
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

พนัธกิจหลกัของบรษิทัประกอบดว้ย พนัธกิจต่อลกูคา้ ผ ูถื้อห ุน้ พนกังาน และสงัคม ดงัน้ี 

 

 ใหบ้ริการรักษาทรัพยส์ิน ปรับปรงุสภาพ เป็นมากกว่าการประมลู เรา คือ ผูส้รา้งมลูค่าเพิ่ม

อย่างครบวงจร โดยมุ่งเนน้ในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคณุภาพดว้ยเอกลักษณ์ เพื่อส่ง

มอบผลิตภ ัณฑท์ี ่ม ีคณุค่า  และความน่าเชื่อถือสงู รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและ

ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลกูคา้ 

 

 มกีารก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร และ
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุที่สงูใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

 

 สรา้งความแข็งแกร่งในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการใหค้วามส าคัญแก่

ลกูคา้ เพื่อสรา้งขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพนูความผกูพนัตอ่

องคก์ร เพื่อใหพ้นกังานท างานอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 ชว่ยเหลอื สง่เสริม และแสดงความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

คณุค่า 

การเสนอบริการที่มคีณุภาพ เนน้ถึงการบริหารงานและการจดัประมลูท่ีโปร่งใส  

ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและซ่ือตรงทกุขัน้ตอน เพื่อสรา้งความพงึพอใจและความสาเร็จใหแ้ก ่

ผูซ้ื้อและผูข้ายดว้ยความยตุธิรรมสอดคลอ้งกบัค าขวญัของบริษทัที่ว่า  

“ความส าเรจ็ของคณุ คือ ความภาคภมิูใจของเรา” 
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ปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่อตุสาหกรรมยานยนต์ต้องประสบกับสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ ทัง้
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่และกฎหมายการทวงหนีซ้ึ่งส่งผลกระทบถึงการยึดรถของธนาคารที่น าส่งรถยึดมาประมูล 
ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศและต่างประเทศอยู่ในภาวะทรงตวั กระทบกบัการสง่ออก และพืชผลทางการ
เกษตรราคาไมด่ี ทัง้หมดล้วนเป็นปัจจยัเสีย่งตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีที่ผา่นมา ท าให้รายได้จากการให้บริการและก าไร
สทุธิลดลงจากปี 2558 

บริษัทตระหนกัดีว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจนัน้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดงันัน้ จึงต้องเร่ง
พฒันาให้บริษัทมีความเข้มแข็ง พร้อมแขง่ขนัในทกุสภาวะ และสามารถสร้างผลก าไรได้อยา่งยัง่ยืน 

ปี 2560 จะเป็นปีแหง่ความท้าทายของบริษัทอีกปีหนึง่ เนื่องจากจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกบัการเปลีย่นแปลงที่บริษัทต้อง
เผชิญในอนาคต บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะปรับปรุงการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยืนภายใต้หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการและข้อพึงปฏิบตัิที่ดี อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบ 
Web Base ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถและติดตามผลการขายได้ทนัทีแบบ Real Time และการพฒันาระบบการ
ประมลูออนไลน์ ที่สามารถรองรับการประมลูทกุระบบปฏิบตัิการ 

ส่วนงานที่ท้าทายที่สดุส าหรับบริษัทในความเห็นส่วนตวัของผมคือการสร้างให้ End User น ารถมาเข้าประมลู และ/หรือ มา
ประมลูรถไปใช้ โดยบริษัทมีแผนพฒันาและสร้างความเช่ือมนัให้กบัลกูค้าบคุคล นอกจากนี ้บริษัทได้ร่วมทนุกบั บริษัท ทีเอส
เอฟ เอนเนอร์จี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรีซิกตีไ้ฟว์ จ ากัด (มหาชน) โดยการจดัตัง้บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชัน่ 
จ ากดั เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กบับริษัทเพิ่มมากขึน้ อนัจะสง่ผลดีให้แก่บริษัท และผู้ ถือหุ้น 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้น  ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ร่วมค้า ลกูค้า และผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่
สนบัสนนุบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทขอให้ความเช่ือมัน่ว่าบริษัทจะด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยา่งมัน่คง ตอ่เนื่อง และยัง่ยืนตอ่ไป 

 

(รศ.ดร.ไพบลูย์  เสรีวิวฒันา) 
ประธานกรรมการ 

สารจากคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง ซึง่จะท าให้ธุรกิจด าเนินไปอยา่งตอ่เนื่อง จึงได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้ก าหนดหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจดัท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง การประเมินความเสีย่งทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ก าหนดมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขความเสีย่ง และการติดตามผล
อยา่งสม ่าเสมอ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ เพื่อทบทวนแผนงานการประเมินความเสีย่ง และแนวทาง
การจดัการความเสี่ยงตามหลกัการที่ก าหนดในนโยบายและคูม่ือบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ
และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่งอนัเกิดจากปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัท และติดตาม
ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงส าคญั ๆ โดยพิจารณาระบุปัจจยัเสี่ยงที่ครอบคลมุการปฏิบตัิงาน โอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยง ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัอย่างเป็นระบบ โดย ได้
เพิ่มเติมและปรับปรุงรายการความเสีย่งที่เกิดขึน้ระหวา่งปี ทัง้เสนอแนวทางการบริหารความเสีย่งให้กบัฝ่ายบริหาร 

โดยมีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาปัจจยัความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน  

2. ติดตามการด าเนินงานด้านบริหารความเสีย่ง และให้ค าแนะน ากบัคณะท างานเพื่อสง่เสริมให้มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสทิธิภาพ สอดคล้องกบัหลกัและแนวทางปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมก ับธุรกิจ  มีการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัค ับที ่เ กี ่ยวข้องอย่างถ ูกต้องครบถ้วน เ ป็นการ
เตรียมพร้อมไว้อยา่งรอบด้านเป็นการลว่งหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสีย่ง และด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 
 

              

                                  (นายสวุิทย์ ยอดจรัส)  
  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
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ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีการประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ โดยมีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัท เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
กรรมการ ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิตามที่เสนอ 

2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิตามที่เสนอ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้ในกฎ
บตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นไปตามหลกับรรษัทภิ
บาล และมีความโปร่งใสในการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 

 
 
 

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์) 
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 

 

 

 

            รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงเป็นเร่ืองท้าทายส าหรับผู้ประกอบธุรกิจทัง้หลาย รวมถึงบริษัทผลกัดนัให้บริษัท
ได้เตรียมความพร้อมและวางแผนกลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องรองรับกบัทกุสถานการณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นปีที่
บริษัทได้ด าเนินการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าทกุช่องทาง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า คูค้่า ทกุระดบั  

บริษัทยงัสามารถครองสว่นแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหนึ่ง อนัเนื่องมาจากความมุ่งมัน่ตัง้ใจของทีมงานทัง้ผู้บริหารและพนกังานใน
การพฒันาปรับปรุงระบบ รวมทัง้สร้างเครือข่ายการให้บริการ โดยปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพืน้ที่บริการที่จดัเก็บทรัพย์สินให้เป็น
สาขาที่สามารถจัดเก็บทรัพย์สินและด าเนินการประมูลได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทมีรายได้จากการประมูลเพิ่มขึน้ ลดต้นทุนการ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และลดความเสี่ยงภยัจากการขนย้าย สามารถจดัประมลูในพืน้ที่ของผู้ที่ต้องการประมลูรถได้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัเพิ่มช่องทางในการหาทรัพย์สินมาประมลูจากแหลง่อื่น ได้แก่ผู้ ใช้รถโดยตรงให้สามารถน ารถเข้ามาประมลูได้สะดวก
ขึน้ 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจหลกัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสร้างพืน้ฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง
ท่ามกลางการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการขบัเคลื่อนธุรกิจตัง้แต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทุก
ระดบัชัน้ ช่วยกนัด าเนินการและบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ช่วยกนัดแูลพฒันาสงัคมและชมุชนให้แข็งแรง และอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสขุ  ร่วมกนัสร้างจิตส านกึให้รู้คณุคา่ ควบคูก่ับการใช้ทรัพยากรและดแูลสิง่แวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอยา่งมัน่คง
ยัง่ยืน 

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทกุฝ่าย ที่ไว้วางใจและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทในทกุ ๆ ด้านด้วยดีเสมอมา 

 

 

(นายสวุิทย์ ยอดจรัส) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 

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

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

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

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

กรรมการผู้จดัการ 
6. นายสุวทิย์ ยอดจรัส  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานกรรมการบริหาร  
7. นายวรัญญู ศิลา   กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ 
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บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาให้บริษัทเติบโตแบบยัง่ยืน และเน้นการให้บริการด้านคณุภาพ โดยยกระดบัการ

ด าเนินงานและบริหารองค์กรเป็นมืออาชีพและเข้าสู่ระดบัสากล ซึ่งรวมถึ งการประมูลสินค้าทุกชนิดที่มิใช่เพียงสินค้า

ประเภทรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เท่านัน้ ทัง้นี ้เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครอบคลมุทกุประเภททรัพย์สนิ

ในด้านการประมูล โดยมีนโยบายการเสนอบริการที่มีคณุภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจดัประมลูที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่

ถูกต้องและซื่อตรงทุกขัน้ตอน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ซือ้และผู้ขายในด้านความยุติธรรม โดยมีการพฒันาระบบการ

จดัการการประมลูแบบ Web Base ที่มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาและส านกังานและคลงัสินค้า สามารถดแูลตรวจสอบใน

เร่ืองสภาพสินทรัพย์อย่างมีระบบและได้มาตรฐานแบบ Real Time มีการประเมินราคากลาง หรือราคาเปิดอย่างเหมาะสม 

และได้รับการยอมรับจากเจ้าของสินทรัพย์ ดงันัน้ ผู้ เข้าร่วมประมลูจะได้ซือ้สินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสมกบัสภาพ คณุภาพการ

ใช้งาน เพื่อเพิ่มมลูคา่และความส าเร็จตอ่ทัง้คูค้่าและลกูค้า สอดคล้องกบัค าขวญัของบริษัทที่วา่  

 

“Your Success is our Pride”  ความส าเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา 

 

ทัง้นี ้บริษัทวางแนวนโยบายในการเพิ่มรายได้และผลก าไรในอนาคตโดย 

1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สนิในสว่นของรถยนต์ โดยเพิ่มในสว่นรถยนต์สว่นบคุคล จากผู้ใช้งานโดยตรงเพิ่มขึน้  

2. ขยายฐานผู้ เข้าร่วมการประมลู 

3. เพิ่มประเภททรัพย์สนิในการประมลูให้มีความหลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

             นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
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บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจดัตัง้เมือ่วนัท่ี 2 สงิหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมลู 

จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 3 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ 

ภายใต้การบริหารงานเร่ิมแรกของ นายเทพทยั ศิลา ซึง่เป็นผู้ก่อตัง้และบกุเบิกธุรกิจมาตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

