส าคญัหรือมี

ความเส่ียงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและ

แนวทางป้องกนัความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้ นซ ้า เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง ใหอ้ยู่ในระดับท่ีบริษัทยอมรับได ้และการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานขององคก์ร โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้

เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2562 
 

87 

 

รายการระหว่างกนั 

ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ

และผูบ้ริหารของบริษัทในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2562 ดงัน้ี 

 

2) บริษัทมรีายการไดม้า, จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยก์บักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั   

- ไม่มี- 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหวา่งกนั 

บริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ น  โดยพิจารณาถึง

ความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการและความสมเหตุสมผลของอตัราท่ีคิดระหว่างกนั  พรอ้มทั้งเปิดเผยประเภทและ

มูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ภายใตป้ระกาศและขอ้บังคับของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

บริษัทไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของ

คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นใน

การเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะ

การด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึ้ นกับบุคคลภายนอกในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ น บริษัทจะจดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบ

บัญชีของบริษัทเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท ารายการ

ระหว่างกนัดงักล่าวนอกจากน้ัน บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรือ

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 28,866,358 30,081,868 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,156,329 635,731 

 30,022,687 30,717,599 
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จ าหน่ายไปของสินทรพัยท่ี์ส าคญัของบริษัท และรายการระหว่างกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกันตาม

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนัก

บญัชีและผูส้อบบญัชีอนุญาตแห่งประเทศไทย 

นโยบายและแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกนัของรายการบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั อาจมีการเขา้

ท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะ

ในกลุ่มบริษัทในเครือ  บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัใหม้ีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะ

การด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และให้

ปฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดัพรอ้มทั้งก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม 

และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเขา้ท ารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจะท าหน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการ

ธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่นๆ บริษัทจะ

ด าเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ก่อนการท ารายการ  ใน

ส่วนของการใหกู้ย้ืมเงินกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือบริษัทของผูถื้อหุน้ใหญ่น้ัน บริษัทมีนโยบายท่ี

จะไม่ท ารายการในลกัษณะดงักล่าวในอนาคต 

แนวทางในการท าการสอบทานความครบถว้นในการเปิดเผยรายการที่เก่ียวขอ้งกนัและเก่ียวโยงกนั 

ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งครบถว้น 

บริษัทมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 

1)     บริษัทไดม้ีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทแจง้ขอ้มูลการถือหุน้ และการด ารงต าแหน่ง

ทางการบริหารหรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ใหแ้ก่บริษัทรบัทราบโดยจดัเก็บขอ้มูลไวท่ี้ฝ่ายบญัชี 

และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงปัจจุบันมีการจดัเก็บขอ้มูลดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากน้ัน ไดแ้จง้ขอ

ความร่วมมือใหผู้บ้ริหารและคณะกรรมการของบริษัทรบัทราบว่า ในกรณีทีมีการเปล่ียนแปลงการถือหุ ้น 

หรือด ารงต าแหน่งในบริษัทใดใหก้รุณาแจง้ใหบ้ริษัทรบัทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปล่ียนแปลง

การถือหุน้หรือด ารงต าแหน่ง 

2)     รายการระหว่างกนัจะผ่านการพิจารณาและอนุมติัตามตารางอ านาจอนุมติัและการด าเนินการก่อนการ

ท ารายการ 
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เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษัท  สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏบิติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอสิระตามขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ี

ระบุไว ้ซ่ึงมีการทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั เป็นประจ าทุกปี  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

เน้นบทบาทการสอบทานการปฏบิติังาน และติดตามผล เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดและด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื 

 ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง ซ่ึงสรุปสาระส าคญัในการปฏบิติั

หน้าท่ีไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูท่ีส าคญัของงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจ าปี ของบริษัทร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต โดยไดส้อบถาม

ประเด็นท่ีเกี่ยวกบันโยบายการบญัชีท่ีส าคญั การเปล่ียนแปลงในรอบปีท่ีผ่านมา ผลกระทบอนาคตท่ีจะเกิดขึ้ น 

รายการท่ีไม่ใช่รายการปกติ ท่ีมนัียส าคญั และมีความเห็นวา่รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษัท มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรองรบัโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ และไม่พบรายการใดท่ีอาจมี

ผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

2. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงระหว่างกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัซ่ึงตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิติัของบริษัทจดทะเบียน ใน

รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดท่ีผิดปกติ และมีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

อยา่งครบถว้นเพียงพอ 

3. การสอบทานระบบการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโนบายและการปฏิบติัตาม

หลกัการบริหารความเส่ียงของบริษัท เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มี

ประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์ ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นการบริหาร 

ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการตลาด ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชัน่ การสอบทานพบว่าการด าเนินการ

บริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธข์องบริษัท  

4. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณา

อนุมติัแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัท าโดยมีการประเมินความเส่ียงและความเพียงพอของ
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ระบบควบคุมภายใน เพื่อก าหนดความส าคญัของแต่ละระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษัท รวมถึงให้

ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบ้รรลุแผนงานท่ีวางไวท่ี้ 

5. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการปฏบิติั

ตามกฎระเบียบ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของ 

ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครดั โดยในปี 2562 ไม่พบ

รายการท่ีบริษัท กระท าการท่ีขดัต่อกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีบริษัท ไดเ้ปิดช่องทางรายงาน

การทุจริต การคอรร์ปัชัน่ และการปฏบิติัท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่นการส่ง E-mail 

และ hotline ของบริษัท ตาม “นโยบายการแจง้การกระท าผิดและใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรียน”  

6. การรายงานการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานผลการปฏบิติังาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบพรอ้มกบัผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง 

7. การพิจารณาเสนอแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี

ของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์ ผลการ

ปฏบิติังาน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็น

ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษัท อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให ้ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ส าหรบั ปี 2563  ทั้งน้ี บริษัทไดป้ฏบิติัตาม

หลกัเกณฑก์ารหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามประกาศท่ี ทจ. 44/2556 เสมอมา ในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ

บริษัท  

โดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิติัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้น ขอบเขต 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั ความ

รอบคอบ และมีความเป็นอสิระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อ

ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ บริษัท ไดจ้ดัท ารายงานทางการเงินใน

สาระส าคญั อยา่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ โดยจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง

เพียงพอ มีการปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งครบถว้น รวมทั้งบริษัท

จดัใหม้ีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ เหมาะสม มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลและโปร่งใส มีผูส้อบบญัชีและ

ผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็นอสิระ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมใหก้ารสอบบญัชีและระบบการควบคุมภายในมีความรดักุม 

และเพียงพอ  

 

 

 

 

 

-เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน์- 

(รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2562 งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม า่เสมอ รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ เป็นผูส้อบ

ทานคุณภาพของงบการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่น

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทสามารถสรา้งความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงิน

ของบริษัทไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน อยา่งถูกตอ้งในสาระส าคญั 

 

-ไพบูลย ์เสรวีวิฒันา-        -เทพทยั ศิลา- 

        (รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีววิฒันา)                  (นายเทพทยั ศิลา) 

            ประธานคณะกรรมการ        กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

    

559.50  

    

693.17  

    

803.42  

    

559.50  

    

693.17  

    

803.42  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

    

307.42  

    

338.49  

    

378.01  

    

307.42  

    

338.49  

    

378.01  

ก าไรขั้นตน้ 

    

252.08  

    

354.69  

    

425.41  

    

252.08  

    

354.69  

    

425.41  

รายไดอ้ื่น 

       

4.80  

       

5.01  

       

9.16  

       

4.80  

       

5.01  

       

9.16  

ค่าใชจ้่ายในการขายและการใหบ้ริการ 

     

28.40  

     

37.15  

     

34.38  

     

28.40  

     

37.15  

     

34.38  

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

     

93.62  

    

111.35  

    

106.80  

     

93.62  

    

106.53  

    

106.80  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

    

134.86  

    

211.20  

    

293.39  

    

134.86  

    

216.02  

    

293.39  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้           -              -              -    

       

3.67  

       

1.15            -    

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้

    

134.86  

    

211.20  

    

293.39  

    

131.19  

    

214.88  

    

293.39  

ตน้ทุนทางการเงิน           -              -              -              -              -              -    

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้

    

134.86  

    

211.20  

    

293.39  

    

131.19  

    

214.88  

    

293.39  

ภาษีเงินได ้

     

27.25  

     

44.41  

     

59.14  

     

27.25  

     

44.41  

     

59.14  

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 

    

107.61  

    

166.79  

    

234.25  

    

103.93  

    

170.47  

    

234.25  

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น:             

ก าไรจากการประมาณการโครงการผลประโยชน์

พนักงานตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 4.79 - - 4.79 - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

    

112.40  

    

166.79  

    

234.25  

    

108.73  

    

170.47  

    

234.25  

การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรบัปี             

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 

    

107.61  

    

166.79  

    

234.25  

    

103.93  

    

170.47  

    

234.25  

ก าไรส าหรบัปี 

    

107.61  

    

166.79  

    

234.25  

    

103.93  

    

170.47  

    

234.25  

ก าไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

       

0.20  

       

0.30  

       

0.43  

       

0.19  

       

0.31  

       

0.43  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ตามวิธีราคาทุน ตามวิธีสว่นไดเ้สีย 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -

สุทธิ  

          

5.10  

             

-    

             

-    

         

1.43  

             

-    

             

-    

สินทรพัยร์วม    606.69   740.71   845.19   603.02   740.71   845.19  

หน้ีสินรวม    155.01    265.21    327.91  155.01    265.21    327.91  

ส่วนของเจา้ของ    451.68    475.50    517.28    448.01    475.50    517.28  

ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร    116.43    140.25    182.03    112.76    140.25    182.03  
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อตัราสว่นทางการเงิน 
วิธีสว่นไดเ้สีย 

2560 2561 2562 

Liquidity Ratio      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 2.07 2.03 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.37 1.57 1.26 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 11.19 8.54 6.20 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 32.63 42.76 58.85 

อตัราหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 3.21 2.35 1.78 

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 113.76 155.40 205.44 

Profitability Ratio    

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 45.05 51.17 52.95 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 23.25 30.78 36.11 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 18.42 24.42 28.83 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 23.75 36.92 47.19 

Efficiency Ratio    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%)  22.17 31.98 37.00 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 117.08 220.45 349.08 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์(เท่า) 0.95 1.04 1.02 

Financial Ratio    

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.35 0.56 0.63 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั 

(เท่า)  
1.20 1.49 1.20 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 105.84 96.79 93.92 

อตัราสว่นอ่ืนๆ    

มลูค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  0.81 0.86 0.94 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)  0.19 0.31 0.43 

เงินปันผลท่ีประกาศจา่ยต่อหุน้ (บาท) 0.20 0.30 0.40 

มลูค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 0.25 0.25 0.25 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 550 550 550 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 803.42 ลา้นบาท (2561 : 693.17 ลา้นบาท) เพิ่มขึ้ น 

110.25 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 15.91 เป็นผลมาจากองคป์ระกอบและปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

บริษัทฯ ท่ีเขา้มามีผลต่อการบริหารจดัการธุรกิจการประมูลของบริษัทฯ ภาพรวมของธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

กบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมรถยนต ์และเป็นไปตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรถยนต ์ตั้งแต่กระบวนการผลิตและ

การขาย โดยในปี 2562 อุตสาหกรรมรถยนตม์ีทิศทางการขยายตวัท่ีดีในช่วงคร่ึงปีแรกแมจ้ะลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงัก็

ตาม ประกอบกบัมาตรการเขม้งวดของสถาบนัการเงินในการอนุมติัสินเช่ือรวมถึงภาระหน้ีภาคครวัเรือนท่ีมีแนวโน้ม

สดัส่วนเพิ่มขึ้ น ส่งผลใหจ้ านวนรถยึดจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้ น เป็นผลใหร้ถเขา้สู่ตลาดรถมือสองมากขึ้ นเช่นกนั ดว้ย

ความมุ่งมัน่ในการบริหารงานการประมูล ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯมีความเช่ียวชาญในการจดัการประมูลและมีความ

พรอ้มเร่ืองสถานท่ีจอดรถท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ประเทศจึงมีศกัยภาพในการเพิ่มปริมาณรถต่อรอบการประมูลไดม้ากขึ้ น

ตามปริมาณความตอ้งการของสถาบนัการเงินและจ านวนรถท่ีเพิ่มเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัไดม้ีการ

ส่ือสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดิมของบริษัทฯและเพิ่มลูกคา้ใหม่ 

