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ปัจจัยความเสี่ยง 

 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง และพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เปา้หมายหลกั
ของการบริหารความเสี่ยงคือการมุง่มัน่จดัการความเสีย่งที่มีต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยง
จะเกิดขึน้หรือลดความเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และ/หรือ ให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ 

ทัง้นี ้โครงสร้างการบริหารความเสีย่งของบริษัทแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัองค์กร ระดบัสายงาน/หน่วยธุรกิจ และระดบั
ปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทที่ได้รับการแต่งตัง้ให้มาท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
รวมทัง้ติดตาม กลัน่กรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้านบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้แต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงขึน้มา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจากสายงานตา่ง  ๆ 
เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด 

ปัจจยัความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทนุในบริษัทของผู้ ถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาจากอคัคีภยั จึงจดัท าแผนในการจดัการปัญหาดงักลา่ว โดยมีมาตรการใน
การรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่างสม ่าเสมอ 
โดยมีการอบรมการป้องกัน การระงบัอคัคีภยัและการซ้อมการหนีไฟแก่พนกังาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา ท าแผนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ทัง้หมดที่ส านกังานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภยัของการเก็บ
น า้มนัเชือ้เพลิง จดัเก็บให้เป็นสถานที่ พร้อมทัง้จดัเตรียมและติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิให้เพียงพอ และครอบคลมุพืน้ที่ เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งที่จะเกิดอคัคีภยัให้ลดน้อยลงที่สดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จดัเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ด้วย
การท าประกนัอคัคีภยัเพื่อรองรับปัญหาความเสี่ยงที่คาดไมถ่ึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลมุเร่ืองทรัพย์สนิของ
ลกูค้า โดยทนุประกนัอคัคีภยัมีมลูค่าไม่น้อยกวา่มลูคา่ตวัทรัพย์สนิ เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกบั
ความเสีย่งจากอคัคีภยัอยา่งเต็มก าลงั อยา่งไรก็ดี ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิเกิดอคัคีภยัที่ร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 

2. ความเสี่ยงจากอุทกภยั 

บริษัทมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอทุกภยัอยา่งรอบด้าน โดยมีการจดัเตรียมพืน้ที่ซึง่มีระดบัความสงูพ้นระดบัน า้ทว่ม
ในหลายพืน้ที่ ตลอดจนจัดหาพืน้ที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 29 แห่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่ง
นอกจากเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนัน้ บริษัทยงัสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิในกรณีที่บาง
พืน้ท่ีเกิดอทุกภยัในอนาคต ส าหรับพืน้ทีใ่นเขตส านกังานใหญ่ บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัอทุกภยัโดยจดัเตรียมแผน 
Safety Zone เพื่อใช้ในกรณีฉกุเฉิน โดยการจดัท าแนวดินเพื่อป้องกนัทรัพย์สนิและรถยนต์ในเขตพืน้ที่ของส านกังานใหญ่  
ซึ่งในปี 2554 บริษัทได้สร้างแนวพืน้ที่ปลอดภัย (“ Safety Zone”) สูงระดับ 2 เมตร ในเนือ้ที่  3 ไร่ และแนวสูงระดับ 0.5 
เมตรในเนือ้ที่  6 ไร่  ในเขตส านกังานใหญ่  ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพืน้ที่ Safety Zone สงูระดบั 3 เมตร ในเนือ้ที่ประมาณ 
14 ไร่เพิ่มเติม และในปี 2560 บริษัทได้ท าการยกระดบัพืน้โรงรับรถ โรงท าความสะอาดรถ และโรงตรวจสภาพรถประมลู
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จ านวน 6 โรง พร้อมแนวถนนด้านในบริษัท ท าเป็นแนวป้องกนัน า้ท่วม มีการติดตัง้เคร่ืองสบูน า้ขนาดใหญ่ และปรับปรุง
ทางระบายน า้ให้ดีขึน้ ตลอดจนท าประกันภัยสิ่งปลกูสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในเขตพืน้ที่
ส านกังานใหญ่และสถานที่ในการดแูลทรัพย์สินของบริษัททัว่ประเทศ 29 แห่ง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจัดท าแผนการ
ป้องกนัน า้ท่วมเป็นขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ เจ้าหน้าที่ และการรายงานเหตกุารณ์ต่อ
ผู้บงัคับบัญชาเพื่อสัง่การ บริษัทจึงประเมินว่าสามารถบริหารความเสี่ยงนีไ้ด้ในเกณฑ์ดี  อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมา
บริษัทไมเ่คยได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัที่เคยเกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน  

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกลุม่ครอบครัวศิลา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 311.35 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 56.61 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 550  ล้านหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึง่มากกวา่ร้อยละ 
50 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว การถือหุ้นจ านวนดงักลา่วอาจท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นีม้ีอ านาจในการควบคมุ
และมีอิทธิพลตอ่การด าเนินงาน รวมถึงการควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้ แตไ่ม่สามารถ
ควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกรณีส าคญัที่ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ  จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมี
อ านาจโดยไม่จ ากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร  โดยเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการท างานตลอดจนถ่วงดลุอ านาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดบัหนึ่ง รวมทัง้ 
ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองตา่ง ๆ ในการน าเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 