เดิมผู้ก่อตัง้ประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตัง้ได้จดัตัง้บริษัทขึน้ เนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจให้บริการประมลูรถยนต์ ซึ่งในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไม่มีการด าเนินธุรกิจดงักลา่วอย่างจริงจงั จึงได้เร่ิม

ท าการศกึษาถึงความต้องการของลกูค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมลูสนิค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆ 

ประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็น

อีกทางเลือกหนึง่ของผู้บริโภคคนไทยในการซือ้/ขายรถยนต์ ด้วยราคายตุิธรรมและสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ทัง้ผู้ซือ้

และผู้ขาย โดยบริษัทถือเป็นบริษัทแหง่แรกในประเทศไทยที่เปิดด าเนินธุรกิจด้านการประมลูรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open 

Auction) ซึง่เป็นรูปแบบของการประมลูซึง่ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิใดๆ จะต้องแสดงเจตจ านง ด้วยการเสนอราคา

ตอ่สาธารณะ หรือกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลู โดยผู้ที่เสนอราคาสดุท้ายสงูที่สดุจะเป็นผู้ที่ชนะการประมลู  

นอกจากบริษัทให้บริการประมลูรถยนต์เป็นหลกัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการบริการประมลูรถจกัรยานยนต์ตลอดจนสินค้า

ประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลกูค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ 

เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย ซึ่งไม่

จ ากดัแตเ่พียงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เทา่นัน้ 

บริษัทมีส านกังานใหญ่ซึ่งมีพืน้ที่สว่นหนึ่งส าหรับใช้เป็นสถานที่ประมลูแห่งแรกตัง้อยู่ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 85 - 

ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ย้ายส านกังานใหญ่มาตัง้อยู่ที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงั

ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งตัง้อยู่ในท าเลที่มีศกัยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพืน้ที่เพียงพอท่ีจะ

รองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมลูในอนาคต ทัง้นี  ้สถานที่ตัง้ดงักลา่วถกูใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัทมา

จนถึงปัจจบุนั  

ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับและ

ไว้วางใจจากสถาบนัการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน 

(ปรส.) ให้เป็นผู้ด าเนินการบริหารงานประมลูขายทอดตลาดทรัพย์สินทกุประเภท เช่น รถยนต์ อสงัหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน

ทัว่ไป มาโดยตลอด  

 

 

                 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี ้

ปี 2534 - 2540 - 

 

 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจการประมลูรถยนต์ จากนัน้จึงเพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว

เป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามล าดบั เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการและ

เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้ บริษัทได้เร่ิมจดัการประมลูรถจกัรยานยนต์เพื่อเป็นการขยาย

ฐานลกูค้า 

ปี 2541 - 2545 - ได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อท าการประมลูรถยนต์

และทรัพย์สนิของสถาบนัการเงินท่ีปิดกิจการ 

 -  บริษัทเป็นบริษัทแหง่แรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแหง่ที่ 2 ของเอเชียถดัจากประเทศ

ญ่ีปุ่ นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction Association (NAAA) ซึ่งเป็น

องค์กรผู้ ประกอบธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ ไม่หวังผลก าไร ตัง้อยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการ

ประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซือ้และผู้ ขาย และสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ

อยา่งโปร่งใสและยตุิธรรม 

 - เพิ่มทนุจดทะเบียนและช าระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายกิจการ

และได้เร่ิมรับจดัประมลูสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทัง้นี ้

เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ผู้ซือ้และผู้ ขาย ซึ่งไม่จ ากัดแต่เพียงรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์เทา่นัน้ 

ปี 2546 - 2550 - เร่ิมจดัการประมลูสญัจรในต่างจงัหวดัเป็นครัง้แรก และท าการเปิดพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สินใน

สว่นของรถยนต์ทัง้สิน้ 17 จงัหวดั ซึง่ได้แก่ พิษณโุลก เชียงใหม ่นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด 

อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา            

สรุาษฎร์ธานี ตรัง ภเูก็ต เพื่อให้ครอบคลมุการประมลูทัว่ภมูิภาค ตลอดจนเพื่ออ านวยความ

สะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สนิ 

 - บริษัทจดัตัง้สาขาที่รังสติ – คลอง 8 เพือ่เป็นการขยายฐานลกูค้าในเขตปริมณฑล 

ปี 2551 - 2552 - เพิ่มพืน้ที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จ านวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้ และภาค

ตะวนัออก 
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ปี 2555 - 

 

บริษัทร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพืน้ที่

ดงักลา่วผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถทดลองขบัรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมลู ซึ่งเป็นกลยทุธ์

ทางการตลาดเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ลกูค้า และร่วมมือกบับริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จ ากดั 

จดัการประมลูเคร่ืองใช้ไฟฟา้ที่สาขารังสติ – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมลู  

 - บริษัทแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัที่ตรา

ไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทัง้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาท

เป็น 145 ล้านบาท 

มีนาคม 2556 

 

-  บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 

0.25 บาท พร้อมลดทนุจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทนุจดทะเบียนเพิ่มทนุทัง้สิน้ 27.50 ล้านบาท   

 

 

สงิหาคม 2556  

- 

 

- 

ขยายพืน้ที่ส านกังานใหญ่ประมาณ 14 ไร่ โดยปรับความสงูพืน้ที่เพิ่มขึน้ เพื่อใช้เป็น Safety 

Zone ปอ้งกนัน า้ทว่ม และยกเลกิการประมลูที่แจ้งวฒันะ 

หุ้นของบริษัทเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  

2556 

ปี 2557  - 

- 

 

- 

บริษัทมีการเปิดสถานท่ีประมลูแหง่ใหมท่ี่ พทุธมณฑลสาย 2 

บริษัทมีการเพิ่มพืน้ที่จัดเก็บทรัพย์สิน จ านวน 3 จังหวดั คือ  เชียงใหม่ นครราชสีมา และ

สริุนทร์ 

บริษัทได้มีการเพิ่มวนัประมลูเป็น ประมลูทกุวนั โดยสลบักนัไปในแตล่ะสาขา 
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ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

- 

- 

- 

 

- 

บริษัทเพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ 
หาดใหญ่ 

บริษัทเพิ่มวนัประมลูมากขึน้ 

บริษัทเพิ่มทรัพย์สนิในการประมลู เช่น สนิค้าแบรนด์เนม  

บริษัทรับด าเนินการจดัการประมลูให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศลุกากร คณะกรรมการ

ปอ้งกนัปราบปรามยาเสพติ (ปปส.) ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ด าเนินการจดัการประมูล ใบอนญุาตคลื่นความถ่ี 1800 Mhz. 

และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) 

ปี 2559 - 

- 
 
 

- 

 

บริษัทเพิ่มสถานท่ีสาขาการประมลูที่จงัหวดัพิษณโุลก 

บริษัทได้รับวางใจจาก กรมศุลกากรให้จัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์และ
ส านกังาน กสทช. ให้ด าเนินการประมลูหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับบริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีที่
เป็นหมายเลขสวย จ านวน 16 หมายเลข  

บริษัทเพิ่มสนิทรัพย์ในการประมลู อาทิ ที่ดิน 4G อสงัหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์หรู เป็นต้น  
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ลักษณะของการบริการ 

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจดัการประมลูทรัพย์สนิทกุประเภท รวมทัง้ให้บริการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัการประมลู เช่น การเคลือ่นย้ายทรัพย์สินที่ท าการประมลู การประสานงานกบัสถาบนัการเงินในการหาแหลง่เงินทนุใน

การซือ้ทรัพย์สินแก่ผู้ประมลู การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมลู แต่ไม่สามารถจบการประมลูได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

การให้บริการด้านอื่นๆ นัน้ เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมลูซือ้  
 

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน 

รายได้ส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากรายได้ค่าบริการในการเป็นคนกลางในการประมูลทรัพย์สินเป็น

หลกั ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ในรูปแบบค่าธรรมเนียมในการให้บริการ  โดยมีการเรียกเก็บค่าด าเนินการจากผู้ประมลูซือ้

เป็นหลกั และเรียกเก็บคา่บริการหรือคา่คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์สนิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั 

ทัง้นี ้ปัจจัยส าคญัในการประกอบธุรกิจคนกลาง คือ ต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ เก่ียวข้องทัง้ 2 กลุม่ได้สงูสดุ โดยการเป็นคนกลางในธุรกิจประมลูนัน้ ผู้ เก่ียวข้องจะประกอบด้วยผู้ประมลูซือ้ และเจ้าของ

ทรัพย์สนิท่ีน ามาประมลู ซึง่มีความต้องการท่ีแตกตา่งกนั กลา่วคือ  

ผู้ประมลูซือ้ : ต้องการความหลากหลายของทรัพย์สิน และปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้สามารถเลือกและได้

ทรัพย์สนิท่ีตรงตามความต้องการ มีราคาที่เหมาะสมกบัความต้องการของตน  

เจ้าของทรัพย์สนิ : ต้องการให้สามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม โดยเจ้าของทรัพย์สนิจะ

เลอืกบริษัทผู้จดัการการประมลูที่มีผู้ เข้าร่วมประมลูเป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสที่สนิค้าของ

ตนจะสามารถจ าหนา่ยได้ รวมทัง้มีการแขง่ขนัอยา่งสมบรูณ์ สง่ผลตอ่ราคาจ าหนา่ยทรัพย์สนิ  

จากความต้องการที่แตกต่างดังกล่าวข้างต้น การประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประมูลนัน้ บริษัทต้องให้

ความส าคญัในการจดัหาทรัพย์สนิในการประมลูให้มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้า

ร่วมการประมูลเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสที่การประมูลทรัพย์สินส าเร็จเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีความเป็นธรรมของราคาที่

เพิ่มขึน้จากการแขง่ขนัท่ีสมบรูณ์  

       ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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ทรัพย์สินที่บริษัทท าการจัดการประมูล สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้ 

1)  รถยนต์ 

การให้บริการประมลูรถยนต์ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทโดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้รวมของบริษัท

ตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา บริษัทมีการให้บริการประมลูรถยนต์ทกุประเภท ทกุยี่ห้อ ทกุรุ่น ทัง้รถยนต์ที่สามารถขบัเคลื่อนได้ 

สามารถซอ่มได้ หรือซากรถจากอบุตัิเหต ุโดยเจ้าของทรัพย์สนิรถยนต์ที่น ามาประมลู จะประกอบด้วย 2 กลุม่หลกั คือ  

 กลุ่มนิติบุคคล  เช่น สถาบนัการเงิน บริษัทลิสซิ่ง ที่มีการยึดรถจากการปลอ่ยสินเช่ือรถยนต์  บริษัทรถ

เช่าที่รถยนต์ครบก าหนดอายใุช้งาน บริษัททัว่ไปที่มีรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร หรือรถยนต์สว่นกลางของ

พนกังาน เป็นต้น 

 กลุ่มลูกค้าบุคคล เช่น บคุคลทัว่ไปที่เป็นเจ้าของรถยนต์ ผู้ ค้ารถยนต์มือสอง (เต้นท์รถ) ซึ่งต้องการน า