ทั้งในส่วนของผูข้ายและผูซ้ื้อใหม่ๆท่ีเขา้มาสู่ธุรกิจน้ี โดยบริษัทฯยงัคงมุ่งเน้นการบริการท่ีดีเลิศใหก้บัลูกคา้และคู่คา้ทุก

ราย  บริษัทฯยังใหค้วามส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ ทาง Social Media โดยเฉพาะทาง Facebook ท่ีมียอดการ

ติดตามของลูกคา้ท่ีเพิ่มขึ้ น โดยมียอดผูติ้ดตามประมาณเกือบ 390,000 ราย ณ ส้ินปี 2562 และสามารถเพิ่มจ านวน

ผูค้า้รายยอ่ยใหก้บับริษัทฯไดใ้นระดบัหน่ึง จากการด าเนินการดงักล่าว จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯมียอดรายไดจ้ากการประมลู

เพิ่มขึ้ นจากปีก่อน 

รายได ้

2560 2561 2562 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 ประมลู-รถยนต ์ 434.16 77.60          531.82 76.72       636.72 79.25 

 ประมลู-จกัรยานยนต ์ 57.19 10.22        63.88       9.22       66.59 8.29 

 รายไดค้่าขนยา้ย  60.21 10.76 76.25       11.00       86.24 10.73 

 รายไดจ้ากการประมลูอื่น  7.94 1.42 21.23          3.06         13.87 1.73 

รวม 

   

559.50 

   

100.00      693.17 

   

100.00  803.42 100.00 

ผลจากการพฒันา และด าเนินการขยายเพิ่มกลุ่มลูกคา้ประมูลออนไลน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้

ระบบการประมูลระบบ E-Auction  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯท่ี www.auct.co.th ใน

ลกัษณะ Real Time  และระบบ E-Onsite ท่ีมีการเสนอราคาผ่านระบบ Electronic  ณ ลานประมลู  ซ่ึงระบบน้ีจะมีการ

http://www.auct.co.th/
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เก็บขอ้มูลพฤติกรรมการเสนอราคาของผู ้เขา้ร่วมการประมูลทุกขั้นตอนท าใหม้ีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ตลอดเวลา ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสดัส่วนรวมรายไดร้ถยนตใ์นระบบประมูลออนไลน์ในปี 2560 -2562 มีสดัส่วนรถยนต์

จบการประมูลทางออนไลน์ท่ีเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเน่ืองเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 8.9, 10.5 และ 16.9 ตามล าดับ ส าหรับ

รถจกัรยานยนต ์มีการประมูลออนไลน์และออนไซดเ์พิ่มขึ้ นเช่นกนั และมีสดัส่วนรวมรายไดใ้นระบบประมูลออนไลน์

และออนไซดเ์พิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองจากรอ้ยละ 5.6 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 6.5 ในปี 2561 และเป็นรอ้ยละ 10.6 ในปี 

2562   ขณะเดียวกนับริษัทฯ ไดม้ีการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบเช็คสภาพรถยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อสรา้ง

ความน่าเช่ือถือและความมัน่ใจใหก้บัผูป้ระมูลรถยนต ์ ดว้ยการจดัเกรดรถยนต ์ เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ราบสภาพของรถท่ี

เขา้ประมูลและสามารถตัดสินใจท าการประมูลผ่านระบบ E-Auction ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมาท่ีลานประมูล  

ถือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ และสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ผูป้ระมูลซ้ือไดเ้ป็นอย่างดี  นอกจากน้ี

บริษัทฯยงัมีการจดัหาสถาบนัการเงินเขา้มารองรบัลูกคา้ท่ีตอ้งการขอสินเช่ือส าหรบัการประมูลซ้ือรถ  เป็นการเพิ่ม

ความสามารถในการซ้ือใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไป    

ประเภท รายการ 2560 2561 2562 

รถยนต ์

รายไดจ้ากการประมลูออนไลน์ (ลา้นบาท) 978 1,492 2,716 

สดัส่วนรวมรายไดจ้ากการประมลูออนไลน์ 8.9% 10.5% 16.9% 

จกัรยานยนต ์ รวมราคาจบประมลูออนไลน์และออนไซด ์(ลา้นบาท) 48 53 110 

 สดัส่วนรวมราคาจบประมลูออนไลน์และออนไซด ์ 5.6% 6.5% 10.6% 

นอกจากน้ีระบบ Mobile Application เพื่อนประมลู “AUCT Friend”  ช่วยใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูรถ ขอ้มลูราคา

กลางของรถแต่ละรุ่น ขอ้มูลตารางการประมูลทัว่ประเทศของบริษัทฯ ตลอดจนมีระบบฝากคน้หารถและระบบแจง้

เตือนเมื่อรถท่ีตรงตามความตอ้งการไดถู้กน าเขา้ประมลูรวมถึงขอ้มลูอื่นๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกแก่ลูกคา้มากยิง่ขึ้ น 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ้ื่นส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบ้ียรบัจากเงินฝากธนาคาร โดยในปี 2562 มีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ียอยู่

ในช่วงรอ้ยละ 1.05-1.40 ต่อปี  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ตน้ทุนการใหบ้ริการรวมส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 378.01 ลา้นบาท (2561 : 338.49 ลา้นบาท) โดยมีสดัส่วน

รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลง อยู่ท่ีรอ้ยละ 47.05  (2561 : 48.83 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองติดต่อกนั 2 ปี  แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการจดัการและบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ี

ธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 15.91  ตน้ทุนการใหบ้ริการส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ เช่น ค่า

เคล่ือนยา้ยรถท่ีเพิ่มสูงขึ้ นสอดคล้องกับปริมาณรถท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาสู่ระบบประมูลมากขึ้ น  ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับ

พนักงานเพิ่มขึ้ นเป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้ น  ค่าเช่า

สถานท่ีเพิ่มสูงขึ้ นจากการเพิ่มพื้ นท่ีจอดรถท่ีส านักงานใหญ่  นครราชสีมา และเพิ่มสถานท่ีจอดรถแห่งใหม่ท่ีจงัหวดั

เชียงราย  และค่าเส่ือมราคาสินทรพัยท่ี์ใชใ้นการประมลู เป็นตน้ 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   รายงานประจ าปี 2562 
 

97 

 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

2560 2561 2562 

 ลา้นบาท   รอ้ยละ 1/   ลา้นบาท  

 รอ้ยละ 

1/  ลา้นบาท  

 รอ้ยละ 

1/ 

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ  2/      82.15       14.68       97.09    14.01  112.47 14.00 

เงินเดือนและค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัพนักงาน      69.32       12.39       67.48    9.73  76.20 9.48 

ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัการประมูล   3/      61.20       10.94       57.11    8.24  63.79 7.94 

ค่าเส่ือมราคา      34.10         6.10       34.59    4.99  37.90 4.72 

ค่าใชจ้่ายในการจดัประมูล    4/      21.69         3.88       39.27    5.67  42.07 5.24 

ค่ารกัษาความปลอดภยั      20.88         3.73       21.05    3.04  23.37 2.91 

อื่นๆ      18.08 3.23 21.90 3.16 22.21 2.76 

รวม   307.42    54.95    338.49     48.83  378.01 47.05 

 

1/    รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

2/    ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัยานพาหนะ คือ ค่าจา้งบริษัทฯขนยา้ยรถเพื่อขนยา้ยรถท่ีจะเขา้ประมูลจากสถานท่ีเก็บรกัษารถแห่งหน่ึงไปเก็บยงัอีกสถานท่ี

หน่ึงเพื่อรอประมูลหรือน าเขา้ประมูล  

3/    ค่าเช่าสถานท่ีและอุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัการประมูล คือ ค่าเช่าสถานท่ีเก็บรกัษารถยนต์และรถจกัรยานยนต ์และสถานท่ีประมูลทั้งในกรุงเทพฯ

และต่างจงัหวดั รวมถึงอุปกรณต่์างๆ เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเสียง เต็นท ์เป็นตน้ 

4/    ค่าใชจ้่ายในการจดัประมูล คือ ค่าบริการท าความสะอาดรถท่ีเขา้ประมูล ค่าน ้ามนัเติมรถหลงัจากรถถูกประมูลไดเ้พื่อใหร้ถท่ีประมูลไดด้งักล่าว

มีน ้ามันเพียงพอท่ีจะขับออกไปเติมท่ีสถานีบริการน ้ามันได ้ค่าจา้งพนักงานรายวันในวันประมูล ค่าตกแต่งสถานท่ีประมูล และค่าใชจ้่ายอื่ นๆท่ี

เกี่ยวเน่ืองกบัการสนับสนุนการประมูล เป็นตน้ 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและใหบ้ริการและค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

               ค่าใชจ้่ายในการขายและใหบ้ริการ และค่าใชจ้่ายในการบริหารส าหรับปี 2562 มีจ านวน 141.18 ลา้นบาท 

(2561 : 143.68 ล้านบาท) ลดลง 2.50 ล้านบาท หรือลดลง 1.74%  เน่ืองมาจากการลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์ และการจดักิจกรรมทางการตลาด โดยเพิ่มการส่ือสารทางการตลาดทาง Social Media ในรูปแบบต่างๆจึงท า

ใหค้่าใชจ้่ายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561        

ค่าใชจ้า่ยในการขายและใหบ้ริการ 

และค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

2560 2561 2562 

 ลา้นบาท   รอ้ยละ 1/    ลา้นบาท   รอ้ยละ 1/   ลา้นบาท   รอ้ยละ 1/  

ค่าใชจ้่ายในการขายและใหบ้ริการ   28.40    5.08     37.15    5.36  34.38 4.28 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร   93.62    16.73    106.53    15.37  106.80 13.29 

รวมค่าใชจ้า่ยในการขายและใหบ้ริการ 

และค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 122.02 21.81   143.68     20.73  141.18 17.57 

   1/    รอ้ยละของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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ความสามารถในการท าก าไร 

 

 ตามวิธีราคาทุน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ก าไรขัน้ตน้ 

252.0

8 45.05 354.69 51.17 425.41 52.95 

252.0

8 45.05 

354.6

9 51.17 425.41 52.95 

ก าไรจากการ

ด าเนินงาน 

134.8

6 24.10 211.20 30.47 293.38 36.52 

134.8

6 24.10 

216.0

2 31.16 293.38 36.52 

ก าไรสุทธิ 

107.6

1 19.23 166.79 24.06 234.25 29.16 

103.9

3 18.58 

170.4

7 24.59 234.25 29.16 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรบั

ปี 

108.7

3 19.43 166.79 24.06 234.25 29.16 

108.7

3 19.43 

170.4

7 24.59 234.25 29.16 

 

- ในปี 2562 ความสามารถในการท าก าไรขั้นตน้ของบริษัทฯมีการปรบัตวัเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 โดยมี

ก าไรขั้นตน้เท่ากับ 425.41 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 70.72 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 52.95 เกิดจากการท่ี

รายไดซ่ึ้งเป็นผลมาจากทิศทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์  ท่ีสนับสนุนใหบ้ริษัทมีปริมาณรถท่ี

ประมลูไดเ้พิ่มขึ้ น  ประกอบกบัการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าใหต้น้ทุนแปรผนัเพิ่ม

ต า่กว่ารายไดท่ี้เพิ่มขึ้ น 

- ในปี 2562 บริษัทฯมีก าไรจากการด าเนินการเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จ านวน 77.36 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึ้ น 35.81% เน่ืองจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการมีอตัราเติบโตในอตัรารอ้ยละ 15.91   สอดคลอ้งกบัทิศ

ทางการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์มือสอง  ท่ีสนับสนุนใหบ้ริษัทฯมีปริมาณรถท่ีประมูลได้เพิ่มขึ้ น  

ประกอบกบัการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงท าใหต้น้ทุนแปรผนัเพิ่มต า่กว่ารายไดท่ี้

เพิ่มขึ้ น 

- ในปี 2562 บริษัทฯมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้ นจากปี 2561 โดยมีก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากบั 234.25 

ลา้นบาท  เพิ่มขึ้ น 63.78 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 37.41  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้ นของรายไดจ้าก

การประมูลรถยนตแ์ละรถการเกษตรซ่ึงเพิ่มขึ้ นในอตัรารอ้ยละ 19.7 และรายไดค้่าขนยา้ยเพิ่มขึ้ นในอตัรารอ้ย

ละ 13.1 เมื่อเทียบกบัปี 2561 
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การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ตามวิธีราคาทุน  ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 

สินทรพัยร์วม 606.69 740.71 845.19 603.02 740.71 845.19 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - 

สุทธิ 5.10 - - 1.43 - - 

หน้ีสินรวม 155.01 265.21 327.91 155.01 265.21 327.91 

ส่วนของเจา้ของ 451.68 475.50 517.28 448.01 475.50 517.28 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร 116.43 140.25 182.03 112.76 140.25 182.03 