ทรัพย์สินหลกัที่บริษัทให้บริการในการประมลู ได้แก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 
86 ของรายได้รวมของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทมีการจดัหาจ านวนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์สว่นใหญ่ผา่นเจ้าของ
ทรัพย์สนิที่เป็นนิติบคุคล ซึ่งสว่นใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และน ารถยึด
จากลกูค้ามาท าการประมลู โดยจ านวนรถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สินที่น ามาประมลู 3 รายแรกมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 
66 ของทรัพย์สินที่ประมลูจบของบริษัท  โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทัง้ 3 รายดงักลา่วนัน้ มีสาเหตมุาจากทัง้ 3 รายถือ
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินเข้า
มาด าเนินธุรกิจจดัการประมลูด้วยตนเอง หรือน าทรัพย์สนิไปท าการประมลูที่บริษัทอื่น ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทได้ท าการประเมินความเสีย่งดงักลา่วแล้วเช่ือวา่โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีไม่สงูมากนกั 
เนื่องจากสถาบันการเงินที่เป็นลูกค้าหลกัของบริษัทนัน้ มีนโยบายมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง และ
ต้องการความโปร่งใสในการท าการประมลู โดยหากสถาบนัการเงินดงักลา่วหนัมาด าเนินธุรกิจประมลูรถภายหลงัจากยึด
รถแล้ว จะมีสถานะเป็นผู้ยึดรถและผู้ประมลูขายพร้อมกนั ดงันัน้ อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลกูค้าที่ถกู
ยึดรถ เนื่องจากลกูค้าที่ถูกยึดรถจ านวนหนึ่งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเสี่ยงในการที่
สถาบนัการเงินดงักลา่วจะน าทรัพย์สินไปท าการประมลูที่บริษัทอื่นนัน้ บริษัทเช่ือมัน่ว่าความได้เปรียบจากประสบการณ์
ด้านการจดัการประมลูของบริษัทท่ีสัง่สมมากวา่ 27 ปี การให้บริการท่ีดี ท าให้บริษัทมีฐานลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้
บริการกบับริษัทมาอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเน้นคณุภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น  
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การมีพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิกระจายกว่า 29 จดุทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหนว่ยงานที่
มีความช านาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเข้าท าการประมูลที่ส านักงานใหญ่ และสาขารังสิต พร้อมจัดเกรดรถให้เป็น
มาตรฐาน จึงก่อให้เกิดความเช่ือถือในระบบการบริหารจดัการของบริษัทซึ่งจะเป็นอปุสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งราย
ใหม่ที่ต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันาเพื่อให้เกิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการราย
เดิม 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ 
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมลูได้อยา่งทนัท่วงที ทราบจ านวนรถที่อยู่ในคลงัสนิค้า จ านวนรถคงค้าง ระยะเวลาที่ค้าง  
เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเร่ืองการบริการที่ดี  ลกูค้าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction  
Mobile Auction, E-Onsite และบริษัทจะพฒันาระบบการบริการต่าง ๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าและ
เจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มสดัสว่นการจดัหารถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากแหลง่อื่น  ๆ  ทัง้จากบริษัทเอกชนอื่น รวมทัง้จาก
บคุคลรายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การสง่เสริมการขาย อาทิเช่น การให้สว่นลดคา่ธรรมเนียมในการน ารถเข้าประมลู 
และการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความช านาญให้ค าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าท าการประมลู เป็นต้น และให้
ความส าคญัในการดแูลทรัพย์สนิของเจ้าของทรัพย์สนิท่ีท าการประมลูไมใ่ห้สญูหายหรือเกิดความเสยีหาย 

5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท 

จากการท่ีทรัพย์สินสว่นใหญ่ที่ท าการประมลูนัน้ เป็นรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ซึง่ยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนดัช าระหนี ้
โดยตามสญัญาเช่าซือ้นัน้ผู้ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ ่งในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพย์สินดงักล่าวไม่
สามารถน ามาท าการประมลูได้โดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงินนัน้ บริษัทจะต้องท าการ
รับฝากรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ที่ถกูยดึเพื่อรอการประมลู ท าให้รถยนต์ดงักลา่วจะถกูจดัเก็บไว้ในพืน้ท่ีและความดแูล
ของบริษัทโดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน ส าหรับรถยนต์ และ 1 – 15 วนั ส าหรับ
รถจกัรยานยนต์ รวมทัง้บริษัทยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดงักลา่วจากสถานที่จดัเก็บทรัพย์สินไป ยงั
สถานที่ประมลู ท าให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบตอ่ค่าเสยีหายในกรณีทรัพย์สนิอาจสญูหายหรือเสยีหายใน
ระหวา่งที่อยูภ่ายใต้การดแูลของบริษัทได้  

ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการปอ้งกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่รถเกิดอบุตัิเหตหุรือความเสียหายในระหว่างที่
รถอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สิน การควบคมุการเข้าออก ใน
พืน้ที่ การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพืน้ที่ซึ่งมีการ
จัดเก็บรถ โดยตามสญัญาระบใุห้บริษัทรักษาความปลอดภยัชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดตอ่ทรัพย์สินแก่บริษัท ในกรณีที่ความ
เสยีหายเกิดจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภยั 
รวมทัง้มีการท าประกนัภยัทรัพย์สินในวงเงินรวม  2,023 ล้านบาท ส าหรับพืน้ที่จดัเก็บ/ทรัพย์สินที่จดัเก็บทัว่ประเทศ และใน
วงเงินรวม 202 ล้านบาทส าหรับทรัพย์สนิที่จดัเก็บของกลุม่บริษัทในเครือของสถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง นอกจากนี ้ในสว่น
ของการขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผู้ว่าจ้างท าการขนย้ายทรัพย์สินท าประกนัภยัจากความเสียหายระหว่างขน ย้าย
ทรัพย์สินซึ่งครอบคลมุถึงความผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทเช่ือว่าการด าเนินการตามที่ได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้น สามารถลดทอนความเสีย่งในการท่ีทรัพย์สนิจะเกิดการสญูหายหรือเสยีหายระหวา่งการดแูลของบริษัทได้
ในระดับหนึ่ง โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูญหายจากพืน้ที่จัดเก็บ
ทรัพย์สนิของบริษัท 



 บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)    
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6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า 

จากการที่บริษัทมีการสง่เสริมการประมลู โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการ
จัดการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้ เข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ประมลูเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนดัช าระ
หนีข้องลกูค้าที่สามารถน ารถยนต์ออกจากพืน้ท่ีได้ก่อนการช าระเงินคา่ทรัพย์สนิดงันี ้

หลักเกณฑ์ วางมัดจ า ช าระ การช าระเงนิเพื่อรับรถออก 

ป้ายกลุม่ เลข 8   ไมต้่อง ไมต้่อง ไมต้่อง 
ป้ายกลุม่ เลข 7   ไมต้่อง ไมต้่อง ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค

ตัว๋แลกเงิน 
ป้ายกลุม่ เลข 6 ไมต้่อง ไมต้่อง ช าระเป็นเช็คได้ 
ป้ายกลุม่ เลข 1  
(ลกูค้าที่เคยมาประมลูรถ) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋แลกเงิน  

ป้ายกลุม่ เลข 9  
(ลูกค้าที่เข้าประมลูครัง้แรก ประมลูได้ 1 คนัตอ่ป้าย) 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋แลกเงิน  

ที่มา :  บริษัท 
หมายเหต ุ
1. การประมลู ณ ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ต้องช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
2. การประมลูสญัจร และสาขาตา่งจงัหวดั ต้องช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
3. ลกูค้าที่มีสิทธ์ิท าการจา่ยเช็คสามารถจา่ยเช็คลงวนัที่ลว่งหน้าได้ไมเ่กิน 2 วนัท าการหลงัวนัประมลู  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยในการพิจารณาให้สิทธิ
พิเศษแก่ผู้ประมลู บริษัทได้ท าการเก็บสถิติผู้ประมลูซือ้รถย้อนหลงัของทกุ ๆ ปี  เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลกูค้า เพื่อท า
การวิเคราะห์ ทัง้ในด้านของปริมาณการซือ้ขาย ลกัษณะผู้ซือ้ การติดต่ออย่างสม ่าเสมอ เป็นต้น รวมทัง้เป็นผู้ประมลูที่ไม่
เคยมีประวตัิผิดนดัช าระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ภายหลงัชนะประมลู บริษัทยงัเป็นผู้ เก็บรักษาเลม่ทะเบียนรถทกุคนัและ
จะส่งมอบให้แก่ผู้ซือ้ภายหลงัจากที่ผู้ ซือ้รถท าการช าระเงินครบทัง้จ านวน ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการน ารถ
ดงักล่าวไปขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทัง้บางส่วนของผู้ซือ้รถดงักล่าวเป็นลกูค้าซึ่งน ารถมาประมูลขายกับบริษัทจึง
เปรียบเสมือนบริษัทมีทรัพย์สินของลกูค้าเป็นหลกัประกันเช่นกนั ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภท
ลกูค้าอย่างตอ่เนื่อง โดยหากลกูค้าใดที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย บริษัทจะ
ท าการยตุิสทิธิพิเศษในทนัที ด้วยแนวทางการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทเช่ือมัน่วา่จะปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วได้ 
ปัจจุบนับริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลกูค้าสทิธิพิเศษรายเดิมทกุ ๆ ปี โดยมีการพิจารณาปรับเครดิตลกูค้าอยา่ง

สม ่าเสมอ 
 