รถยนต์ของตนเองมาจ าหนา่ยเพื่อการหมนุเวียน เป็นต้น 

ส าหรับผู้ เข้าประมลูรถยนต์นัน้ โดยสว่นใหญ่จะเป็นผู้ ค้ารถยนต์มือสองซึง่จะท าการประมลูรถยนต์เพื่อน าไปจ าหนา่ยตอ่แก่

ลกูค้าบคุคลทัว่ไปอีกทอดหนึง่  

ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล 

 

  
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

  
รถยนต์เอนกประสงค์ ซากรถยนต์ 

ที่มา : บริษัท 
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2)  รถจักรยานยนต์ 

การให้บริการประมูลรถจักรยานยนต์นัน้ ก่อให้เกิดรายได้ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 – 10 ของรายได้รวมของบริษัท

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทให้บริการประมลูรถจกัรยานยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที่

น ามาประมลูสว่นใหญ่จะเป็นสถาบนัการเงินท่ีท าการยึดรถจกัรยานยนต์จากการปลอ่ยสินเช่ือ และผู้ เข้าประมลูสว่นใหญ่

จะเป็นผู้ ค้ารถจกัรยานยนต์มือสอง ร้านค้าจกัรยานยนต์ที่จ าหนา่ยทัง้รถใหมแ่ละรถมือสอง   

ตัวอย่างรถจกัรยานยนต์ที่บริษัทให้บริการประมูล 

 

  

  

ที่มา : บริษัท 

 

3)  ทรัพย์สินประเภทอื่นๆ  

การให้บริการประมลูทรัพย์สินอื่นๆ ตามความต้องการของลกูค้านัน้ มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 1-15 ของรายได้รวม 

โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการประมลูทรัพย์สินอื่นนัน้ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์และเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทให้สอดคล้อง

กบัค าว่า “สหการประมลู” คือ มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่น ามาประมลู ตลอดจนเป็นการขยายฐานกลุม่ผู้ เข้าร่วม

ประมลูให้มีวงกว้างเพิ่มขึน้ รวมทัง้เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 

ในปี 2559 บริษัทมีการประมลูทรัพย์สนิอื่นดงันี ้

1. ส านกังาน กสทช: ประมลูใบอนญุาตคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม (4G)  และประมลูหมายเลข

โทรศพัท์ส าหรับบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ีที่เป็นหมายเลขสวย จ านวน 16 หมายเลข  

2. กรมศลุกากรให้จดัการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
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3. ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้บริษัทประมลูคดีของนายพงศ์พฒัน์ ฉายาพนัธุ์  

นอกจากนีย้งัมีการประมลูเฟอร์นิเจอร์ยเูนี่ยนแพน ประมลูสนิค้าแบรนด์เนม ประมลูบ้านของธนาคารกรุงไทย ประมลูที่ดิน

ติดแมน่ า้เจ้าพระยา ประมลูเฟอร์นิเจอร์ บริษัท กู๊ดวู๊ด จ ากดั ในพืน้ท่ีของบริษัท เป็นต้น  

การประมลูสนิค้าแบรนด์เนมเดือนละ 1 ครัง้ 

บรรยากาศการประมูลกระเป๋าแบรนด์เนมที่ส านักงานใหญ่   
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การประมูลคลื่นความถี่ 4G 

 
การให้บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการประมูล 

การให้บริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการประมลูได้แก่  

1)  การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ  

บริษัทมีการให้บริการเคลื่อนย้ายรถ โดยสว่นใหญ่จะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถจากผู้ที่ชนะการประมลู ซึ่ง

บริษัทจะแสดงอตัราค่าเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเผยให้ผู้ประมูลซือ้ทราบในใบรายการประมูลรถของแต่ละครัง้ก่อนเข้าร่วม

ประมลู   

ในการก าหนดค่าบริการขนย้ายจะพิจารณาจากต้นทนุค่าเคลื่อนย้ายที่บริษัทจ่าย และ/หรือ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ผู้ รับจ้าง

เคลื่อนย้ายตัง้แต่จุดที่บริษัทรับรถจากผู้ขายไปสิน้สดุ ณ จุดที่ท าการประมูล โดยบริษัทจะน าต้นทนุดงักลา่วมาเฉลี่ยเป็น

ต้นทนุคา่เคลือ่นย้ายรถแตล่ะคนั  

2)  การให้บริการประเมินราคา  

บริษัทมีการให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินตา่งๆ  ซึ่งบริษัทจะคิดค่าบริการในกรณีที่การประเมินราคาทรัพย์สินดงักลา่ว

ไมไ่ด้มีการประมลูราคาผา่นบริษัท 

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 สามารถแสดงได้ดังนี ้

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลูรถยนต์ 561.89 77.88 563.57 77.86 487.00 80.17 

รายได้จากการประมลูรถจกัรยานยนต์ 60.04 8.32 47.82 6.60 46.93  7.72  
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้คา่ขนย้าย 87.94 12.19 80.83 11.16 59.69 9.83 

อื่นๆ  - - 26.33 3.64 8.22 1.35 

รายได้จากการให้บริการรวม 709.87 98.39 718.73 99.26 601.83 99.07 

รายได้อื่น 11.61 1.61 5.34 0.74 5.66 0.93 

รายได้รวม 721.48 100.00 724.06 100.00 607.49 100.00 

 

สถานที่จัดเก็บทรัพย์สินเพื่อรอประมูลของบริษัทรวม 27 แห่ง ซ่ึงตัง้อยู่ในพืน้ที่ 25 จังหวัด มีดังนี ้
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 

1. กรุงเทพฯ: ส านกังานใหญ่ 
2. กรุงเทพฯ: พทุธมณฑล สาย 2  
3. ปทมุธานี: สาขารังสติ 
4. นครปฐม 
5. สระบรีุ 
6. อยธุยา 

1. เชียงใหม ่       
2. พิษณโุลก           
3. นครสวรรค์        
4. เพชรบรูณ์ 
 

1. นครราชสมีา   

2. อบุลราชธาน ี  

3. อดุรธาน ี            

4. ขอนแก่น            

5. สริุนทร์ 

6. ร้อยเอ็ด         

7. สกลนคร 

1. สรุาษฏร์ธาน ี     

2. สงขลา  

3. ประจวบคีรีขนัธ์ 

4. ชมุพร 

5. นครศรีธรรมราช 

6. ภเูก็ต  

7. ตรัง                 

1. ระยอง 

2. ชลบรีุ: พทัยา 

3. ชลบรีุ: บ้านบงึ 

 

 

จ านวนรถที่ความสามารถจัดเก็บในสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของบริษัท 

สถานที่จดัเก็บทรัพย์สินของบริษัททัง้ 27 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ 25 จงัหวดั ข้างต้น สามารถรองรับการจดัเก็บรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ดงันี ้

สถานท่ี ประเภททรัพย์สนิ จ านวนรถที่จอดจริง ณ 31 ธนัวาคม 2559 

(คนั) 

กรุงเทพมหานคร  2 แหง่ รถยนต์ 1,848 

 รถจกัรยานยนต์ 2,630 

ตา่งจงัหวดั 25 แหง่ รถยนต์ 6,547 

 รถจกัรยานยนต์ 2,350 

รวม 27 แหง่ รถยนต์ 8,395 
 รถจกัรยานยนต์ 4,980 
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การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ที่ส าคัญทั่วประเทศ  

สถานที่ประมูล 14 แห่ง 13 จังหวัด  

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก 

กรุงเทพมหานคร (2)            

ปทมุธานี (1) 

เชียงใหม ่(1)           

พิษณโุลก (1) 
 
 

นครราชสมีา (1)  

อบุลราชธานี (1) 

อดุรธานี (1) 

ขอนแก่น (1) 

สรุาษฏร์ธานี (1)     

สงขลา (1) 

ระยอง (1)            

ชลบรีุ (1)        

ราชบรีุ (1) 

  

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล  

สถานที่ประมูลและวิธีการประมูล 

สถานที่ประมูล 

บริษัทมีจดุประมลูรถทัว่ประเทศไทยทัง้สิน้ 14 แหง่ ซึง่ครอบคลมุทัว่ภมูิภาคของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า

ในภมูิภาคต่างๆ สามารถซือ้ขายได้สะดวก โดยสถานท่ีในการประมลูของบริษัทสามารถจ าแนกใน 2 ลกัษณะ คือ สถานท่ี

จดัประมลูประจ า และศนูย์ประมลูสญัจร 

ตารางการประมูลส านักงานใหญ่และสาขา  

สถานที่ประมูล อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

ส านกังานใหญ่        

สาขารังสติคลอง 8        

สาขาพทุธมณฑลสาย 2        

จ.เชียงใหม ่        

จ.นครราชสมีา        

จ.สรุาษฎร์ธาน ี        

จ.อบุลราชธาน ี        

จ.อดุรธาน ี        

จ.สงขลา (อ.หาดใหญ่)        

จ.พิษณโุลก        
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ศูนย์ประมูลสัญจร  
บริษัทมีการจดัประมลูสญัจรตามภมูิภาคตา่งๆ โดยเน้นพืน้ที่ซึ่งเป็นจงัหวดัหลกัของแตล่ะภมูิภาค ซึ่งบริษัทมีพืน้ที่จดัเก็บ
รถอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเคลื่อนย้ายรถ โดยจะมีการก าหนดแผนการประมลูลว่งหน้าประมาณ 1 สปัดาห์ 
เพื่อเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ต้องการเข้าประมลูรับทราบ ในพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้ 

 ภาคเหนือ   : จงัหวดัพิษณโุลก 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  :  จงัหวดัขอนแก่น 
 ภาคตะวนัออก   :  จงัหวดัชลบรีุ และจงัหวดัระยอง 
 ภาคกลาง    :  จงัหวดัราชบรีุ  

นอกจากนัน้ ในบางกรณีบริษัทมีการจัดประมูลสินค้าพิเศษตามความต้องการของลกูค้าเจ้าของทรัพย์สินใน

สถานท่ีตา่งๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กรมศลุกากร SCG เป็นต้น  

กระบวนการจัดการประมูล  

บริษัทได้มีการจดัระบบการตรวจรับรถและแจงสภาพรถด้วยระบบใหม ่ดงันี ้ 

 
 

1. รับรถ ถ่ายภาพรถภายนอกภายใน และบนัทกึข้อมลูเข้าระบบ 

2. ท าความสะอาดภายนอกและห้องเคร่ือง  
3. ดดูฝุ่ นท าความสะอาดภายใน  
4. ล้างภายนอกและห้องเคร่ือง 
5. ถ่ายรูปขึน้เว็บไซต์ รอการขาย พร้อมทัง้สามารถตรวจสอบรถผา่นคลงัสนิค้าแบบออนไลน์ 

6. แจงสภาพ และตรวจสอบก่อนเข้าประมลู  
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ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ  
1. ระบบงานพัฒนาเป็นระบบ Web Base มีการเช่ือมโยง