สินทรพัยร์วม 

ปี 2562 บริษัทฯมีสินทรัพยร์วมจ านวน 845.19 ลา้นบาท ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ปี 2561 : 740.71 ลา้นบาท) 

เพิ่มขึ้ น 104.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.11 รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 38.52 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 8.59 ของ
สินทรพัยร์วม   

- เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า เพิ่มขึ้ น 94.01 ลา้นบาทเมื่อเทียบจากปี 2561  คิด
เป็นรอ้ยละ 37.89 ของสินทรพัยร์วม 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เพิ่มขึ้ น 37.95 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 17.57 ของสินทรัพย์
รวม  เน่ืองจากมีการประมลูช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ จึงมีเงินค่ารถท่ี

ยงัไม่ไดร้บัช าระจากผูป้ระมลูซื้ อไดใ้นจ านวนท่ีสูงกว่าปีก่อน 

- ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุ์ทธิ เพิ่มขึ้ น 12.90 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 29.13 
ของสินทรพัยร์วม เป็นผลจากการพฒันาปรบัปรุงพื้ นท่ีสาขา รงัสิต และขยายพื้ นท่ีสาขา นครราชสีมา 

 

หน้ีสินรวม  

ปี 2562 มีหน้ีสินรวมจ านวน 327.91 ลา้นบาท (ปี 2561 : 265.21 ลา้นบาท) เพิ่มขึ้ น 62.70 ลา้นบาท คิดเป็น 

23.64%  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เพิ่มขึ้ น 44.48 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 71.67 ของหน้ี สินรวม  
ส่วนใหญ่ เป็นเจา้หน้ีค่ารถท่ีรอช าระคืนใหก้บัเจา้ของทรพัยเ์มื่อครบก าหนดช าระ ภายใน 4-7 วนั นับจากวนัประมลู 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย เพิ่มขึ้ น 6.10 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 8.06 ของหน้ีสินรวม 
ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2562 บริษัทฯมีก าไรก่อนภาษี 293.38 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 จ านวน 78.50 ลา้น

บาท ส่งผลใหภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปี 2562 เพิ่มสูงขึ้ น 
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- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้ น 8.72 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 14.99 ของหน้ีสินรวม ส่วน
ใหญ่เป็นเงินมดัจ าจากสมาชิก E-Auction ทางอินเตอรเ์น็ต เพิ่มขึ้ น 5.29  ลา้นบาท หลงัจากการพฒันาระบบการ

ประมลูออนไลน์และมีลูกคา้ใหค้วามสนใจสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใชบ้ริการประมลูออนไลน์ผ่านระบบ E-Auction เพิ่ม

มากขึ้ น  

สว่นของเจา้ของ 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 550,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2561 : 550,000,000 หุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2561 : 0.25 บาทต่อหุน้) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระเต็มมลูค่าแลว้  

ส ารองตามกฎหมาย ตามบทบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ย

ละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองดงักล่าวน้ีไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ปัจจุบนับริษัทฯไดต้ั้งส ารองตามกฎหมาย

ครบถว้นแลว้เป็นจ านวน 13.75 ลา้นบาทของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

ณ ส้ินปี 2561-2562 บริษัทฯมีส่วนของเจา้ของเท่ากบั 475.50 ลา้นบาท  และ 517.28 ลา้นบาท (ตามวิธีส่วนได้

เสีย) ตามล าดบั โดยในช่วงปี 2561-2562 บริษัทมีทุนช าระแลว้ทั้งส้ิน 137.50 ลา้นบาท และมีผลประกอบการ

ก าไรมาโดยตลอด แต่ส่วนของเจา้ของจ านวนลดลง สาเหตุหลกัมาจากการจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 

ระหว่างปี2560 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จ านวน 66 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2560 และ 7 กนัยายน 2560 ตามล าดบั 

ระหว่างปี2561 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จ านวน 88 ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2561 และ 7 กนัยายน 2561 ตามล าดบั 

ระหว่างปี2562 บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง จ านวน 110 ลา้นบาท และ 82.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 

2562 และ 10 กนัยายน 2561 ตามล าดบั 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 

1. บริษัทฯไดท้ าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่างๆ และพื้ นท่ี

ส าหรบัโฆษณาเป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยบริษัทมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน 

87.86 ลา้นบาท และเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นจ านวนเงิน 174.20 ลา้นบาท และเกินกว่า 5 ปี 715.12  

ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินเท่ากบั 977.18 ลา้นบาท 

2. บริษัทฯมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อค ้าประกนัไฟฟ้าจ านวน 0.48 ลา้นบาท 

และค ้าประกนัการปฏิบัติตามสัญญาใหด้ าเนินการประมูลขายทอดตลาดจ านวน 8.30 ลา้นบาท รวมเท่ากบั 

8.78 ลา้นบาท 
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3. บริษัทฯไดร้บัอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 42 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือค ้าประกนั 47.60 ลา้นบาท จาก

สถาบนัการเงินส่ีแห่ง เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกิจการ วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคาร 

จ านวน 16.00 ลา้นบาท 

4. บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามสญัญาในการประมลูขายทอดตลาดเพื่อใหเ้ป็นไปตามการประมลูขายทอดตลาดใหก้บั

บริษัทท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง 233 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์9 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 

ถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยท่ีบริษัทจะตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญัในสญัญา เช่น คา่นายหน้า  เป็นตน้ 

 

การวิเคราะหส์ภาพคล่องและกระแสเงินสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 2560 2561 2562 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 

  

173.61  

   

259.11  
340.26 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
   

153.06  

   

261.31  
304.95 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 
  

(69.67) 

   

(51.30) 
(151.01) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
  

(87.99) 

 

(142.97) 
(192.46) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น(ลดลง) สุทธิ   (4.60)   67.03 
  

(38.52) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 44.12 111.15 72.63 

 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 153.06 ลา้นบาท 261.31 ลา้นบาท 

และ 304.95 ลา้นบาท ในปี 2560 - 2562 ตามล าดบั โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงใน

ยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทเกิดจากผลประกอบการท่ีมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้ น  และนอกจากน้ียงัมี

สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีค่ารถท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ ณ วนัส้ินงวดเป็นหลกั 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)  กิจกรรมลงทุนเท่ากับ  (69.67) ล้านบาท  (51.30) ล้านบาท และ 

(151.01) ลา้นบาท ในปี 2560 - 2562 ตามล าดบั ส าหรบั ปี 2560 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (69.67) ลา้น

บาท สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษัทฯมีเงินสดไปลงทุนเงินฝากระยะสั้น และการลงทุนในโครงการป้องกนัน ้าท่วมรวมถึง

การปรบัปรุงพื้ นท่ีของส านักงานใหญ่ ส าหรบัปี 2561 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (51.30) ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิด

จากบริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น และลงทุนพฒันาคลงัสินคา้ รวมทั้งลงทุนปรบัปรุงพฒันาพื้ นท่ีส านักงาน

ใหญ่เพื่อปรบัปรุงกระบวนการท างาน  และส าหรบัปี 2562 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (151.01) ลา้นบาท สาเหตุ
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หลกัเน่ืองจากบริษัทฯมีการลงทุนในเงินฝากระยะสั้น และลงทุนพฒันาพื้ นท่ีส านักงานใหญ่ สาขาและคลงัสินคา้ตาม

แผนพฒันาของปี 2562 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั  (87.99) ลา้นบาท (142.97) และลา้น

บาท (192.46) ลา้นบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดบั เป็นรายการจ่ายเงินปันผล 

ในภาพรวมแลว้ การเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทฯมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหลกั โดยใน

ปี     2560 - 2562 บริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดสุทธิเท่ากบั (4.60)  ลา้นบาท 67.03 ลา้นบาท และ 

(38.52) ลา้นบาท ส่งผลท าใหบ้ริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวดเท่ากบั 44.12 ลา้นบาท 

111.15 ลา้นบาทและ 72.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท 

สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีดังกล่าวขา้งตน้ของบริษัท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้ กระแสเงินสดท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีดังกล่าวขา้งตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคา

ทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของเจา้ของท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

 งบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนส าหรบั

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ

รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 

ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน

ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุนท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนส าหรับงวด

ปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง รายไดค้่าด าเนินการจากการใหบ้ริการจดัประมูล เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบและได้

น าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบ

การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรบัเร่ืองน้ี 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

รายไดค้า่ด าเนินการจากการใหบ้รกิารจดัประมูล 

 

 

วิธีการในการตรวจสอบท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

บริษัทเป็นตัวการจดัประมูลทรัพยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด โดยมี

สาขาท่ีใชใ้นการจดัประมูลจ านวนหลายแห่ง และยังมีการจดัประมูล

สัญจรทัว่ประเทศในระหว่างปี ทรัพย์สินท่ีจัดประมูลส่วนใหญ่เป็น

รถยนตแ์ละจกัรยานยนตท่ี์ถูกยึดจากสถาบนัการเงิน และประมูลออกขาย

ใหก้บับุคคลทัว่ไป บริษัทจะมีการท าการประมูลเป็นจ านวนหลายครั้ง

ในแต่ละเดือนตามสาขาต่าง ๆ รวมถึงการประมูลสัญจรทัว่ประเทศ 

โดยมีจ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีประมูลแล้วเสร็จเป็น

จ านวนมากในแต่ละปี บริษัทไดบ้ันทึกรายไดค้่าด าเนินการจากการ

ใหบ้ริการจดัประมูลเมื่อการประมูลเสร็จส้ิน โดยบนัทึกรายไดเ้ป็นราย

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละคันท่ีประมูลแล้วเสร็จตามอัตรา

ค่าธรรมเนียมคงท่ีตามอตัราท่ีตกลงกนั 

 

ข้าพเจ ้า ได้ระบุรายได้ค่ าด า เ นินการจากการให้บ ริ การ 

จดัประมูลเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากบริษัทมีสาขาการ

ประมูลท่ีค่อนขา้งมาก และมีจ านวนรายการรายไดเ้ป็นจ านวนมาก

แมว้่ามูลค่าของแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย ท าใหม้ีความเส่ียงเกี่ยวกบั

ความครบถว้นของการรับรูร้ายไดร้วมถึงการรับรูร้ายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง

จากการด าเนินการประมูล 

ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมท่ีใชก้ับการประมูลและการ

บนัทึกรายไดข้องสาขาและทดสอบการควบคุมดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี  

ท ด ส อ บ ก า ร ค ว บ คุ ม เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ 

ความครบถว้นของการโอนบนัทึกขอ้มูลรายไดจ้ากระบบการประมูลผ่าน

สมุดบญัชีรายวนัไปบญัชีแยกประเภท โดยเลือกตวัอย่างจากทุกสาขา 

ทดสอบการควบคุมเกี่ยวกบัการบนัทึกรายไดโ้ดยตรวจเอกสารท่ี

ผูป้ระมูลไดส้ าเร็จลงนามรับรองการประมูลกบัรายงานการประมูลเพื่อ

ตรวจว่ารายการจากการประมูลน้ันเกิดข้ึนจริงและถูกบนัทึกครบถว้น โดย

เลือกตวัอย่างจากทุกสาขา   

สังเกตการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยสุ่ม

เลือกบางสาขา เช่น ขั้นตอนและกระบวนการในการประมูล และ 

กระบวนการบนัทึกรายไดโ้ดยตรวจเอกสารท่ีผูป้ระมูลไดส้ าเร็จลงนาม

รับรองการประมูลกับรายงานการประมูลเพื่อตรวจว่าเป็นรายการ

ประมูลท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตรวจความครบถว้นของการบนัทึกรายไดโ้ดยการเปรียบเทียบ

รายงานการประมูลทั้งปีกบัสมุดบญัชีรายวนัและบญัชีแยกประเภทว่า

ครบถว้นตรงกนัและ ตรวจรายไดจ้ากการประมูลในรายงานการประมูลกบั

เอกสารการรบัเงิน รวมถึงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ของจ านวนรถยนตแ์ละ

จกัรยานยนตท่ี์ประมูลส าเร็จกบัรายไดท่ี้รบัรูใ้นระหว่างปี ขา้พเจา้พบวา่

ขอ้มูลเหล่าน้ีสอดคลอ้งกนั 
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ขอ้มูลอื่น 

 

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไมร่วมถึงงบการเงินท่ี

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ใน

รายงานน้ัน ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

ไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ี

แสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ท่ีมสีาระส าคญักบังบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน หรือกบัความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

       

ความรบัผิดชอบของกรรมการตอ่งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว่นไดเ้สียและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีราคาทุน 

 

กรรมการมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการ

ควบคุมภายใน 

ท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพือ่ใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวธีิราคาทุนท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน กรรมการ

รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั้งใจท่ีจะเลิก

บริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทุน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 

ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มสีาระส าคญัเมือ่คาดการณอ์ยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และ

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 

ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดับสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพและการสงัเกต และ

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และไดห้ลักฐานการสอบบัญชีท่ี

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไมต่รง

ตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งซึ่งจดัท าขึ้ นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลักฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดร้บั สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนท่ีมสีาระส าคญัท่ีเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสยัอยา่งมนัียส าคญัต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
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ความไมแ่น่นอนท่ีมสีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวขอ้ง

ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน หรือถา้การเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้ นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหบ้ริษัทตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สยีและงบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิราคาทุนแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบที่ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควร  

 

 

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซึ่งรวมถึง

ประเด็นท่ีมนัียส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมนัียส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถา้หากขา้พเจา้ไดพ้บ

ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระจากเรื่องท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงวดปัจจุบันและ

ก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบั

ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้ น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

 

 
 

อนุทยั  ภมิูสุรกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3873 

กรุงเทพมหานคร 
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งบการเงิน 

 
 

*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนน้ี 

 

 

 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 7 72,626,957    111,151,633   72,626,957   111,151,633  

เงินลงทุนระยะสัน้ 8 320,273,099   226,261,904   320,273,099  226,261,904  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 9 148,524,873   110,568,217   148,524,873  110,568,217  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,209,371      881,927        1,209,371     881,927       

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 542,634,300   448,863,681   542,634,300  448,863,681  

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนั 10 16,100,000    16,100,000    16,100,000   16,100,000   

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 11 -             -             -            -            

ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 246,200,279   233,302,534   246,200,279  233,302,534  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 13 3,456,042      2,950,302      3,456,042     2,950,302     

สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 14 16,605,105    12,567,678    16,605,105   12,567,678   

คา่เชา่ที่ดนิจ่ายล่วงหน้า 17,605,269    20,861,499    17,605,269   20,861,499   

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 2,590,143      6,064,380      2,590,143     6,064,380     

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวียน 302,556,838   291,846,393   302,556,838  291,846,393  

รวมสินทรพัย์ 845,191,138   740,710,074   845,191,138  740,710,074  

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินท่ีแสดง
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*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนน้ี 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 234,998,785   190,522,331   234,998,785  190,522,331  

ภาษเีงินไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 26,432,965    20,332,245    26,432,965   20,332,245   

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 6,258,501      5,765,978      6,258,501     5,765,978     

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 267,690,251   216,620,554   267,690,251  216,620,554  

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 11,076,627    8,166,047      11,076,627   8,166,047     

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 17 49,144,124    40,424,296    49,144,124   40,424,296   

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 60,220,751    48,590,343    60,220,751   48,590,343   

รวมหน้ีสิน 327,911,002   265,210,897   327,911,002  265,210,897  

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 18

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญัจ านวน 550,000,000 หุ้น 

   มลูคา่ที่ตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 137,500,000   137,500,000   137,500,000  137,500,000  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว

หุ้นสามญัจ านวน 550,000,000 หุ้น 

   ช าระแล้วเตม็มลูคา่ 137,500,000   137,500,000   137,500,000  137,500,000  

ส่วนเกนิมลูคา่หุ้น 18 183,998,784   183,998,784   183,998,784  183,998,784  

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 19 13,750,000    13,750,000    13,750,000   13,750,000   

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 182,031,352   140,250,393   182,031,352  140,250,393  

รวมส่วนของเจ้าของ 517,280,136   475,499,177   517,280,136  475,499,177  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 845,191,138   740,710,074   845,191,138  740,710,074  

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ

งบการเงินท่ีแสดง
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*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนน้ี 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 803,416,371     693,174,403     803,416,371     693,174,403     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6 (378,009,008)    (338,489,212)    (378,009,008)    (338,489,212)    

ก าไรขัน้ต้น 425,407,363     354,685,191     425,407,363     354,685,191     

รายไดอ้ื่น 8,453,135        5,317,711        8,453,135        5,317,711        

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 714,451          (303,754)         714,451          (303,754)         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 434,574,949     359,699,148     434,574,949     359,699,148     

คา่ใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (34,386,616)     (37,147,988)     (34,386,616)     (37,147,988)     

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (106,804,168)    (106,529,720)    (106,804,168)    (111,349,042)    

รวมค่าใช้จ่าย (141,190,784)    (143,677,708)    (141,190,784)    (148,497,030)    

ก าไรจากการด าเนินงาน 293,384,165     216,021,440     293,384,165     211,202,118     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 -               (1,146,090)       -               -               

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 293,384,165     214,875,350     293,384,165     211,202,118     

ตน้ทุนทางการเงิน -               -               -               -               

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 293,384,165     214,875,350     293,384,165     211,202,118     

ภาษเีงินได้ 22 (59,138,401)     (44,408,156)     (59,138,401)     (44,408,156)     

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 6 234,245,764     170,467,194     234,245,764     166,793,962     

การแบง่ปันก าไรสุทธิส าหรบัปี

ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 234,245,764     170,467,194     234,245,764     166,793,962     

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ -               -               -               -               

234,245,764     170,467,194     234,245,764     166,793,962     

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 234,245,764     170,467,194     234,245,764     166,793,962     

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ -               -               -               -               

234,245,764     170,467,194     234,245,764     166,793,962     

ก าไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน 0.43              0.31              0.43              0.30              

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินท่ีแสดง
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*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนน้ี 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน - ทนุส ารอง รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 137,500,000     183,998,784     13,750,000      112,756,271     448,005,055     

เงินปันผลจ่าย 20 -               -               -               (142,973,072)    (142,973,072)    

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -               -               -               170,467,194     170,467,194     

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 137,500,000     183,998,784     13,750,000      140,250,393     475,499,177     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 137,500,000     183,998,784     13,750,000      140,250,393     475,499,177     

เงินปันผลจ่าย 20 -               -               -               (192,464,805)    (192,464,805)    

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -               -               -               234,245,764     234,245,764     

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 137,500,000     183,998,784     13,750,000      182,031,352     517,280,136     

ก าไรสะสม

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวีธีส่วนได้เสีย
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*หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 13 ถึง 42 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนน้ี 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน - ทนุส ารอง รวมส่วนของ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 137,500,000     183,998,784     13,750,000      116,429,503     451,678,287     

เงินปันผลจ่าย 20 -               -               -               (142,973,072)    (142,973,072)    

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -               -               -               166,793,962     166,793,962     

-               -               -               
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 137,500,000     183,998,784     13,750,000      140,250,393     475,499,177     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 137,500,000     183,998,784     13,750,000      140,250,393     475,499,177     

เงินปันผลจ่าย 20 -               -               -               (192,464,805)    (192,464,805)    

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี -               -               -               234,245,764     234,245,764     

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 137,500,000     183,998,784     13,750,000      182,031,352     517,280,136     

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ

ก าไรสะสม
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บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรกอ่นภาษเีงินได้ 293,384,165     214,875,350     293,384,165     211,202,118     

รายการปรบัปรุง:

คา่เสื่อมราคา 12 48,063,800      44,060,981      48,063,800      44,060,981      

คา่ตดัจ าหน่าย 13 393,110          349,803          393,110          349,803          

(714,451)         303,754          (714,451)         303,754          

12 294,354          229,121          294,354          229,121          

11 -               280,478          -               5,099,800        

คา่เผือ่คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 16 3,141,830        823,351          3,141,830        823,351          

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสูญ -               178,220          -               178,220          

ดอกเบี้ยรบั (4,303,099)       (3,137,319)       (4,303,099)       (3,137,319)       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 11 -               1,146,090        -               -               

การเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (37,811,214)     (56,075,232)     (37,811,214)     (56,075,232)     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (327,444)         116,332          (327,444)         116,332          

คา่เชา่ที่ดนิจ่ายล่วงหน้า 3,256,230        (4,483,021)       3,256,230        (4,483,021)       

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,474,237        (1,986,954)       3,474,237        (1,986,954)       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 44,193,560      92,811,937      44,193,560      92,811,937      

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 492,523          1,471,412        492,523          1,471,412        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 16 (231,250)         -               (231,250)         -               

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 17 8,719,828        5,627,616        8,719,828        5,627,616        

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 362,026,179     296,591,919     362,026,179     296,591,919     

เงินสดจ่ายภาษเีงินได้ (57,075,108)     (38,264,624)     (57,075,108)     (38,264,624)     

เงินสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 304,951,071     258,327,295     304,951,071     258,327,295     

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร

สนิทรพัยถ์าวรตดัจ าหน่าย

งบการเงินท่ีแสดง

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ
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บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารตดิภาระค า้ประกนัลดลง -               18,030,900      -               18,030,900      

เงินสดจ่ายส าหรบัเงินลงทุนระยะสัน้ 8 (193,984,060)    (130,200,194)    (193,984,060)    (130,200,194)    

เงินสดรบัจากเงินลงทุนระยะสัน้ 8 99,972,865      90,954,440      99,972,865      90,954,440      

เงินสดรบัดอกเบี้ย 4,157,657        2,982,523        4,157,657        2,982,523        

เงินสดจ่ายเพือ่ซื้อส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 12 (61,962,761)     (30,455,298)     (61,962,761)     (30,455,298)     

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1,704,207        748,256          1,704,207        748,256          

เงินสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 (898,850)         (382,000)         (898,850)         (382,000)         

เงินสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (151,010,942)    (48,321,373)     (151,010,942)    (48,321,373)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่าย 20 (192,464,805)    (142,973,072)    (192,464,805)    (142,973,072)    

เงินสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน (192,464,805)    (142,973,072)    (192,464,805)    (142,973,072)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (38,524,676)     67,032,850      (38,524,676)     67,032,850      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดตน้ปี 111,151,633     44,118,783      111,151,633     44,118,783      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 7 72,626,957      111,151,633     72,626,957      111,151,633     

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ
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บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีไดจ้ด

ทะเบียนดงัน้ี  

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

 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 

 บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรบัจดัการประมูลทรพัยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด 

 บริษัทมีท่ีท าการสาขาทั้งหมด 10 แห่ง มีท่ีอยู่ดงัต่อไปน้ี 

- สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ต าบลล าผกักูด อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  

- สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 325/2 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

- สาขาที่ 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 3320/4 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

- สาขาที่ 4 ตั้งอยู่เลขท่ี 33/2 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าทองใหม่ อ าเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดั สุราษฎรธ์านี 

- สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขท่ี 6 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั อุบลราชธานี 

- สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขท่ี 313 หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอบางกล า่ จงัหวดัสงขลา 

- สาขาที่ 7 ตั้งอยู่เลขท่ี 142/4 หมู่ท่ี 1 ซอยบา้นหนองบวั ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

- สาขาที่ 8 ตั้งอยู่เลขท่ี 788/9 หมู่ท่ี 7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  

- สาขาที่ 9 ตั้งอยู่เลขท่ี 41/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองออ้ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

- สาขาที่ 10 ตั้งอยู่เลขท่ี 21 หมู่ท่ี 17 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

 

งบการเงินไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 

 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุนมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

      งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุนไดจ้ดัท าข้ึนตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี  

พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

       งบการ เ งิน ท่ี แสดง เงิ นลง ทุนตามวิ ธี ส่ วนได้เ สียและวิ ธี ราคาทุนได้จัดท า ข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเ ดิมในการวัดมูลค่ า  

ขององคป์ระกอบงบการเงิน 

       การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ท่ี รับรองทั ่ว ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช ้ประมาณการทางบัญชี  

ท่ี ส า คัญและการ ใช้ดุ ลยพิ นิ จ ขอ ง ผู้บ ริห าร ซ่ึ ง จัดท า ข้ึ นตามกระบวนการ ในการน า น โยบายการบัญชี ขอ งบ ริ ษั ท ไป  

ถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคญั

ต่องบการเงินไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 

       งบการเงิ นฉบับภาษาอั งกฤษจัดท า ข้ึนจากงบการเงิ นตามกฎหมายท่ี เป็นภาษาไทย ในกรณี ท่ีมี เ น้ื อความขัดแย้งกันหรื อ  

มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง 

       2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

           ก)    มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ (TFRS 15) 
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           มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบบัท่ี 15 ไดก้ าหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการก าหนดและรับรูร้ายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั

ลูกคา้ ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งรบัรูร้ายไดต้ามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรูร้ายไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถึงการโอนการควบคุมในสินคา้

หรือบริการไปยงัลูกคา้ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีบริษัทคาดว่าจะไดร้ับจากสินคา้และบริการที่ไดโ้อนไป แทนหลักการรับรู ้

รายไดต้ามหลักการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในสินคา้และบริการไปยังผูซ้ื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 เร่ือง รายไดจ้าก

สญัญาก่อสรา้ง และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวขอ้ง  

           บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลูกคา้มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2562 

           บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฎบิติั 

ข) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 

              มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 ไดป้รบัปรุงเพื่ออธิบายใหช้ดัเจนในกรณีท่ีกิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรสัต ์หรือกิจการท่ี

มีลักษณะคลา้ยคลึงกนัเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน กิจการตอ้ง

เลือกวิธีการน้ีส าหรบัแต่ละบริษัทร่วมหรือแต่ละการร่วมคา้แยกต่างหากจากกนั ณ วนัท่ีรบัรูเ้ร่ิมแรก

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

     2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีมีผลบังคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 

      กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

ก) เคร่ืองมือทางการเงิน 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ไดแ้ก่ 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32                                        เร่ือง    การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7                       เร่ือง    การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9                       เร่ือง    เคร่ืองมือทางการเงิน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16       เร่ือง    การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน                                                                 

                                                                                              หน่วยงานต่างประเทศ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19       เร่ือง   การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงินกลุ่มน้ีกล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลคา่และการตดัรายการ

สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์างการเงนิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียง การแสดงรายการ และการ

เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

    จากการประเมินผลกระทบเบื้ องตน้ผูบ้ริหารคาดว่าบริษัทไม่ไดร้ับผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฎบิติั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ส่งผลใหบ้ริษัทในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะ

การเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงินอีกต่อไป บริษัทตอ้งรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตาม

สญัญาเช่า เวน้แต่เป็นสญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรพัยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่  

    ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า โดยรับรูผ้ลกระทบสะสม

โดยการปรบัปรุงยอดยกมาของก าไรสะสม จากการประเมินผลกระทบเบื้ องตน้ ผูบ้ริหารคาดว่าบริษัทจะไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญัจากการรบัรูห้น้ีสินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกบัสัญญาเช่าพื้ นท่ี ซ่ึงเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

ภายใตห้ลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า โดยบริษัทจะรบัรูร้ายการต่อไปน้ี ณ วนัเร่ิมใชม้าตรฐาน  

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะรับรูต้ามภาระผูกพนัของค่าเช่าคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2563 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะรับรูเ้ท่ากบัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ปรับปรุงดว้ยค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 

สิทธิการเช่า และค่าเช่าคา้งจ่ายคงคา้งท่ีเคยรบัรูข้องสญัญาเช่า 
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 ผูบ้ริหารของบริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อบริษัท 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

2.2.2      มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

      ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ฉบบัอื่นๆ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อกิจการ ไดแ้ก่ 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้

 

     การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนว่าการรับรูผ้ลกระทบทางภาษีเงินไดข้องเงินปันผล

จากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษีเงินไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรือเหตุการณใ์นอดีตท่ีท าใหเ้กิดก าไรที่น ามาจดัสรรเงินปันผล 

      ก า ร ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร บัญ ชี ฉ บั บ ท่ี  19 เ ร่ื อ ง  ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง พ นั ก ง า น  ( ก า ร แ ก้ ไ ข โ ค ร ง ก า ร  ก า ร 

ล ด ขน า ด โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ ก า ร จ่ า ย ช า ร ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ )  ไ ด้ อ ธิ บ า ย ใ ห้ชั ด เ จ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร บัญ ชี ส า ห รั บ ก ร ณี  

ท่ี มี ก า ร แ ก้ ไ ข โ ค ร ง ก า ร  ก า ร ล ด ข น า ด โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ ก า ร จ่ า ย ช า ร ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ 

ท่ี ก า ห น ด ไ ว้  โ ด ย เ มื่ อ ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ เ กิ ด ข้ึ น  กิ จ ก า ร จ ะ ต้อ ง ใ ช้ข ้อ ส ม ม ติ ท่ี เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ณ  วั น ท่ี  

ท่ีมีการแกไ้ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณตน้ทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ ยสุทธิ

ส าหรบัระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

       การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ (ส่วนไดเ้สียระยะยาวในบริษัทร่วมและการ

ร่วมคา้) ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนยิ่งขึ้ นเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุน

สุทธิในบริษัทร่วมและการร่วมคา้น้ัน แต่ไม่ไดน้ าวิธีส่วนไดเ้สียมาถือปฏิบติั กิจการจะตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ก่อนรับรูก้ารปันส่วนผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วมและการร่วมคา้

2.2         มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้ง (ต่อ) 

2.2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้ แต่ยงัไม่มีผล

บงัคบัใช ้(ต่อ) 

     ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ฉบบัอื่น ๆ (ต่อ) 

     การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เงื่อนไขการช าระก่อนก าหนดและค่าชดเชยท่ีติด

ลบ) การปรบัปรุงท าใหก้ิจการสามารถวดัมูลค่าสินทรพัยท์างการเงิน บางรายการท่ีมีเงื่อนไขการช าระก่อนก าหนด ท่ีมีค่าชดเชยในมูลค่า

ท่ีติดลบ มีสิทธิท่ีจะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายแทนการวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ี

รวมถึงเงินใหกู้ย้ืมบางประเภทและตราสารหน้ี โดยการท่ีจะวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายไดน้ั้นค่าชดเชยในมูลค่าที่ติดลบจะตอ้ง

เป็นจ านวนเงินท่ีสมเหตุสมผลส าหรบัการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด และตามโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจการถือสินทรพัยน้ั์นเพื่อรับกระแสเงินสด

ตามสญัญา 

    การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนวา่ เมือ่กิจการไดม้าซ่ึงการ

ควบคุมร่วมของธุรกิจท่ีเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่กอ่นหนา้จะตอ้งไมว่ดัมูลคา่ใหม่ 
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    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้ไดอ้ธิบายวิธีการรบัรูร้ายการ

และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบันในกรณีท่ีมีความไม่

แน่นอนเกี่ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กิจการตอ้งสมมติว่าหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน และมีความรูเ้กี่ยวกบัขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง

ทั้งหมดอย่างครบถว้น โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นขอ้ในการพิจารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีหน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษีท่ีมีความไม่แน่นอน กิจการตอ้ง

สะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชีภาษีเงินไดด้ว้ย 

 กิจการตอ้งประเมินการใชดุ้ลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีเคยอา้งอิงในการใช ้ดุลยพินิจหรือ

ประมาณการมีการเปล่ียนแปลงไป หรือขอ้มูลใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพินิจหรือประมาณการ

 

2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย (equity method) 

การร่วมการงาน 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนัตามสญัญาของผู้

ลงทุนแต่ละราย บริษัทไดป้ระเมินลักษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็นการร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรูเ้งินลงทุนโดยใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สีย 

(1) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

                  การร่วมคา้ 

      การ ร่วมการงานจัดประเภทเ ป็นการ ร่ วมค้า เมื่ อบ ริ ษัทมี สิท ธ์ิ ในสินทรัพย์ สุท ธิของการ ร่วมการงาน น้ันเงินลง ทุน 

ในการร่วมคา้รบัรูโ้ดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

      ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรูเ้มื่อเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรูส่้วนแบ่ง

ก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผูไ้ดร้ับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีบริษัทมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่ง

ขาดทุนของบริษัทในการร่วมคา้มีจ านวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของบริษัทในการร่วมคา้น้ัน (ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึง

โดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทในการร่วมคา้น้ัน) บริษัทจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของ

ตนในการร่วมคา้น้ัน นอกจากว่าบริษัทมีภาระผูกพนั หรือไดจ้่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 

      ถ้า ส่วนได้เ สียของเจ ้าของในการร่วมค้าน้ันลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส า คัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ 

ท่ี เ ค ย รั บ รู ้ ใ น ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น เ ข้า ก า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น เ ฉพ า ะ สั ด ส่ ว น ใน ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง เ จ ้า ข อ ง ท่ี ล ด ล ง  

ก าไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในการร่วมคา้จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน 

      ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษัทในการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีเกิดข้ึนภายหลังการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการไดม้า

ดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่า

ส่วนไดเ้สียของบริษัทในการร่วมคา้น้ัน ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษัทใน

การร่วมคา้น้ัน บริษัทจะไม่รับรูส่้วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่บริษัทมีภาระผูกพนัในหน้ีของการร่วมคา้หรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทนการร่วม

คา้ 

      บริษัทมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีขอ้บ่งชี้ ท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในการร่วมคา้เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่  หากมีขอ้บ่งชี้

เกิดข้ึนบริษัทจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได ้ รับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรบัรู ้

ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในการร่วมคา้ในก าไรหรือขาดทุน 

      รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างบริษัทกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีบริษัทมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้น้ัน รายการขาดทุนท่ียงั

ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เวน้แต่รายการน้ันมหีลกัฐานว่าสินทรพัยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะ

เปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของบริษัท 
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2.3 การบญัชีส าหรบังบการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย (equity method) (ต่อ) 

(2) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายโดยรบัรูเ้ป็นตน้ทุนของเงินลงทุน ตน้ทุนจะ

รวมตน้ทุนทางตรงท่ีเกี่ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

2.4 การแปลงค่าเงินตราตา่งประเทศ  

ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

    รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษัทถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของ

บริษัท 

ข)          รายการและยอดคงเหลือ 

     รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือ

วั น ท่ี ตี ร า ค า ห า ก ร า ย ก า ร น้ั น ถู ก วั ด มู ล ค่ า ใ ห ม่  ร า ย ก า ร ก า ไ ร แ ล ะ ร า ย ก า ร ข า ด ทุ น ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร  

รับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ย

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  

      เมื่อมีการรบัรูร้ายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน

ทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนน้ันจะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดว้ย ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัว

เงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนน้ันจะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

2.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

       ในงบกระแสเงินสด ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมี สภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับ

จากวันท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกถอน 

 

2.6 ลกูหน้ีการคา้  

      ลูกหน้ีการคา้รบัรูเ้ร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลคา่ต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะส

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ี

การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรบัรูไ้วใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง

ของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

2.7 ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

     ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือสินทรพัยน้ั์น 

     ต้นทุนท่ี เกิดข้ึนภายหลังจะรวมอยู่ ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู ้แยกเป็นอีกสินทรัพย์ห น่ึงตามความเหมาะสม  

เมื่อตน้ทุนน้ันเกิดข้ึนและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและตน้ทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้ นส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่น  ๆ บริษัทจะรับรูต้น้ทุนดังกล่าวเป็น

ค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

     ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยค์ านวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรพัยห์รือ

อายุสญัญาเช่าในกรณีท่ีอายุสญัญาเช่าสั้นกว่าดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน ตามอายุสญัญาเช่า 

อาคาร ตามอายุสญัญาเช่า 



 

120 
 

 

 

 

 

 

โดยเฉล่ียอายุสญัญาเช่าท่ีดินอยู่ระหว่าง 1 ปี ถึง 50 ปี 

       ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานไดม้ีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสมในกรณีท่ีราคา

ตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนทนัที 

       ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณค์ านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ ท่ีไดร้บัจากการ

จ าหน่ายสินทรพัยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

 

2.8     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรพัยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการด าเนินการ

ใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรน้ั์นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 10 ปี 

2.9     การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

สินทรัพยท่ี์มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตัดจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ์ื่นท่ีมีการตดั

จ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื่อมีเหตุการณห์รือสถานการณบ์่งชี้ ว่าราคาตามบญัชี อาจต า่กว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรูเ้มื่อราคาตามบญัชีของสินทรัพยส์ูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่าง

มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อ

วตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรบัรูร้ายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.10    สญัญาเช่า  

กรณีท่ีบริษัทเป็นผูเ้ช่า 

      สญัญาเพื่อเช่าสินทรพัยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูร้ับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่าน้ันถือเป็นสัญญาเช่า

ด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดร้ับจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธี

เสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่าน้ัน 

     สัญญาเช่ า  เช่น  สัญญาเช่ ารถยนต์ ซ่ึ ง ผู ้เช่า เ ป็นผู้รับความเ ส่ียงและผลตอบแทนของความเ ป็นเจ ้าของเกือบทั้ งหมด  

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต า่กว่า 

     จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช ้จ่ายทางการเงินเพื่อให ้ได้อัตราดอกเบี้ ยคงท่ีต่อหน้ีสิน  

คงค้า งอยู่  โดยพิ จารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ ผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่ า ใช ้จ่ ายทางการ เ งินจะบัน ทึก เ ป็น หน้ี สิน 