ระบบงานสาขาส านกังานและสาขาสต๊อคแบบออนไลน์ 

2. ข้อมูลการรับรถ รูปรถ และสต๊อครถ สามารถตรวจสอบ
ได้ทนัทีแบบ Real Time  

3. ข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบได้ทันทีและติดตาม
ผลได้ในขณะก าลังประมูล และข้อมูลมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

4. ระบบการจดัการสาขามีการพฒันาเป็นระบบบริหารแบบ
กระจายด้วยมาตรฐานท่ีไมข่ึน้กบัส านกังานใหญ่ 

5. ระบบออนไลน์ท าให้ลดภาระงานในการสง่ข้อมลูระหวา่ง
สาขาและเจ้าของรถ ท าให้การท างานรวดเร็วขึน้  

6. ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาและรองรับการพัฒนา
ระบบงานสนบัสนนุการท างานของเจ้าของรถเพิ่มเติมได้
ในอนาคต 

 

วิธีการประมูล 

ผู้ประมูลสามารถท าการประมลูได้ใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายประมลูในสถานที่ประมลู หรือการประมูลผ่านช่องทาง

อินเตอร์เน็ต (E-auction)  

1. การยกปา้ยประมลูในสถานท่ีประมลู 

เป็นรูปแบบการประมลูพืน้ฐาน โดยผู้ เข้าร่วมประมลูจะยกปา้ยหมายเลขประมลูของตนเองตอ่สาธารณะในการสู้

ราคาที่ผู้ด าเนินการประมลูแจ้งการปรับราคาแตล่ะครัง้ ผู้ที่เสนอราคาสงูสดุเป็นผู้ชนะการประมลู 

2. การประมลูผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตระบบ E-Auction 

บริษัทได้มีโปรแกรมการประมูล เพื่อใช้ประมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท www.auct.co.th ในลกัษณะ Real 

Time พร้อมการประมูลในสถานที่จริง ซึ่งเป็นระบบการประมูลออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผู้ เข้าร่วม

ประมลูสามารถเห็นทัง้ภาพและเสียงของบรรยากาศการประมูลสดในสถานที่ประมูล  และสามารถแสดงความ

จ านงในการสู้ราคาที่ผู้ด าเนินการประมลูแจ้งการปรับราคาแตล่ะครัง้ได้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 โดยผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินมัดจ าขัน้ต ่า 20,000 บาท พร้อมส่งเอกสารที่ส าคัญเพื่อให้บริษัทท าการ

ตรวจสอบข้อมูล หลังจากนัน้บริษัทจะท าการส่งช่ือหมายเลขสมาชิก  (Member Number) และรหัสผ่าน 

(Password) แก่ผู้ประมลู โดยผู้ประมลูสามารถใช้บริการประมลูผา่นทางหน้าเว็บไซด์ หรือผา่นทางแอพพลิเคชัน่

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่ปัจจบุนัการประมลู E-Auction ลกูค้าที่ต้องการประมลู จะได้วงเงินท่ีใช้ในการประมลู 5 - 10 

เทา่ของเงินท่ีวางมดัจ า  
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การลงทะเบียน และผู้เข้าร่วมประมูล 

การลงทะเบียน  

ในวนัประมูล ผู้สนใจร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกบับริษัทและท าการช าระเงินค่ามดัจ าป้ายประมูล จึงจะมีสิทธ์ิท าการ

ประมลูทรัพย์สนิได้ และคา่มดัจ าดงักลา่ว จะท าการคืนให้แก่ผู้ เข้าประมลูภายหลงัจากผู้ เข้าร่วมประมลูคืนปา้ยประมลูโดย

อตัราคา่มดัจ าปา้ยประมลูส าหรับลกูค้าทัว่ไปในการประมลูทรัพย์สนิแตล่ะประเภทนัน้ สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1) ปา้ยละ 20,000 บาท (สามารถประมลูได้ทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์) 
2) ปา้ยละ 5,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถจกัรยานยนต์) 
3) ปา้ยละ 2,000 บาท  (ส าหรับการประมลูสนิค้าแบรนด์เนม และเคร่ืองใช้ไฟฟา้) 
4) ปา้ยละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูบ้าน) 
5) ปา้ยละ 20,000 บาท (ส าหรับการประมลูรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ผา่น E-Auction) 

ผู้เข้าร่วมประมูล 

ผู้ เข้าร่วมประมลู หรือผู้ซือ้รถยนต์ และ/หรือ รถจกัรยานยนต์สว่นใหญ่ ได้แก่ ผู้ ค้ารถซึ่งมีทัง้ในรูปนิติบคุคลและบคุคลซึ่ง

ต้องการน ารถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ที่ประมลูได้ไปปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้และท าการขายตอ่  นอกจากนี  ้ยงัมี

บคุคลทัว่ไปซึง่น ารถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ไปใช้เอง ทัง้นี ้ผู้ประมลูซือ้รถยนต์ และ/หรือ รถจกัรยานยนต์จากบริษัทสว่น

ใหญ่เป็นกลุม่พ่อค้ารถยนต์มือสอง และพ่อค้าคนกลางที่ประมูลรถยนต์เพื่อขายต่อไปยงัลกูค้าผู้ ใช้รถยนต์ทัว่ไปอีกทอด

หนึง่  

การให้สทิธิพิเศษกับลกูค้า  

เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้ เข้าร่วมประมูลเดิมและกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมประมูลกับบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  บริษัทจึงมี

นโยบายในการให้สทิธิประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับผู้ เข้าร่วมประมลูซึง่มีการติดตอ่กบับริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึง่ ตลอดจนมี

การประมลูกบับริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และบริษัทพิจารณาแล้วในอดีตมิได้มีการผิดนดัในการจ่ายช าระคา่ทรัพย์สนิท่ีท าการ

ประมลูได้ ดงันี ้
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ป้ายหมายเลข 8 ป้ายหมายเลข 7 ป้ายหมายเลข 6 

ยอดสะสมประมลูรถ ย้อนหลงั 1 ปี   

(1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56)  

(ลกูค้าท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัสามารถ 

น ายอดมารวมกนัได้) 

สงูสดุ 10 ล าดบัแรก หรือ 100 คนั

ขึน้ไป หรือ เป็นลกูค้าผู้ มี

อปุการะคณุ 

1.ตัง้แต ่70 คนัขึน้ไป 

2.กรณียอดสะสมต ่ากวา่ 70 

คนั ระยะเวลาต้องเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ในข้อ 2 

ไม่จ ากดัจ านวน 

ระยะเวลาท่ีเป็นลกูค้าของบริษัท ไม่จ ากดัเวลา 1.ไม่จ ากดัเวลา 

2.ตัง้แต ่7 ปี ขึน้ไปหรือกรณี

น้อยกว่า 7 ปีต้องวางมดัจ า

ปา้ย 20,000 บาท 

ตัง้แต ่7 ปีขึน้ไป 

ประวตักิารช าระเงินท่ีผ่านมา ตรงเวลา 

(ยกเว้นลกูค้าท่ีตดิ 10 อนัดบัแรก 

ตรงเวลา ตรงเวลา 

สิทธิพเิศษที่ได้รับ    
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หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ ป้ายหมายเลข 8 ป้ายหมายเลข 7 ป้ายหมายเลข 6 

1. การวางเงินมดัจ าป้าย ไม่ต้องวางมดัจ าปา้ย  

2. จ านวนรถท่ีสามารถท าการประมลู ไม่จ ากดัจ านวน 

3. การช าระเงินเพ่ือน ารถออกจากบริษัท ไม่ต้องช าระเงิน ต้องช าระเต็มจ านวน (เป็น

เงินสด เงินโอน บตัรเครดิต

แคชเชียร์เช็ค ตัว๋แลกเงิน) 

ต้องช าระเตม็จ านวน 

( โ ด ย สั่ ง จ่ า ย เ ช็ ค

ภายใน 3 วันหลังวัน

ประมลู หรือภายใน 2 

วัน กรณีประมูลใน

ตา่งจงัหวดั 

การด าเนินการประมูล 

ผู้ด าเนินรายการจะประกาศให้ประมลูทรัพย์สินบนเวทีทีละรายการ  ผู้ที่ต้องการประมลูซือ้ทรัพย์สนิจะต้องแสดงเจตจ านง

ด้วยวิธี “ยกมือ” (ยกปา้ยหมายเลขประมลู) ตอ่สาธารณะหรือกลุม่ผู้ เข้าร่วมประมลู ซึง่อยูใ่นสถานะสกัขีพยานการประมลู

โดยปริยาย โดยเร่ิมประมลูจากราคาเปิดขัน้ต ่า ซึ่งหากมีผู้ เข้าร่วมประมลูเสนอซือ้มากกวา่ 1 ราย ผู้ เสนอซือ้ในราคาสงูสดุ

จะเป็นผู้ชนะการประมลู โดยผู้ด าเนินรายการจะมีการประกาศปรับขึน้ขัน้ราคาของการประมลูดงันี ้

รถยนต์ ราคาเปิดต า่กวา่ 1 ล้านบาท ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 2,000 บาท 

 ราคาเปิดตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 10,000 บาท 

รถจกัรยานยนต์ ปรับราคาขึน้ครัง้ละ 1,000 บาท 

การสิน้สดุของการสู้ราคาแตล่ะครัง้เกิดขึน้เมือ่มีผู้ที่ยกมือให้ราคาสงูสดุเป็นคนสดุท้ายและมีการนบัขายถงึสาม พร้อมเสยีง

ค้อนเคาะขายจากผู้ด าเนินรายการ ทัง้นี ้การประมลูทรัพย์สินแต่ละรายการจะใช้เวลาเฉลีย่ประมาณ 45 วินาทีตอ่รายการ 

โดยการประมลูทกุครัง้จะถกูบนัทกึเทป เพื่อใช้เป็นหลกัฐานและยืนยนัการขาย เพื่อความโปร่งใส และสามารถสอบทานได้

อีกด้วย  

ทัง้นี ้การประมลูทรัพย์สนินัน้ นอกจากการประมลูโดยวิธียกปา้ยประมลูแล้ว ยงัมีการเปิดให้ผู้ เข้าประมลูร่วมประมลูพร้อม

กันแบบ Real time ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในระบบ E-Auction ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการประมูล และท าให้การ

ประมลูของบริษัทมีการแข่งขนัและความโปร่งใสเพิ่มขึน้ โดยภายหลงัการประมลูบริษัทจะให้ผู้ชนะการประมลูจะต้องลง

ลายมือช่ือในเอกสารหลกัฐานการประมลู โดยทัว่ไปบริษัทจะจดัเจ้าหน้าที่ติดตอ่ผู้ประมลูทรัพย์สนิได้ให้ช าระเงินมดัจ าใน

อตัราร้อยละ 10 ของราคาประมูลได้ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (ส าหรับลกูค้าทัว่ไป เว้นแต่ลกูค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ) 

พร้อมท าการช าระคา่ด าเนินการในการประมลูและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน  