ระยะยาว ส่วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพื่ อท าให้อัตราดอกเบี้ ยแต่ละงวด เ ป็น 

อตัราคงท่ีส าหรบัยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู่ สินทรพัยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้าน

ของสินทรพัยท่ี์เช่าหรืออายุของสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

ส่วนปรบัปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ตามอายุสญัญาเช่า 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณต์กแต่ง 5 ปี 

อุปกรณส์ านักงาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
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2.11 ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        บริษัทค านวณภาษีเงินไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประมวลรษัฎากรและบนัทึกภาษีเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  

      ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรบัรูใ้นก าไรหรือ

ข า ด ทุ น  ย ก เ ว ้น ส่ ว น ท่ี รั บ รู ้ ใ น ก า ไ ร ข า ด ทุ น เ บ็ ด เ ส ร็ จ อื่ น  ห รื อ รั บ รู ้ โ ด ย ต ร ง ไ ป ยั ง ส่ ว น ข อ ง เ จ ้ า ข อ ง  ใ น ก ร ณี น้ี 

ภาษีเงินไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 

   ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษี ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่  ห รือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ  

มีผลบังคับใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทตอ้งด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน

สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณท่ี์การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัการตีความ และจะ

ตั้งประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

      ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา

ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน 

      อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รบัรูภ้าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีท่ีเกิดจากการรับรูเ้ร่ิมแรกของรายการสินทรพัยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจาก

รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ิน

รอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดังกล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสิน

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดม้ีการจ่ายช าระ 

      สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเ ป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ าบริ ษัทจะมีก า ไรทางภาษี เพียงพอท่ีจะ  

น า จ านวนผล ต่า งชั ่วคราว น้ันมาใช้ปร ะ โยช น์  บ ริ ษัท ได้ตั้ งภ า ษี เ งิ น ได้รอตัดบัญชี ของผลต่ างชั ่ว ครา วของ เ งิ นลง ทุน  

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้เวน้แต่บริษัทสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่คราวและ

ก า ร ก ลั บ ร า ย ก า ร ผ ล ต่ า ง ชั ่ ว ค ร า ว มี ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ค่ อ น ข้ า ง แ น่ ว่ า จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ข้ึ น ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  

ท่ีคาดการณไ์ดใ้นอนาคต 

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

น าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและ

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วย

ภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.12 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

       กิจการได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ 

2.12.1 โครงการสมทบเงิน 

      ส าหรบัโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพนั

จากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเมื่อไดจ้่ายเงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายใหพ้นักงานทั้งหมดส าหรับ

การใหบ้ริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษัทจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก

ตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน

เมื่อถึงก าหนดช าระ ส าหรบัเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรบัรูเ้ป็นสินทรพัยจ์นกว่าจะมีการไดร้บัเงินคืนหรือหกัออกเมื่อครบก าหนดจ่าย 

2.12.2 ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายุ 

       ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน

ผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้ นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น อายุ จ านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

       หน้ีสินส าหรบัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิด
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ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวซ่ึ้งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้

อัตราผลตอบแทน ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบก าหนดของหุน้กู ้

ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที่ตอ้งช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

       ก า ไ รและขาด ทุนจากการวัดมู ลค่ า ใหม่ ท่ี เ กิ ด ข้ึนจากการปรับป รุ งจ ากประสบการณ์ห รื อการ เป ล่ี ยนแปลง ใน  

ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดข้ึน ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้นัทีในก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

2.13 ประมาณการหน้ีสิน  

     บริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงเ ป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดท าไว ้ อันเป็น  

ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพนัน้ันมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งสูญเสียทรัพยากร

ออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

       ในกรณีท่ีมีภาระผูกพันท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิ จการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่ อ 

จ่ายช าระภาระผูกพนัเหล่าน้ัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการ

จะสูญเสียทรพัยากรเพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต า่ 

       บริษัทจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระ ภาระผูกพัน โดยใช้

อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลัง

พิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ ยจ่าย  

 

2.14 ทุนเรือนหุน้ 

      หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 

      ต้นทุนส่วนเพิ่ม ท่ี เกี่ยวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ ้น ซ่ึงสุทธิจากภาษี(ถ้ามี)จะถูกแสดงใน  

ส่วนของเจา้ของ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บัจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 

 

2.15 การรบัรูร้ายได ้

       รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายไดอ้ื่น ๆ ท่ีบริษัทไดร้บัจากการใหบ้ริการในกิจกรรม

ตามปกติธุรกิจ 

       บริษัทรบัรูร้ายไดสุ้ทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซ่ึงบริษัทจะรบัรูร้ายไดเ้มื่อคาดว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดร้ับช าระเมื่อใหบ้ริการ 

บริษัทเป็นผูด้ าเนินการจดัการประมูลเพื่อขายทอดตลาด ซ่ึงจะรับรูร้ายไดค้่าด าเนินการเมื่อใหบ้ริการจดัการประมูล เพื่อขายทอดตลาด

เสร็จส้ิน และรบัรูร้ายไดค้่านายหนา้เมื่อสามารถจดัใหม้ีผูซ้ื้อจากการประมูลขายทรพัยสิ์นทอดตลาดไดส้ าเร็จตามเงื่อนไขในสญัญา และไม่

มีภาระผูกพนัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการยอมรบัในการบริการ 

       ส าหรับสัญญาท่ีมีหลายองค์ประกอบท่ีบริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท (ถ้ามี)  บริษัทต้อง  

แยกเป็นแต่ละภาระที่ตอ้งปฏิบติัท่ีแยกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระที่ตอ้งปฏิบติั

ตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ บริษัทจะรับรูร้ายไดข้องแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบัติแยก

ต่างหากจากกนัเมื่อบริษัทไดป้ฏิบติัตามภาระน้ันแลว้

 

2.16 การจา่ยเงินปันผล 

        เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษัท จะรับรูใ้นดา้นหน้ีสินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรบัรูเ้มื่อไดร้บัการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

2.17        ขอ้มูลจ  าแนกตามส่วนงาน 
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         ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้ม้ีอ านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้ี

อ า น า จ ตั ด สิ น ใ จ สู ง สุ ด ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า นห ม า ย ถึ ง  บุ ค ค ล ท่ี มี ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น 

ผลการปฏิบติังานของส่วนด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริษัท ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

         ปัจจยัความเส่ียงทางการเงิน 

        กิจกรรมของบริษัทย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ ย 

ความเส่ียงจากกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ ยและความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียง  ดา้นการใหสิ้นเชื่อ และ

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด

ผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได ้ 

3.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

         ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบี้ ยในตลาด นอกจากน้ีบริษัทไม่มีเงินกูย้ืมจากภายนอก ดงัน้ัน บริษัทไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธด์า้นอตัราดอกเบี้ ยเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิด

จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ ยดงักล่าว 

3.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

        บริษัทไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเชื่อเน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นรายย่อย บริษัทมีนโยบายท่ีท า

ใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเชื่ออยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ าสูงสุดของ

ความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน อน่ึงลูกหน้ีการคา้ท่ี

คา้งอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกลว้นัส้ินงวดบญัชี ปัญหาในการช าระหน้ีค่อนขา้งต า่  

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้ดังกล่าวจะตอ้ง ช าระหน้ีใหก้บับริษัททนัทีเมื่อมีการส่งมอบรถยนต ์ตลอดจนระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อจะค่อนขา้งสั้น 

โดยอยู่ระหว่าง 4 วนั ถึง 90 วนั 

3.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 

        ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการที่มีการถือเงินสดท่ีเพียงพอและการมีวงเงินอ านวยความสะดวกจาก

วงเงินใหสิ้นเชื่อท่ีไดม้ีการตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษัทไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงิน

ลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของบริษัทมีพลวตั

เปล่ียนแปลงได ้

        ฝ่ายบริหารของบริษัทไดป้ระเมนิและทบทวนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจโดยการ

ประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณใ์นอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณเ์หตุการณใ์นอนาคตท่ีผูบ้ริหารเชื่อว่ากระท าอยา่ง

มีเหตุผลภายใตส้ถานการณใ์นขณะน้ัน 

4.1 ประมาณการทางบญัชีท่ีส  าคญั และขอ้สมมติฐาน 

        บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณใ์นอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบั

ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรบัปรุงยอด

คงเหลือของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

- การดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ 

- บริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุนท่ีอาจเกิดจากการท่ี

ลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทประเมินค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงอยู่บน

พื้ นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช าระหน้ี และกรณีของการผิดช าระหน้ีท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณาแนวโน้มของ

ตลาด 

- อายุการใชง้านของส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

- ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้าน และมูลค่าคงเหลือ ส าหรับส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเมื่ออายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความ
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แตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือ

เลิกใช ้

- ภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

- มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกีย่วกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะ

ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

- บริษัทไดพ้ิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปีซ่ึงไดแ้ก่อัตราดอกเบี้ ยท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของ

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ี

เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่าย

ช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อ

เกษียณอายุท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- ขอ้สมมติฐานหลกัอื่นๆส าหรบัภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เติมอยู่ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

        วตัถุประสงคข์องบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัทเพื่อ

สรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสรา้งของทุนท่ีเหมาะสม  เพื่อลดตน้ทุนทาง

การเงินของทุน  

       ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสรา้งของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์น

เพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทรายไดข้องบริษัทสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี  

 

 

                                                                                               ส  าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 รายไดป้ระมูล รายไดป้ระมูล รายได ้ รายได ้  

 รถยนต ์ รถมอเตอรไ์ซต ์ ค่าขนยา้ย บริการอ่ืน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 636,721,913 66,590,278 86,238,750 13,865,430 803,416,371 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     (378,009,008) 

ก าไรขั้นตน้     425,407,363 

ก าไรจากการด าเนินงาน     284,931,030 

รายไดอ้ื่น     8,453,135 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     293,384,165 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22)     (59,138,401) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี     234,245,764 

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้

เมื่อปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั      

เสร็จส้ิน (point in time) 636,721,913 66,590,278 86,238,750 13,865,430 803,416,371 

รวมรายได ้ 636,721,913 66,590,278 86,238,750 13,865,430 803,416,371 
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ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

 รายไดป้ระมูล รายไดป้ระมูล รายได ้ รายได ้  

 รถยนต ์ รถมอเตอรไ์ซต ์ ค่าขนยา้ย บริการอ่ืน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 531,817,312 63,877,380 76,253,100 21,226,611 693,174,403 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ     (338,489,212) 

ก าไรขั้นตน้     354,685,191 

ก าไรจากการด าเนินงาน     210,703,729 

รายไดอ้ื่น     5,317,711 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน      

   ในการร่วมคา้     (1,146,090) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้     214,875,350 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 22)     (44,408,156) 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี     170,467,194 

 

ขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จดัท าขึ้ นภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 ดงัน้ัน จึงไม่

จ าเป็นตอ้งแสดงจงัหวะการรบัรูร้ายได ้

 

 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงินสด 360,000 360,000 

เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 3,653,071 6,116,116 

 - บญัชีออมทรพัย ์ 68,571,536 104,643,794 

เงินลงทุนระยะสั้นครบก าหนดภายใน 3 เดือน 42,350 31,723 

รวม 72,626,957 111,151,633 

 

อตัราดอกเบี้ ยถัวเฉล่ียของเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่างรอ้ยละ 0.10 ถึงรอ้ยละ 0.85 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.37 ถึงรอ้ยละ 0.85 

ต่อปี) 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะสั้นมีดงัน้ี 

 เงินฝากประจ  าท่ี 

  ครบก าหนดภายใน 1 ปี 

 บาท 

  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 187,016,150 

การซ้ือเพิ่มข้ึน 130,200,194 



 

126 
 

การจ าหน่ายออกไป (90,954,440) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 226,261,904 

การซ้ือเพิ่มข้ึน 193,984,060 

การจ าหน่ายออกไป (99,972,865) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 320,273,099 

 

เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินฝากประจ าธนาคารท่ีมีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 320.27 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี้ ย

รอ้ยละ 0.60 ถึงรอ้ยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : จ านวน 226.26 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ ยรอ้ยละ 0.90 ถึงรอ้ยละ 1.30 ต่อปี) 

 

9 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 118,161,590 83,692,138 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (405,000) (405,000) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 117,756,590 83,287,138 

   

เงินทดรองจ่าย 2,591,797 3,852,792 

หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (178,220) (178,220) 

เงินทดรองจ่าย - สุทธิ 2,413,577 3,674,572 

   

ลูกหน้ีการคา้จากการใหบ้ริการอื่น 3,059,426 4,688,943 

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 18,082,761 15,214,437 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 5,617,450 2,842,398 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 972,884 383,986 

ดอกเบี้ ยคา้งรบั 622,185 476,743 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 148,524,873 110,568,217 

 

10 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ  ากดัในการเบิกถอน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประจ าจ านวน 16.10 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 16.10 ลา้นบาท) ไดน้ าไปเป็น

หลกัประกนัการออกหนังสือค ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบติัตามสญัญาใหด้ าเนินการ

ประมูลขายทอดตลาด และใชใ้นการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 4 แห่ง จ านวน 0.10 ลา้นบาท (หมายเหตุ 

25.2) และจ านวน 16.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 25.3) ตามล าดบั 

 

11 เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 

 

บริษัทมีเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงัน้ี 

   สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

   รอ้ยละ 

การร่วมคา้ ประเภทธุรกิจ ความสมัพนัธ ์  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

บริษัท แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั ใหบ้ริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการซ้ือขาย 

   รถและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ 

ถือหุน้โดยตรง  50.998  50.998 
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11 เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ (ต่อ) 

 

การร่วมคา้เป็นบริษัทท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญั 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 

 วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 280,478 280,478 5,099,800 5,099,800 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (280,478) (280,478) (5,099,800) (5,099,800) 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - สุทธิ -        -        -        -        
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12. ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณสุ์ทธิ 

                                                   ส่วนปรบัปรุง  

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารและ 

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ อปุกรณ ์  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค อปุกรณต์กแตง่ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561         

ราคาทุน 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  ค่าเส่ือมราคาสะสม (123,353,791) (19,302,377) (36,917,206) (33,538,345) (2,140,551) (21,628,751) -        (220,199,339) 

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

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2561         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 
170,180,554 29,034,806 13,373,536 14,788,741 542,310 14,305,869 5,963,531 

248,189,347 

การซ้ือเพิ่ม 
1,082,479 -        969,568 6,627,317 259,832 1,910,789 19,605,313 30,455,298 

การจ าหน่ายออกไป 
(88,410) (98,755) (149,939) (83,439) (989) (630,477) -        (1,052,009) 

การตดัจ าหน่าย - สุทธิ 
(4,440) (48,866) (171,653) (4,162) -        -        -        (229,121) 

การโอนเขา้ (ออก) 
15,291,207 3,536,810 2,433,549 1,561,194 -        -        (22,822,760) -        

ค่าเส่ือมราคา 
(24,823,935) (3,149,024) (4,961,975) (6,262,626) (206,133) (4,657,288) -        (44,060,981) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 161,637,455 29,274,971 11,493,086 16,627,025 595,020 10,928,893 2,746,084 233,302,534 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561         

ราคาทุน 
284,991,246 51,009,792 43,366,789 54,021,336 2,619,841 36,893,109 2,746,084 475,648,197 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม 
(123,353,791) (21,734,821) (31,873,703) (37,394,311) (2,024,821) (25,964,216) -        (242,345,663) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 
161,637,455 29,274,971 11,493,086 16,627,025 595,020 10,928,893 2,746,084 233,302,534 
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12 ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์- สุทธิ (ต่อ) 

 ส่วนปรบัปรุง  

ส่วนปรบัปรุง 

อาคารและ 

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ อปุกรณ ์  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค อปุกรณต์กแตง่ ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสรา้ง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2562         

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 161,637,455 29,274,971 11,493,086 16,627,025 595,020 10,928,893 2,746,084 233,302,534 

การซ้ือเพิ่ม 7,872,801 -        1,462,194 10,491,467 26,401 11,656,401 30,736,391 62,245,655 

การจ าหน่ายออกไป (716,166) (124,422) (3,177) (139,664) (6,324) (3) -        (989,756) 

การตดัจ าหน่าย - สุทธิ (146,789) (120,835) -        -        -        -        (26,730) (294,354) 

การโอนเขา้ (ออก) 13,541,357 -        566,000 3,225,058 -        30,561 (17,362,976) -        

ค่าเส่ือมราคา (26,818,733) (3,356,457) (4,735,098) (7,961,691) (215,988) (4,975,833) -        (48,063,800) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 155,369,925 25,673,257 8,783,005 22,242,195 399,109 17,640,019 16,092,769 246,200,279 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562         

ราคาทุน 304,650,114 49,744,121 45,053,747 66,436,825 2,528,542 45,405,943 16,092,769 529,912,061 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (149,280,189) (24,070,864) (36,270,742) (44,194,630) (2,129,433) (27,765,924) -        (283,711,782) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 155,369,925 25,673,257 8,783,005 22,242,195 399,109 17,640,019 16,092,769 246,200,279 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 โปรแกรม งานระหว่าง  

 คอมพิวเตอร ์ ติดตัง้ รวม 

 บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 3,727,227 -        3,727,227 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (809,122) -        (809,122) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,918,105 -        2,918,105 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,918,105 -        2,918,105 

การซ้ือเพิ่ม 97,000 285,000 382,000 

หกั  ค่าตดัจ าหน่าย (349,803) -        (349,803) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,665,302 285,000 2,950,302 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 3,824,227 285,000 4,109,227 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,158,925) -        (1,158,925) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,665,302 285,000 2,950,302 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,665,302 285,000 2,950,302 

การซ้ือเพิ่ม 250,350 648,500 898,850 

การโอนเขา้ (ออก) 600,000 (600,000) -        

หกั  ค่าตดัจ าหน่าย (393,110) -        (393,110) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,122,542 333,500 3,456,042 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    

ราคาทุน 4,674,577 333,500 5,008,077 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,552,035) -        (1,552,035) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,122,542 333,500 3,456,042 

14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวิธีหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งจ านวนเป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์หรือจ่ายช าระเกินกว่า  

12 เดือน 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

วนัท่ี 1 มกราคม 12,567,678 9,246,942 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 22) 4,037,427 3,320,736 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 16,605,105 12,567,678 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหว่างปีมีดงัน้ี 

  เพ่ิม(ลด)ใน  

  วนัท่ี 1 ม.ค.2562 

งบก าไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จ 
วนัท่ี 31 ธ”ค.2562  

 บาท บาท บาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,633,210 582,115 2,215,325 

ค่าเช่าท่ีดิน  4,308,938 625,417 4,934,355 

ค่าเส่ือมราคา 6,521,311 2,869,895 9,391,206 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 104,219 (40,000) 64,219 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,567,678 4,037,427 16,605,105 

 

 

14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ตอ่) 

  เพ่ิม(ลด)ใน  

  วนัท่ี 1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

  พ.ศ. 2561 เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2561 

  บาท บาท บาท 

    

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 1,468,538 164,672 1,633,210 

ค่าเช่าท่ีดิน  3,652,627 656,311 4,308,938 

ค่าเส่ือมราคา 3,981,558 2,539,753 6,521,311 

สินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 144,219 (40,000) 104,219 

รวมสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,246,942 3,320,736 12,567,678 

 

15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เจา้หน้ีค่ารถยนต ์ 184,203,606 142,602,520 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 45,899,827 42,245,946 

เจา้หน้ีอื่น  4,895,352 5,673,865 

 234,998,785 190,522,331 

 

       เจา้หน้ีค่ารถยนต์ประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการช าระเงิน

คืนแก่เจา้หน้ีค่ารถยนตม์ีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัท าการนับจากวนัส้ินสุดการประมูล  

       ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย โบนัสคา้งจ่าย ค่าเช่าสถานท่ีและค่าบริการคา้งจ่าย เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และ 

ค่าตรวจสภาพรถ เป็นตน้ 
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16 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินในอนาคตของเงินผลประโยชน์ส าหรบัพนักงานเมื่อ

เกษียณ ซ่ึงเงินดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ส าหรบัพนักงานท่ีนอกเหนือจากเงินท่ีจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ านวนท่ีตั้งส ารอง

เงินผลประโยชน์พนักงานเป็นไปตามอตัราท่ีไดร้บัค าแนะน าจากนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอิสระ  

จ านวนเงินท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดงัน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,166,047 7,342,696 

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,164,176 -        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 736,577 638,684 

ตน้ทุนดอกเบี้ ย 241,077 184,667 

ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (231,250) -        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,076,627 8,166,047 

 

16 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

จ านวนท่ีรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัแต่ละรายการมีดงัน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,164,176 -        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 736,577 638,684 

ตน้ทุนดอกเบี้ ย 241,077 184,667 

รวม 3,141,830 823,351 

    เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช้

เมื่อพน้ก าหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่คา่ชดเชยส าหรบัพนักงานท่ีเกษียณอายุและ

มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปีจะเปล่ียนจากจ านวน 300 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนัของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 

- ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  รอ้ยละ  รอ้ยละ 

อตัราคิดลด  2.65  2.65 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน  6.00  6.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน  11.46 - 34.38  11.46 - 34.38 

- การวิเคราะหค์วามออ่นไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

 
การเปล่ียนแปลง 

ในขอ้สมมติ การเพิ่มข้ึนของขอ้สมมติ 

 

การลดลงของขอ้สมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

อตัราคิดลด รอ้ยละ  

0.5 

รอ้ยละ  

0.5 

ลดลง รอ้ยละ 

 0.40 

ลดลง รอ้ยละ 

 2.76 

เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 

4.75 

เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 

2.95 

อตัราการเพิม่ข้ึนของ

เงินเดือน 

รอ้ยละ  

1.0 

รอ้ยละ 1.0 เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 

9.25 

เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 

6.79 

ลดลง รอ้ยละ 

 4.31 

ลดลง รอ้ยละ  

6.09 

อตัราการหมุนเวยีน

ของพนักงาน 

รอ้ยละ 20.0 รอ้ยละ 20.0 ลดลง รอ้ยละ 

14.11 

ลดลง รอ้ยละ 

15.42 

เพิ่มข้ึน รอ้ยละ

24.73 

เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 

21.28 
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การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอื่นคงท่ี ในทางปฏบิติัสถานการณด์งักล่าว

ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธก์นั ในการค านวณการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไวค้ านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในการ

ค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวิเคราะหค์วาม

อ่อนไหวไมไ่ดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 

 

17 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

เงินมดัจ าป้ายประมูล 5,900,000 5,540,000 

เงินมดัจ าประมูลทางอินเตอรเ์น็ต 16,800,000 11,510,000 

เงินสมทบประกนัพนักงาน 1,772,350 1,829,606 

ค่าเช่าท่ีดินคา้งจา่ย 24,671,774 21,544,690 

รวมหน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 49,144,124 40,424,296 

18 ทุนเรือนหุน้ 

 ทุนท่ีจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

     ส่วนเกิน 

 หุน้สามญั  หุน้สามญั  มูลค่าหุน้ 

 หุน้ บาท หุน้ บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

การออกหุน้ -        -        -        -        -        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

การออกหุน้ -        -        -        -        -        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

 

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 550,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2561 : 550,000,000 หุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 

บาท (พ.ศ. 2561 : 0.25 บาทต่อหุน้) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 

 

19 ส ารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัส่วน

ของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ันจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองดงัน้ีไม่สามารถ

น าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

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

จดัสรรระหว่างปี -        -        

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

พ.ศ. 2562 

       ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ในอตัรา

หุน้ละ 0.15 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 550 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 82.50 ลา้นบาท และไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าว เมื่อ

วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2562 

       ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไร

สะสมของบริษัท ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 550 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท และได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2561 

       ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.10 

บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 550 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 55 ลา้นบาท และไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 

2561 

       ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไร

สะสมของบริษัท ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 550 ลา้นหุน้ จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 88 ลา้นบาท และได้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

21 ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายท่ีส าคญัซ่ึงรวมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้ังน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 161,070,806 149,762,686 

ค่าใชจ้่ายในการเคล่ือนยา้ยรถ 112,466,842 97,090,248 

ค่านายหนา้ 1,681,949 1,220,366 

ค่าเช่าท่ีดิน 71,332,672 57,735,755 

ค่าบริการอื่นส าหรบัการประมูล 28,329,982 23,052,837 

ค่าบริการรกัษาความปลอดภยั 23,426,023 21,108,177 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 12) 48,063,800 44,060,981 

ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 13) 393,110 349,803 
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22 ภาษีเงินได ้

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :   

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษีส าหรบัปี 63,175,828 47,728,892 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :   

ลดในสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (หมายเหตุ 14) (4,037,427) (3,320,736) 

รวมค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 59,138,401 44,408,156 

 

       ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีของ

ประเทศท่ีบริษัทตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 293,384,165 214,875,350 293,384,165 211,202,118 

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 

20) 58,676,833 42,975,070 58,676,833 42,240,424 

ผลกระทบ :     

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 504,665 1,634,329 504,665 2,368,975 

รายจา่ยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่ข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (43,097) (201,243) (43,097) (201,243) 