กระบวนการภายหลังการประมูล  

การรับช าระเงนิค่าทรัพย์สินในการประมูล  

การช าระเงินค่าทรัพย์สินในการประมูล โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการช าระเป็น 2 ครัง้ คือ การช าระเงินค่าทรัพย์สินใน

วันประมูลในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และการช าระเงินค่าทรัพย์สินภาย
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หลงัจากการประมูลภายใน 4 วนั เว้นแต่เป็นลกูค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษตามที่ได้ระบไุว้ ทัง้นี ้ส าหรับลกูค้าที่ท าการประมลู

ผา่นระบบ E-Auction จะท าการจ่ายช าระมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้จ านวนภายใน 4 วนันบัจากวนัประมลู 

การสง่มอบทรัพย์สินส าหรับลกูค้าทัว่ไป จะท าการสง่มอบเมื่อท าการช าระเงินคา่ทรัพย์สินครบทัง้จ านวนแล้วเท่านัน้ โดย

หากทรัพย์สนิท่ีผู้ประมลูได้รับไป เกิดความเสยีหายหรือช ารุดไมต่รงตามใบตรวจสภาพและผู้ซือ้ได้แจ้งแก่บริษัทภายใน 24 

ชัว่โมง ทัง้นี ้บริษัทจะท าการสง่มอบทะเบียนและชุดโอนให้ภายหลงัจากที่ท าการสง่มอบทรัพย์ ประมาณ 7 – 30 วนั โดยผู้ซือ้

สามารถตรวจสอบเลม่ทะเบียนได้ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท สว่นในกรณีที่ทรัพย์สนิท่ีน ามาประมลูไมม่ีผู้ซือ้ ผู้น าทรัพย์สนิ

มาประมลูสามารถรับทรัพย์สนิคืนได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

การส่งมอบเงนิค่าทรัพย์สิน  

ภายหลงัจากการประมลู บริษัทจะจดัสง่รายงานการขายทรัพย์สนิให้แก่เจ้าของทรัพย์สนิทราบภายในวนัท าการถดัไป และ

น าสง่มอบเงินค่าทรัพย์สินให้แก่ผู้ขายทรัพย์สินภายใต้เง่ือนไข และระยะเวลาที่ได้ตกลงกนัไว้กบัเจ้าของทรัพย์สินแตแ่ละ

ราย โดยผู้ขายทรัพย์สนิมีหน้าที่น าหลกัฐานการโอน (เช่น เลม่ทะเบียนและชดุโอน) มาให้บริษัทเพื่อสง่มอบให้กบัผู้ประมลู

ตอ่ไป จากการกระบวนการให้บริการการประมลูดงัที่ได้กลา่วมาข้างต้นสามารถสรุปแผนภาพกระบวนการ และระยะเวลา

ที่เก่ียวข้องได้ดงันี ้

 กระบวนการ 
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 ระยะเวลา 

 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้สร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้ทางด้านคุณภาพการบริการ 

ความซื่อสตัย์และความเป็นธรรม จึงท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเสมอมา โดยบริษัทมีกลยทุธ์ในการแข่งขนั

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
บริษัทมีนโยบายการก าหนดราคาคา่บริการตามภาวะของอปุสงค์และอปุทานในตลาด ซึ่ง ฝ่ายบริหาร จะมีการทบทวนกล

ยทุธ์การก าหนดราคา โดยค านึงถึงการแขง่ขนั การก าหนดคา่บริการของคูแ่ขง่ และสภาวะตลาด เป็นหลกั ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา

บริษัทมีการใช้นโยบายด้านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดให้เกิดการตื่นตวัและสร้างอปุทานรถยนต์ให้เข้าสูต่ลาดประมลูมากขึน้ 

อาทิเช่น การยกเว้นการเก็บค่าคอมมิชชัน่จากผู้ขายในบางกรณี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขนั

ด้านราคาโดยตดัราคาแข่งกบัผู้ประกอบการรายอื่น หากแต่จะเน้นคณุภาพด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

2) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ (Products & Services) 
บริษัทมีนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักับมาตรฐานการบริการเพื่อให้การบริการที่ดีที่สดุแก่ลกูค้า ทัง้ในช่วงก่อน 

ระหวา่ง และหลงัการประมลู โดยจดุเดน่ทางด้านบริการท่ีมีเหนือบริษัทคูแ่ขง่มีดงัตอ่ไปนี ้

 จัดเตรียมพืน้ที่จอดรถเพื่อเข้ารับการประมูลที่ส านักงานใหญ่ประมาณ 38 ไร่ และสาขารังสิต 100 ไร่ 
ตลอดจนจดัการประมลูสญัจรในต่างจงัหวดัทัว่ภูมิภาคบนท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ที่เข้าท าการ
ประมลู ซึง่สามารถรองรับรถที่เข้าท าการประมลูได้ครัง้ละกวา่ 1,500 คนั 

 มีเจ้าหน้าที่และทีมงานมืออาชีพท่ีช านาญงานกวา่ 20 ปี  คอยให้บริการประเมินราคารถยนต์อยา่งยตุิธรรม 
พร้อมด าเนินการประมลูขายให้ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพท่ีสดุ 
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 จดัท าประกนัอคัคีภยัและวินาศภยักบับริษัทประกนัภยั และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัในพืน้ที่ตลอด  
24  ชั่วโมง พร้อมทัง้การบนัทึกด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมงานตรวจสอบระบบการ
ท างานโดยตลอด 

3) กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
บริษัทก าหนดสถานที่การประมลูให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบนับริษัทมีสถานที่ท าการประมูล 14 
แห่ง ซึ่งมีการกระจายสถานที่การประมลูไปยงัพืน้ที่ต่างๆ นัน้ นอกจากจะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูค้า และเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ให้บคุคลในแตล่ะภมูิภาครู้จกับริษัทเพิ่มขึน้ ยงัเป็นการลดคา่ใช้จ่ายในการเคลือ่นย้ายทรัพย์สนิอีกด้วย โดย
บริษัทจะจดัสถานท่ีการประมลูในสถานท่ีใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิเป็นจดุประมลูเป็นหลกั โดยบริษัทมีการท าการ
ประมลูใน 2 ลกัษณะ คือ การยกป้ายในสถานที่ประมลู และการประมลูในระบบ E-Auction ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่าย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประมูล ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการปรับปรุงการ
ด าเนินการของบริษัทให้รองรับกบัการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในอนาคต 

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย  

บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าในระยะยาวเป็นส าคญั เพื่อรักษาฐานลกูค้า

เดิมให้คงอยูก่บับริษัทและพยายามเพิ่มฐานลกูค้าใหมเ่พื่อขยายสว่นแบง่ทางการตลาด โดยกลยทุธ์การตลาดที่ใช้ คือ การ

รักษาฐานลกูค้าเดิมด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทบัใจ ในขณะที่การตลาดในเชิงรุกจะเน้นการแสวงหาลกูค้านกั

ลงทนุรายใหมด้่วยวิธีการตา่งๆ โดยรายละเอียดในสว่นการตลาดและสง่เสริมการขายจะแบง่เป็น 2 สว่นส าคญั คือ 

 การรักษาฐานลกูค้าเดิม  
จากการประกอบธุรกิจมากว่า 20 ปี ท าให้บริษัทมีฐานข้อมลูลกูค้าอยู่จ านวนมาก ซึ่งเป็นฐานลกูค้าเฉพาะกลุ่มที่บริษัท

สามารถน าเสนอรูปแบบบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซือ้ขายหรือความต้องการในการใช้บริการด้านอื่นได้ บริษัทจึงเน้น

การตลาดโดยจดัโปรแกรมการให้บริการ เช่น การให้ข้อมลูเพื่อการซือ้ขายผา่นไลน์ SMS เว็บไซด์ของบริษัท และจดัสง่ทาง

อีเมล์การสะสมยอดซือ้รถยนต์เพื่อรับสทิธิพิเศษ  

 การเพิม่และแสวงหาลกูค้าใหม ่
การตัง้เปา้หมายยอดขายที่เพิ่มขึน้มีผลให้ต้องการฐานลกูค้าที่กว้างขึน้ทัง้ในแง่คณุภาพและปริมาณโดยให้สอดคล้องตาม

เปา้หมายลกูค้าที่ก าหนดไว้ ลกูค้ากลุม่นีไ้ด้มาจากการจดักิจกรรมทางการตลาด ทัง้จากการหาลกูค้าโดยตรงหรือทางอ้อม 

โดยการให้ลกูค้ากลุม่เดิมแนะน าสมาชิกเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ลกูค้าที่ได้จากการที่ลกูค้าติดต่อโดยตรงมายงั

บริษัท อนัเนื่องมาจากการจดัท าสือ่การตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จะท าการเน้นในด้านการสื่อสาร เช่น การจดัท า

โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ วิทย ุเว็บไซด์ตา่งๆ 
 

5) กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถอื 

เนื่องจากสนิค้าสว่นใหญ่ที่เข้าร่วมประมลูเป็นสินค้ามือสอง จึงเป็นการยากที่ผู้บริโภคจะแยกแยะความแตกตา่งของสินค้า

ที่เข้าร่วมประมลู เนื่องจากอาจขาดความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสินค้าและไมส่ามารถทราบถึงลกัษณะที่แท้จริงของสนิค้า 

ดงันัน้ ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของระบบการตรวจสอบสินค้าที่เข้าประมลูจะถกูน ามาเป็นปัจจยัในการเลือก

พิจารณา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าร่วมประมลู ดงันัน้ บริษัทจึงท าการวา่จ้างหน่วยงานเอกชนเพื่อให้บริการประเมิน
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และตรวจสอบสภาพรถยนต์ทกุคนัโดยไมค่ิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ เข้าร่วมประมลูก่อนเข้าร่วมประมลูที่ส านกังานใหญ่ และสาขา

รังสิตโดยจะมีการให้บริการตรวจสอบทัง้สภาพภายนอก อุปกรณ์ติดรถยนต์ ลกัษณะพิเศษ สภาพเคร่ืองยนต์ เพื่อให้

ผู้ เข้าร่วมประมลูสินค้าเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของสินค้าและบริการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจดัอบรม

พนกังานให้บริการผู้ซือ้และผู้ขายอย่างเต็มที่และเต็มใจ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการเลือกซือ้และการพิจารณาอย่าง

ตรงไปตรงมา และมีการติดตามผลและดแูลการให้บริการ 

6) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ   

เนื่องจากปัจจยัส าคญัที่มีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของบริษัทคือ การหาอปุทานรถยนต์มือสองเข้าสูต่ลาดการประมลู 

ดังนัน้ บริษัทจึงด าเนินกลยุทธ์ในการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ ค้ารถยนต์  ซึ่งถือเป็น

พนัธมิตรหลกัทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น การแนะน าลกูค้า การร่วมกันจดั

กิจกรรมการสง่เสริมการขาย  เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาการจดัระบบงานภายในเพื่อท าให้ผู้ขายสามารถรับเงินคา่