ภาษีเงินได ้ 59,138,401 44,408,156 59,138,401 44,408,156 

 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักเป็นรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 21) 

 

23 ก าไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ดว้ยจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของ

จ านวนหุน้สามญัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายในระหว่างปี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทุน 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

ก าไรสุทธิส าหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ (บาท) 234,245,764 170,467,194 234,245,764 166,793,962 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน (บาท) 0.43 0.31 0.43 0.30 

 

บริษัทไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

 

24 รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

        กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษัททั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่าจะโดยทอด

เดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล าดบัถัดไป บริษัทร่วมและ

บุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและ

พนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลช้ิดกับบุคคลเหล่าน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
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บริษัท ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน ซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่า

รูปแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัท่ีส าคญั 

 

 

24.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 28,866,358 30,081,868 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,156,329 635,731 

 30,022,687 30,717,599 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผูบ้ริหารและเบี้ ยประชุมท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ 

 

25 ภาระผูกพนั 

 

25.1 ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าด  าเนินงาน  

บริษัทมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 50 

ปี โดยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี 

  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

ภายใน 1 ปี 87,861,864 58,502,851 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 174,198,015 161,128,794 

เกินกว่า 5 ปี 715,119,055 470,658,422 

 977,178,934 690,290,067 

25.2 หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมหีนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินในประเทศ เพื่อใชใ้นการ 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาใหด้ าเนินการประมูลขายทอดตลาด เป็นจ านวน 8.78 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 

8.20 ลา้นบาท) วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารเป็นจ านวน 0.10 ลา้นบาท (หมายเหตุ 10) 

25.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดร้บัการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 42.00 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือค ้า

ประกนั 47.60 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 42.00 ลา้นบาท และ 47.60 ลา้นบาท ตามล าดบั) จากสถาบนัการเงนิ 4 แห่งเพื่อใชใ้นการ

ด าเนินงานของกิจการ วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคารเป็นจ านวนเงิน 16.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 10) 

25.4 บริษัทมภีาระผูกพนัตามสญัญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อใหเ้ป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดใหก้บับริษัทท่ีไม่

เกี่ยวขอ้งกนั 233 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์9 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยท่ีบริษัทจะตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขท่ีส าคญัในสญัญา เช่น ค่านายหนา้ เป็นตน้ 

26     เหตกุารณภ์ายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

              ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี  

พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

จ านวน 550 ลา้นหุน้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 137.50 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

             ในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และจะท าการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยจะจ่ายเมื่อไดร้ับการอนุมติั 

จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2563 แลว้  
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             ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัใหจ้่ายเงินปันผลจากก าไร

สะสมของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้จ านวน 550 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 88 ลา้นบาท บริษัทจ่ายเงินปัน

ผลวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ข้อมูลกรรมการ ผู ้บริหาร และเลขานุการบริษัท  

รศ.ดร.ไพบูลย ์ เสรีวิวฒันา 

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อาย ุ(ปี) 66 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001  

RMP: Risk Management Committee Program รุ่นท่ี 

3/2014  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บมจ.สหการประมลู 

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. บรรจภุณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์จ ากดั 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 

2548 – ปัจจบุนั อนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

บล. เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 

2531 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บี อาร ์ซี เอส 

2527 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ ์อินดสัตรีส ์ 

 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ บมจ. ชิค รีพบับลิค 

 กรรมการ บจก. บี อาร ์ซี เอส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 
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ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ 

/ การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)        1.31
/1

 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2561 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

  หมายเหตุ  

 
 /1
 รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุน้  
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รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

อาย ุ(ปี) 61 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 

  

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์Washington State University,USA 

ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

2563- ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บมจ.สหการประมลู 

กรรมการอสิระ  บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 

2563- ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาประจ าของสภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยและ 

ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC 

2555 – 2562 อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2555 – เมษายน 2557  กรรมการอสิระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล 

2555 – ตลุาคม 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน กรรมการอสิระ  บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม 

/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             ไม่มี 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2562 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
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รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรกัษ ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

อาย ุ(ปี)  63 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Minnesota USA 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์University of Minnesota USA 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2554 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมลู 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎรธ์านี) 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีวี ธนัเดอร ์

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ    

บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลิรน์เทค 

2560 – 2562 ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอน็ 

2556 – 2560 ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ 

2555 – 2556 กรรมการอสิระ บมจ. ช. ทว ี

2554 – 2558 กรรมการ บจก. สเปเชียลต้ี เท็ค คอรป์อเรชัน่ 

2552 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ    

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ทีวธีนัเดอร ์  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

บมจ. อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

 ประธานกรรมการ  บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก 

(1994) 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. เลิรน์เทค 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บมจ. บา้นสวยกรุ๊ป (สุราษฎรธ์านี) 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า
หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ  23 มกราคม 2563)             ไม่มี 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2562 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
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นางวิไลวรรณ ศรีส  ารวล 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

อาย ุ(ปี) 61 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 

  

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 145/2018 

Risk Management Program for Corporate Leaders 

17/2019  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2561 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2561 – ปัจจบุนั  

 

 

2562 – ปัจจบุนั 

2561 – 2562 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน*   บมจ.สหการประมลู 

CFO / กรรมการบริหาร บมจ.บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

กรรมการตรวจสอบ บมจ.บรรจภุณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 

2557 – 2559  CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย บมจ. ทรคูอรป์อเรชัน่ 

2554 – 2556  DCFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทรูคอรป์อเรชัน่  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม 

/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา 

 

ง. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

จ. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ฉ. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ  23 มกราคม 2563)         ไม่มี 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2561 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2562 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ไดอ้นุมติัแต่งตั้งนางวิไลวรรณ 

ศรีส ารวล เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มอกี 1 ท่าน 
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นายสุวิทย ์ยอดจรสั 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร  

อาย ุ(ปี) 64 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการส่ือสารการตลาด 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 

RMP: Risk Management Program  รุ่นท่ี 3/2014 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 25 พฤศจิกายน 2556 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน

กรรมการ-บริหารความเส่ียง บมจ. สหการประมลู 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ควอลิต้ี ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี 

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             0.66 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2562 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
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นายเทพทยั ศิลา 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

อาย ุ(ปี) 60 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013  

RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2534 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / 

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง  

บมจ. สหการประมลู 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ  บจก. บลิซซ ์เขาคอ้ 

กรรมการ  บจก. สหการโฮลด้ิง 

2536 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอรท์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลิซซ ์เขาคอ้ 

กรรมการ บจก. สหการโฮลด้ิง 

 กรรมการ  บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอรท์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั บิดา นายวรญัญ ูศิลา 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             3.47 
/1

 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2561 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

หมายเหตุ  

 
 /1
 รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุน้ 
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นายศราวุธ จารุจนิดา 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ(ปี) 62 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA 

ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 

AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. สหการประมลู 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  บจก. แอส

เซทไวส ์ 

2555 – 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง  บมจ. สหการประมลู 

2559 – ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ บมจ. บีที เวลธ ์อนิดสัตรีส ์

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ บมจ.ชิค รีพบับ

ลิค 

2555 – 2560 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / ประธานสายสินเช่ือธุรกิจ  

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ บมจ. บีที เวลธ ์อนิดสัตรีส ์

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. ชิค รีพบับ

ลิค 

 ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

บจก. แอสเซทไวส ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขนั

หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัท

รว่ม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถ

ท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / 

บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้

มี) 

ไม่มี 
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ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ  23 มกราคม 2563)             ไม่มี 

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2562 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง * 
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นายวรญัญู ศิลา 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกิจการภายใน  

อาย ุ(ปี) 36 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี Communication Arts 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 

166/2012  

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 24 กนัยายน 2555 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

พ.ย.62 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกิจการภายใน 

บมจ. สหการประมลู 

2557 – พ.ย.2562 รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายส านักกรรมการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. สหการ

ประมลู 

2555 – ปัจจบุนั 

 

2552 – ปัจจบุนั 

2553 – 2561 

 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง  บมจ. สหการ

ประมลู 

กรรมการ บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอรท์ 

กรรมการ บจก. สหการโฮลด้ิง 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลิซซ ์เขาคอ้ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอรท์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจของบริษทั อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับ

เงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้ม

ระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั บุตร นายเทพทยั ศิลา 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)      1.47  

การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทัทั้งหมดในปี 2562 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
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นางอญัชลี พรรคกลิน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

อาย ุ(ปี) 63 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประกาศนียบตัรชั้นสูง วชิาการสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (3256) 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

พ.ย.2562 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

บมจ. สหการประมลู 

2560 – พ.ย.2562 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บมจ. สหการประมลู 

2558 – 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บมจ. สหการประมลู 

2548 – 2558 

 

 

2532 – 2548 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน   

บจก. ย.ูเอส. สมัมิท (โอเวอรซี์ส)์ และบริษัทในกลุ่ม 

กรรมการ / ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บจก. ดนัลอ้ปพิลโล่ ไทยแลนด ์

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             ไม่มี 
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นายสุธี สมาธิ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 

อาย ุ(ปี) 58 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  

มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย -  

 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

พ.ย.2562 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.สหการประมลู 

2561 – พ.ย.2562 รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.สหการประมลู 

2558 – 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

บมจ.สหการประมลู 

2540-2559 ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายสินเช่ือธุรกิจฟลอรแ์พลน 

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน   

ก. บริษทัจดทะเบียน  ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)  0.03  
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นายอุดม วิวฒันาไพบูลยล์าภ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบตัิการ  

อาย ุ(ปี) 59 

คณุวุฒิทางการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย เกริกวิทยาลยั 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

 

-  

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2562 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏบิติัการ บมจ.สหการ

ประมลู  

2560 - 2561 ท่ีปรึกษา  บมจ.สหการประมลู  

2558 - 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝายปฏบิติัการ บมจ.สหการประมลู  

2557 - 2558 ผูจ้ดัการสาขาเชียงใหม่  บมจ.สหการประมลู 

  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร ในกิจการอ่ืน  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษัทไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน 

ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขนั

หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัท

รว่ม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถ

ท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / 

บริการ / การยืม / ใหกู้ย้ืมเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้

มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             ไม่มี 

 

  



 

152 
 

นายเกรียงศกัด์ิ ธรรมรกัษา 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบ IT 

อาย ุ(ปี) 48 

คณุวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร ์บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ปริญญาตริ วิทยาศาสตร ์(สถิติศาสตร)์  

มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย -  

 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

พ.ย.2562 – ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาระบบ IT  

บมจ. สหการประมลู  

2558 – พ.ย.2562 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บมจ.สหการประมลู 

2557 ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บมจ. สหการประมลู 

2560 – 2561 กรรมการ  บริษัท แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จ ากดั 

2547 – 2556 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บริษัท แวนดา้โฟรเซ่น จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563) 0.02  
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นางสาวพูนศิลป์ แกว้จ  านงค ์

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการและส่งเสริมคุณภาพ  

อาย ุ(ปี) 54 

คณุวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เก่ียวขอ้ง จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

พ.ย.2562 – ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านักกรรมการและส่งเสริม

คุณภาพ บมจ. สหการประมลู  

2559 – พ.ย.2562 รกัษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายส านักกรรมการ  

บมจ. สหการประมลู 

2546 – ปัจจบุนั เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. สหการประมลู 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม / 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 

ข. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

ค. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)              0.0018  
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นางสาวอมัพาพร หลกัเรืองทรพัย ์ 

เลขานุการบริษทั 

อาย ุ(ปี) 59 

คณุวุฒิทางการศึกษา 

 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

การอบรมที่เก่ียวขอ้งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เลขานุการบริษัท (CSP 94/2018) 

Board Reporting Program 30/2019 

ประสบการณก์ารท างาน 5 ปียอ้นหลงั  

2561 – ปัจจบุนั เลขานุการบริษัท  บมจ.สหการประมลู  

2559 – 2560 ท่ีปรึกษา บริษัท ชิค รีพบับลิค จ ากดั 

2556 – 2558 เลขานุการบริษัท  บมจ.สหการประมลู 

2552 – 2554  ท่ีปรึกษาโครงการ  บริษัท เจตาแบค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน  

ก. บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนที่แข่งขันหรือ

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บริษทั 

ไม่มี 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม 

/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา 

 

ช. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ซ. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ฌ. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ / 

การยมื / ใหกู้ย้มืเงิน) พรอ้มระบุขนาดของรายการ (ถา้มี) 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

ไม่มี 

ประวตักิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารกบับริษทั ไม่มี 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (รอ้ยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)             ไม่มี 

 

 



 