ขายสินค้าตามก าหนดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับสถาบนัการเงิน และผู้ ค้ารถยนต์ ให้ได้รับเงินตรงตามกรอบ

ระยะเวลา ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความประทบัใจในการให้บริการ 
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ส าหรับปี 2559 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องพบเจอกับบททดสอบตัง้แต่ต้นปี ผลจากโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตใหม่ที่เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ท าให้ประชาชนแห่ซือ้รถใหม่ไปตัง้แต่ปลายปี 2558 ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยูใ่นภาวะทรงตวั กระทบกบัการสง่ออก แถมพืชผลทางการเกษตรราคา
ไมด่ี ทัง้หมดล้วนเป็นปัจจยัเสีย่งตอ่อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีที่ผา่นมา 

อย่างไรก็ดีในบางเซ็กเมนต์ยงัคงมีการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่ รถบรรทกุ รถขดุตกั รถที่ใช้ ในการก่อสร้างตา่งๆที่ได้รับ
อานิสงค์จากโครงการภาครัฐฯ เช่นเดียวกับกลุ่มสองล้อ – บิ๊กไบค์ ตัวเลขการขายรวมยังถือว่าสวยงาม มีการเติบโต 
ทัง้หมดนัน้ถือเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ในปีที่ผา่นมา 

ในปี 2560 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดีขึน้จากภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟืน้ตวั เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนสนบัสนุนให้ตลาดรถยนต์ไทยเติบโตจากปี 2559  น า
โดยการลงทนุภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้านอปุสงค์ภายในประเทศนัน้ การบริโภคและการใช้จ่ายภาคเอกชนคาดวา่
จะเร่งขึน้จากรายได้ของเกษตรกรที่ปรับดีขึน้จากผลของราคาสินค้าเกษตรที่กลบัมามีทิศทางขยายตวัได้อีกโดยคาดว่า
ตลาดรถยนต์จะเติบโตจากปี 2559 ประมาณ 5 % หรือจะมียอดขายจะอยูท่ี่ 7.8 – 7.9 แสนคนั 

บริษัทมีแผนพฒันาและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าบคุคล (End User) เพื่อให้น ารถเข้ามาประมลู และ/หรือ มาประมลู
รถไปใช้ โดยการจดัตัง้บริษัท แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กบับริษัทเพิ่มมากขึน้ 

ด้านการผลิตในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่า จะผลิตรถยนต์ได้ 2 ล้านคนั เติบโตจากปี 2559 โดยแบ่งสดัส่วนการผลิต
ออกเป็น ปอ้นตลาดในประเทศ 8 แสนคนั และสง่ออก 1.2 ล้านคนั ซึง่ปัจจยัที่จะมีผลกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ประกอบไป
ด้วย ราคาน า้มนัในตลาดโลก ปัญหาภยัคกุคามการก่อการร้าย อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ คาดวา่
จะเติบโต ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก็จะท าให้ภาพรวมตลาดดีขึน้ เพราะจะมีรายได้ถึงมือผู้บริโภคที่มากขึน้ หนีก็้
จะลดลง อีกปัจจยัหนึง่ที่จะมีผลกบัตลาดรถยนต์ในประเทศคือ รถคนัแรกมีครบก าหนดถือครองแล้ว และสถาบนัการเงินมี
ความผอ่นคลายมากขึน้ 

อีกหนึง่ตลาดที่มีการเติบโตที่ดีในปีที่ผา่นมาคือ ตลาดรถจกัรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุม่รถบิ๊กไบค์ ที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ และ
มีผู้ เลน่ในตลาดเข้ามาแจ้งเกิดอยา่งตอ่เนื่อง แสดงให้เห็นถึงทิศทางของตลาดนีว้า่ยงัมีโอกาสทางการตลาดที่จะเจาะเข้าไป 
การคาดการณ์ จะมีโอกาศเติบโต 1 – 2%  

นอกจากนีค้าดว่ารถยนต์มือ 2 จะกลบัมาเติบโต เนื่องจากผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ จะท าให้มีอปุทานเข้าสูต่ลาด
รถยนต์ใช้แล้วมากขึน้ ทัง้นี ้เพราะราคารถยนต์ใช้แล้วปรับตวัดีขึน้ ประกอบกับจะเห็นความต้องการซือ้รถยนต์ใช้แล้ว

การตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
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เพิ่มขึน้หลงัสถานการณ์น า้ท่วมภาคใต้เร่ิมคลี่คลาย รวมถึงแนวโน้มรายได้ภาคเกษตรที่เร่ิมดีขึน้ สง่ผลให้มีความต้องการ
ทัง้ตลาดรถยนต์ใหมแ่ละรถยนต์ใช้แล้วในกลุม่รถกระบะ ตลาดรถยนต์ปีนีจ้ะได้อานิสงส์รถคนัแรกที่ปลดล็อกประมาณ 5-
8 หมื่นคนั ท่ีมีโอกาสตดัสินใจเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ แต่ขึน้อยู่กบัรถยนต์ที่จะออกมาในตลาดด้วยว่า จะมีรุ่นใหม่ๆ  หรือไม่ 
หากมีการออกรถรุ่นใหมใ่นเซ็กเมนต์ที่ลกูค้ามองหาอยูก็่อาจจะกระตุ้นให้ตดัสนิใจเปลีย่นรถได้ 

ภาวการณ์แข่งขันของตลาดรถยนต์  

สถิติยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ปี 2555-2559  
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 %) 

ยอดขายรวมปี 2559 สงูกว่าเป้าที่คาดการณ์ไว้ 740,000 คนั เล็กน้อย เป็นผลมาจากโปรโมชัน่ และแคมเปญสง่เสริมการ
ขยายที่มีออกมาตลอดทัง้ปีนี ้รวมถึงงานใหญ่ 2 งาน คือ Motor Show 2559 ช่วงเดือนเมษายน โดยกรังด์ปรีซ์ และ Motor 
Expo 2559 โดยสื่อสากล และงาน Big Motor Sales ช่วงกลางปี หากเปรียบเทียบกับปี  2558 ก็ถือว่าลดลงจากเดิม 
30,806 คนั หรือ -3.9% 

ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 768,788 คนั มีอตัราการเติบโตลดลง 3.9% โดยตลาดรถเพื่อ
การพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.3% ตลาดรถยนต์นัง่มียอดขายลดลง 6.5% หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะ
พบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีแห่งความยากล าบากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกทัง้จากการเบิก
จ่ายเงินลงทนุจากภาครัฐ รวมถึงการผลกัดนัและสง่เสริมการลงทนุของภาคเอกชน และอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงัมี
อตัราการเติมโตที่ดีอยูก็่ตาม แตย่งัมีผลกระทบจากก าลงัซือ้ที่เกิดขึน้ลว่งหน้า และก าลงัซือ้ที่ออ่นแอลงจากหนีส้าธารณะที่
ยงัมีอตัราที่สงู รวมถึงเง่ือนไขการปลอ่ยสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์ที่ยงัคงเข้มงวดอนั เนื่องจากคณุภาพหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้
ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต้องระมดัระวงัอยา่งตอ่เนื่อง 

ประเมินว่าอตุสาหกรรมรถยนต์น่าจะผ่านจุดต ่าสดุมาแล้ว และปีนีท้ิศทางก็คาดวา่นา่จะดี คาดว่าในปีนี ้ยอดขายรถยนต์
รวมน่าจะได้ประมาณ 8 แสนคัน    จะมีปัจจัยบวกทัง้จากการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐ รวมถึงการผลกัดนั และ
ส่งเสริมการลงทุน  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยงัมีอตัราการเติบโตที่ดี และตวัเลขการส่งออกเร่ิมเห็นมีทิศทางที่ดีขึน้   
รวมถึงจากการที่บรรดาค่ายรถยนต์ต่างมีเป้าหมายในการที่จะทยอยกนัแนะน ารถรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบ รวมถึงการ
แขง่ขนักนัในการออกแคมเปญตา่งๆ ที่จงูใจลกูค้ากนัอยา่งเข้มข้น อนัจะท าให้มีสว่นช่วยในการกระตุ้นตลาดการซือ้ขายรถ
อยา่งมาก ตลอดจนปัจจบุนัภาวะอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือเช่าซือ้ยงัอยูใ่นระดบัที่ต ่าจะช่วยเร่งเร้าการตดัสนิใจการซือ้รถได้ง่ายขึน้  

ประเภทรถที่คาดว่าจะมีการเติบโตดีกว่าตลาดรวม ได้แก่ รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก รถยนต์นัง่หรู รถกระบะ และรถบรรทุก    
คาดการณ์วา่ตลาดรถยนต์ในภาคตะวนัออกน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าที่อื่น อนัเป็นผลจากการเร่งการขยายการลงทนุ
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ทางภาครัฐและภาคเอกชน ที่น่าจะเติบโตมาก หลงัรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
อยา่งเต็มที่ในปี 2560 

ในสว่นของผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ และธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ดีลเลอร์รถยนต์ นอกจากการปรับกลยทุธ์ทางการตลาด
เพื่อให้เหมาะสมต่อความต้องการของตลาดในแต่ละประเภทรถ และภูมิภาคแล้ว การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี และความ
น่าเช่ือถือให้เกิดขึน้ในกลุม่ผู้บริโภค ทัง้ต่อตวัรถยนต์ และบริการตา่งๆ ที่ตามมาหลงัการซือ้ขายรถยนต์   พร้อมทัง้เน้นการ
บริการหลงัการขายให้ดีมากยิ่งขึน้ จะก่อให้เกิดผลดีตอ่ธุรกิจในระยะยาว ในช่วงเวลาที่ตลาดก าลงัเข้าสูภ่าวะฟืน้ตวัเช่นนี ้  

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัอาจต้องเผชิญกบัปัจจยัเสี่ยงของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก ที่อาจมีความลา่ช้าออกไป
จากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการเลือกตัง้ประธานาธิบดี  
กระบวนการของการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) เป็นต้น อาจจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและอาจสง่ผลกระทบตอ่ตลาดรถยนต์โดยรวมได้ 

ส าหรับตลาดรถยนต์มือสองในปี 2560  มีแนวโน้มที่ดีขึน้ เนื่องจากเร่ิมเห็นมีผู้ประกอบการเต้นท์รถเร่ิมมีการซือ้รถเก็บ
เข้าสต๊อคมากขึน้ เพื่อรองรับการซือ้รถของกลุ่มลกูค้าระดบักลางและระดบัล่างที่เร่ิมมีการฟืน้ตวั อันเนื่องมาจากราคา
พืชผลทางเกษตรที่มีทิศทางในการปรับตวัดีขึน้  อีกทัง้มีการขยายการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐและการลงทนุทาง
ภาคเอกชนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จะสง่ผลต่อให้มีการซือ้รถกระบะเพิ่มขึน้เพื่อใช้ส าหรับขนสง่สินค้า จากปีที่ผ่านๆ มาเต้นท์
รถยนต์มือสองมีการปิดตัวไปเป็นจ านวนมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายรถคันแรก แต่ปัจจุบันเร่ิมมี
ผู้ประกอบการเต้นท์รถกลบัเข้ามาซือ้ขายในตลาดรถมือสองเพิ่มขึน้ เนื่องจากมองเห็นวา่ตลาดรถมือสงเร่ิมกลบัเข้าสูภ่าวะ
ปกติแล้ว ซึง่จะสง่ผลให้การแขง่ขนัในตลาดรถมือสองคกึคกัเพิ่มมากขึน้กวา่ที่ผา่นมา 
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บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยง และพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยน าแนวทางมาตรฐานสากล COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เป้าหมายหลกั
ของการบริหารความเสี่ยงคือการมุ่งมัน่จดัการความเสี่ยงที่มีต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร เพื่อลดโอกาสที่ความเสีย่ง
จะเกิดขึน้หรือลดความเสยีหายกรณีความเสีย่งเกิดขึน้ และ/หรือ ให้ได้มาซึง่โอกาสทางธุรกิจ 

ทัง้นี ้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแบ่งออกเป็น 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 2559 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้แต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงขึน้มา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทจากสายงานต่างๆ 
เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านบริหารความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตลอดจน
ผลตอบแทนจากการลงทนุในบริษัทของผู้ ถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากอัคคีภยั 

บริษัทให้ความส าคญัและตระหนกัถึงปัญหาจากอัคคีภยั จึงจดัท าแผนในการจดัการปัญหาดงักลา่ว โดยมีมาตรการใน
การรับมือและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ ด้วยการตรวจสอบอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า และสถานที่อย่าง สม ่าเสมอ 
โดยมีการอบรมการป้องกัน การระงับอคัคีภยัและการซ้อมการหนีไฟแก่พนกังาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา ท าแผนการตรวจสอบระบบไฟฟา้และอปุกรณ์ทัง้หมดที่ส านกังานใหญ่ ตรวจสอบความปลอดภยัของการเก็บ
น า้มนัเชือ้เพลิง จดัเก็บให้เป็นสถานที่ พร้อมทัง้จดัเตรียมและติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงให้เพียงพอ และครอบคลมุพืน้ที่ เพื่อ
ปอ้งกนัความเสีย่งที่จะเกิดอคัคีภยัให้ลดน้อยลงที่สดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้จดัเตรียมแผนรับมือในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั ด้วย
การท าประกนัอคัคีภยัเพื่อรองรับปัญหาความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง โดยรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลมุเร่ืองทรัพย์สินของ
ลกูค้า โดยทนุประกนัอคัคีภยัมีมลูคา่ไมน้่อยกว่ามลูคา่ตวัทรัพย์สิน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบริษัทได้เตรียมแผนรับมือกบั
ความเสีย่งจากอคัคีภยัอยา่งเต็มก าลงั อยา่งไรก็ดี ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทไมเ่คยมีประวตัิเกิดอคัคีภยัที่ร้ายแรงแตอ่ยา่งใด 

2. ความเสี่ยงจากอุทกภยั 

บริษัทมีมาตรการในการรับมือกบัปัญหาอทุกภยัอยา่งรอบด้าน โดยมีการจดัเตรียมพืน้ที่ซึง่มีระดบัความสงูพ้นระดบัน า้ท่วม
ในหลายพืน้ที่ ตลอดจนจัดหาพืน้ที่เพื่อจัดเก็บสต็อกรถยนต์และรถจกัรยานยนต์กว่า 27 แห่งกระจายอยู่ทัว่ภูมิภาค ซึ่ง
นอกจากเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์แล้วนัน้ บริษัทยงัสามารถใช้เป็นพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สินในกรณีที่บาง
พืน้ที่เกิดอทุกภยัในอนาคต ส าหรับพืน้ที่ในเขตส านกังานใหญ่ บริษัทมีการมาตรการในการป้องกนัอทุกภยัโดยจดัเตรียม
แผน Safety Zone เพื่อใช้ในกรณีฉกุเฉิน โดยการจดัท าแนวดินเพื่อป้องกนัทรัพย์สินและรถยนต์ในเขตพืน้ที่ของส านกังาน
ใหญ่  ซึง่ในปลายปี 2554 ที่ผา่นมา  บริษัทได้สร้างแนวพืน้ที่ปลอดภยั (“ Safety Zone”) สงูระดบั 2 เมตร ในเนือ้ที่  3 ไร่ และ
แนวสงูระดบั 0.5 เมตรในเนือ้ที่  6 ไร่  ในเขตส านกังานใหญ่ นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัทได้ขยายพืน้ที่ Safety Zone สงูระดบั 
3 เมตร ในเนือ้ที่ประมาณ 14 ไร่เพิ่มเติม ตลอดจนท าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึง

  ปัจจยัความเสี่ยง 
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เฟอร์นิเจอร์ในเขตพืน้ท่ีส านกังานใหญ่และสถานท่ีในการดแูลทรัพย์สนิของบริษัททัว่ประเทศ 27 แหง่ นอกจากนี ้บริษัทยงั
มีการจัดท าแผนการป้องกันน า้ท่วมเป็นขัน้ตอน โดยเร่ิมจากการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และการ
รายงานเหตกุารณ์ต่อผู้บงัคบับญัชาเพื่อสัง่การ บริษัทจึงประเมินว่าสามารถบริหารความเสี่ยงนีไ้ด้ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดี 
ในอดีตที่ผา่นมาบริษัทไมเ่คยได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัที่เคยเกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

3. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงาน  

ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทมีกลุม่ครอบครัวศิลา เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 291.70 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 53.04 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  550  ล้านหุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึง่มากกวา่ร้อยละ 
50 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว การถือหุ้นจ านวนดงักลา่วอาจท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นีม้ีอ านาจในการควบคมุ
และมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน รวมถึงการควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นส าหรับการด าเนินงานตามปกติได้  แต่ไม่สามารถ
ควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกรณีส าคญัที่ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจ  จึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมี
อ านาจโดยไม่จ ากัด ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มผู้บริหาร  โดยเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะสามารถ
ตรวจสอบ และสอบทานการท างานตลอดจนถ่วงดลุอ านาจในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดบัหนึ่ง รวมทัง้ 
ช่วยในการกลัน่กรองเร่ืองตา่งๆ ในการน าเสนอเร่ืองตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกด้วย 

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเจ้าของทรัพย์สินเพื่อน าทรัพย์สินมาท าการประมูล 

ทรัพย์สินหลกัที่บริษัทให้บริการในการประมลู ได้แก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 
88 ของรายได้รวมของบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีการจัดหา
จ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ผ่านเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเป็น
สถาบนัการเงินที่มีการปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้รถยนต์และน ารถยึดจากลกูค้ามาท าการประมูล อาทิเช่น ธนาคาร ธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น โดยจ านวน
รถยนต์ของเจ้าของทรัพย์สนิท่ีน ามาประมลู 3 รายแรกมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 59  ร้อยละ 61 และร้อยละ 61 ตามล าดบั 
ของทรัพย์สนิที่ประมลูจบของบริษัทในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 โดยการพึ่งพิงผู้ประกอบการทัง้ 3 รายดงักลา่วนัน้ 
มีสาเหตมุาจากทัง้ 3 รายถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์ ซึง่มีนโยบายที่จะไมท่ าการประมลูรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ซึง่ยึดจากการผิดนดัช าระหนีด้้วยตนเอง เพื่อความโปร่งใสในการท าธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมี
ความเสี่ยงในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินเข้ามาด าเนินธุรกิจจดัการประมูลด้วยตนเอง หรือน าทรัพย์สินไปท าการประมูลที่
บริษัทอื่น ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทได้ท าการประเมินความเสี่ยงดงักลา่วแล้วเช่ือวา่โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจมีไมส่งูมากนกั 
เนื่องจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทนัน้ มีนโยบายมุง่เน้นในการประกอบธุรกิจหลกัของตนเอง และต้องการ
ความโปร่งใสในการท าการประมลู โดยหากสถาบนัการเงินดงักลา่วหนัมาด าเนินธุรกิจประมลูรถภายหลงัจากยึดรถแล้ว 
จะมีสถานะเป็นผู้ยึดรถและผู้ประมลูขายพร้อมกนั ดงันัน้ อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทจากการฟ้องร้องของลกูค้าที่ถกูยึดรถ 
เนื่องจากลกูค้าที่ถกูยึดรถจ านวนหนึ่งต้องการความโปร่งใสจากการขายทอดตลาด ส าหรับความเสี่ยงในการที่สถาบนั
การเงินดงักลา่วจะน าทรัพย์สนิไปท าการประมลูที่บริษัทอื่นนัน้ บริษัทเช่ือมัน่วา่ความได้เปรียบจากประสบการณ์ด้านการ
จดัการประมลูของบริษัทที่สัง่สมมากวา่ 20 ปี การให้บริการที่ดี ท าให้บริษัทมีฐานลกูค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการ
กบับริษัทมาอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก รวมถึงการให้บริการโดยเน้นคณุภาพและสร้างความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น  การมี
พืน้ท่ีจดัเก็บทรัพย์สนิกระจายกวา่ 27 จดุทัว่ทกุภมูิภาคในประเทศ การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์โดยหนว่ยงานท่ีมคีวาม



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  31 

ช านาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก่อนเข้าท าการประมลูที่ส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ตลอดจนรับประกนัคืนเงินสินค้าใน
ระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัการประมลูหากผู้ได้รับสนิค้าไมไ่ด้รับสนิค้าตรงตามสภาพท่ีระบ ุจึงก่อให้เกิดความเช่ือถือใน
ระบบการบริหารจดัการของบริษัทซึง่จะเป็นอปุสรรคต่อการเข้ามาของคูแ่ข่งรายใหม่ที่ต้องอาศยัระยะเวลาในการพฒันา
เพื่อให้เกิดความทดัเทียมในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทซึง่เป็นผู้ประกอบการรายเดิม 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึน้ 
สามารถทราบผลยอดรถที่ประมลูได้อย่างทนัท่วงที ทราบจ านวนรถที่อยู่ในคลงัสินค้า จ านวนรถคงค้าง ระยะเวลาที่ค้าง  
เพื่อสามารถวางแผนในการประมูลในรอบต่อไป เน้นเร่ืองการบริการที่ดี ลูกค้าสามารถประมูลผ่านระบบ E-Auction  
Mobile Auction และบริษัทจะพัฒนาระบบการบริการต่างๆ ต่อไป เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเจ้าของ
ทรัพย์สิน เพิ่มสดัสว่นการจดัหารถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากแหลง่อื่นๆ  ทัง้จากบริษัทเอกชนอื่น รวมทัง้จากบคุคล
รายย่อยผ่านช่องทางการตลาด การสง่เสริมการขาย อาทิเช่น การให้สว่นลดค่าธรรมเนียมในการน ารถเข้าประมลู และ
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความช านาญให้ค าแนะน าในการประเมินราคารถยนต์ก่อนเข้าท าการประมลู เป็นต้น และให้
ความส าคญัในการดแูลทรัพย์สนิของเจ้าของทรัพย์สนิท่ีท าการประมลูไมใ่ห้สญูหายหรือเกิดความเสยีหาย 

5. ความเสี่ยงจากความเสียหายสูญหาย โจรกรรมของทรัพย์สิน ระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท 

จากการท่ีทรัพย์สินสว่นใหญ่ที่ท าการประมลูนัน้ เป็นรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ซึ่งยึดจากผู้ครอบครองซึ่งผิดนดัช าระหนี ้
โดยตามสญัญาเช่าซือ้นัน้ผู้ ครอบครองจะมีระยะเวลาหนึ่งในการด าเนินการไถ่ถอน ท าให้ทรัพย์สินดงักล่าวไม่สามารถ
น ามาท าการประมลูได้โดยทนัที และตามเง่ือนไขสญัญาระหวา่งบริษัทกบัสถาบนัการเงินนัน้ บริษัทจะต้องท าการรับฝาก
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดเพื่อรอการประมลู ท าให้รถยนต์ดงักล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในพืน้ที่และความดแูลของ
บริษัทโดยมีระยะเวลาจัดเก็บทรัพย์สินก่อนการประมูลเฉลี่ย 1 – 45 วัน ส าหรับรถยนต์  และ 1 – 15 วัน ส าหรับ
รถจกัรยานยนต์ รวมทัง้บริษัทยงัเป็นผู้ รับผิดชอบในการขนย้ายทรัพย์สินดงักลา่วจากสถานที่จดัเก็บทรัพย์สินไปยัง
สถานที่ประมลู ท าให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการรับผิดชอบตอ่คา่เสียหายในกรณีทรัพย์สินอาจสญูหายหรือเสยีหายใน
ระหวา่งที่อยูภ่ายใต้การดแูลของบริษัทได้  

ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ในกรณีที่รถเกิดอบุตัิเหตหุรือความเสียหายในระหว่างที่
รถอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยการติดตัง้กล้องวงจรปิดในพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สิน การควบคมุการเข้าออกในพืน้ที่ 
การว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัจากภายนอกเพื่อรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกพืน้ที่ซึ่งมีการจัดเก็บรถ 
โดยตามสญัญาระบใุห้บริษัทรักษาความปลอดภยัชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดตอ่ทรัพย์สนิแกบ่ริษัท ในกรณีที่ความเสยีหายเกิด
จากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า หรือความบกพร่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ของบริษัทรักษาความปลอดภยั รวมทัง้มีการ
ท าประกนัภยัทรัพย์สนิในวงเงินรวม  2,214 ล้านบาท ส าหรับพืน้ที่จดัเก็บ/ทรัพย์สนิที่จดัเก็บทัว่ประเทศ และในวงเงินรวม 589  
ล้านบาทส าหรับทรัพย์สนิท่ีจดัเก็บของกลุม่บริษัทในเครือของสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ นอกจากนัน้ ในสว่นของการขนย้าย
ทรัพย์สิน บริษัทได้ให้ผู้ว ่าจ้างท าการขนย้ายทรัพย์สินท าประกนัภยัจากความเสียหายระหว่างขน ย้ายทรัพย์สินซึ่ง
ครอบคลมุถึงความผิดทัง้ปวงของผู้ รับจ้างรวมทัง้ผู้ รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทเช่ือว่าการด าเนินการตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
สามารถลดทอนความเสี่ยงในการที่ทรัพย์สินจะเกิดการสญูหายหรือเสียหายระหว่างการดูแลของบริษัทได้ในระดบัหนึ่ง 
โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมเ่คยมีกรณีรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์สญูหายจากพืน้ที่จดัเก็บทรัพย์สนิของบริษัท 
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6. ความเสี่ยงจากการให้เครดิตลูกค้า 

จากการที่บริษัทมีการส่งเสริมการประมูล โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลกูค้า โดยนบัตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการ
จัดการส่งเสริมการขายโดยให้สิทธิพิเศษ (VIP) ให้แก่ลูกค้าผู้ เข้าประมูลที่มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ประมลูเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2557 บริษัทมีการปรับปรุงสทิธิพิเศษใหม ่เพื่อลดความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนี ้
ของลกูค้าที่สามารถน 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 5 ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค

ตัว๋แลกเงิน 
ป้ายกลุม่ เลข 1 (ลกูค้าที่เคยมาประมลูรถ) ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค

ตัว๋แลกเงิน  

ป้ายกลุ่ม เลข 9 (ลูกค้าที่เข้าประมลูรถเป็นครัง้
แรก ประมลูได้ 1 คนั ตอ่ป้าย) 
ที่มา : บริษัท 

ต้องช าระ ต้องช าระ ต้องช าระเป็น เงินสด เงินโอน แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋แลกเงิน  

หมายเหต ุ
1. การประมลู ณ ส านกังานใหญ่ สาขารังสิต และสาขาพทุธมณฑลสาย 2 ต้องช าระภายใน 4 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
2. การประมลูสญัจร ต้องช าระภายใน 3 วนัท าการหลงัวนัประมลู 
3. ลกูค้าที่มีสิทธ์ิท าการจา่ยเช็คสามารถจา่ยเช็คลงวนัที่ลว่งหน้าได้ไมเ่กิน 2 วนัท าการหลงัวนัประมลู  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงนีเ้ป็นอย่างดีและได้พยายามป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยในการพิจารณาให้ สิทธิ

พิเศษแก่ผู้ประมลู บริษัทได้ท าการเก็บสถิติผู้ประมลูซือ้รถย้อนหลงัของทกุๆ ปี  เพื่อพิจารณาการให้เครดิตลกูค้า เพื่อท า

การวิเคราะห์ ทัง้ในด้านของปริมาณการซือ้ขาย ลกัษณะผู้ซือ้ การติดตอ่อยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น รวมทัง้เป็นผู้ประมลูที่ไมเ่คย

มีประวตัิผิดนดัช าระเงินมาก่อน นอกจากนี ้ภายหลงัชนะประมลู บริษัทยงัเป็นผู้ เก็บรักษาเลม่ทะเบียนรถทกุคนัและจะสง่

มอบให้แก่ผู้ซือ้ภายหลงัจากที่ผู้ซือ้รถท าการช าระเงินครบทัง้จ านวน ซึง่เป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากการน ารถดงักลา่วไป

ขาย จ าหน่ายหรือโอนต่อ อีกทัง้บางสว่นของผู้ซือ้รถดงักลา่วเป็นลกูค้าซึ่งน ารถมาประมลูขายกบับริษัทจึงเปรียบเสมือน

บริษัทมีทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลกัประกันเช่นกัน ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการในการทบทวนการจัดประเภทลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่อง โดยหากลกูค้าใดที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทจะท าการยตุิ

สทิธิพิเศษในทนัที ด้วยแนวทางการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทเช่ือมัน่วา่จะปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วได้ 

ปัจจุบนับริษัทได้พิจารณาทบทวนการให้เครดิตลกูค้าสิทธิพิเศษรายเดิมทกุ ๆ  ปี โดยไม่มีการให้เครดิตลกูค้าเพิ่ม และมีการ

พิจารณาปรับเครดิตลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ    
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างมีนยัส าคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวนสงู

กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

พันธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

ปัจจบุนับริษัทไมม่ีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงนิ 

บริษัทไมม่ีการออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
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ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th 

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

550,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 
จ านวนพนกังาน : 305  คน (ณ 31 ธนัวาคม 2559) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท      : 0107555000341 
เว็บไซต์บริษัท    : www.auct.co.th 
โทรศพัท์ : 02-934-7344-8 
โทรสาร 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

: 
: 

02-935-6020 
02-934-7344-8 ตอ่ 148  

 
บุคคลอ้างอิง 

  

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานฑตูจีน)  
ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์  02-009-9378- 9398  

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

            ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอ่ืน 

 

 

 

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

ณ วนัท่ี  20 มกราคม 2560 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดงันี ้ 

 
ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. กลุม่ครอบครัวศิลา    

 นายภาคภมิู ศิลา  136,615,000 24.84 
 นางสาวธิดารัตน์ ศิลา  134,206,500 24.40 
 นายเทพทยั ศิลา  18,999,000 3.45 
 นางวิภา ศิลา  5,000,000 0.91 
 นางพรรณี ศิลา  250,000 0.05 

 รวมกลุม่ครอบครัวศิลา  295,070,500 53.65 
2. กลุม่เสรีวิวฒันา    

 นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวฒันา  26,200,000                  4.76 
 นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวฒันา  14,000,000 2.55 
 นางวราณี เสรีวิวฒันา  6,700,000 1.22 
 นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา  500,000 0.09 

 รวมกลุม่เสรีวิวฒันา  47,400,000 8.62 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  10,147,200 1.85 
4. กลุม่ยอดจรัส    

 นายสวุิทย์ ยอดจรัส         6,388,800 1.16 
 นายณฐัวฒิุ ยอดจรัส  1,580,000                  0.29 
 นางสาวณฐัธิดา ยอดจรัส  1,555,000 0.28 

 รวมกลุม่ยอดจรัส  9,523,800 1.73 
5. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 7,313,000 1.33 
6. นางสาวมาลี กิตติชโูชติ  5,100,000 0.93 
7. กองทนุเปิด Big Cap ปันหุ้นระยะยาว  3,849,800 0.70 
8. นายสมบรูณ์ กิจถาวรสวสัดิ์  3,800,000 0.69 
9. นายสินธุ เวศย์วรุตม์  3,700,000 0.67 
10. นายชชัขยั กีรติวรสกลุ  3,226,000 0.59 
11. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  160,869,700 29.24 

 รวม 550,000,000 100.00 
 
 

 

 

     ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถื้อห ุน้ 
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โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการ 
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      บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
                 (ณ 31 ธันวาคม 2559) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

โครงสรา้งองคก์ร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักกรรมการ 

กรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

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

กรรมการอิสระ 

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

4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการอิสระ 

5. นายเทพทยั ศิลา รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  

6. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานกรรมการบริหาร 

7. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ  

  โดยมี นางสาวปภาดา อมรนสั เป็นเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อมีผลผกูพนัแทนบริษัท คือ นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญ ูศิลา 
คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายสวุิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดวิสยัทศัน์  ทิศทางการด าเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหุ้น และเพิ่มมลูคา่สงูสดุแกกิ่จการ 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยทุธ์ นโยบาย  เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพฒันาบคุคลากร
ของบริษัท รวมทัง้ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มี
ประสทิธิภาพ 

3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี ท่ีมกีารเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส นา่เช่ือถือ  
รวมทัง้ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

4. ก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีขบัเคลือ่นให้บริษัทเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
5. ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้  

            โครงสรา้งคณะกรรมการและผ ูบ้ริหาร 
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6. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุใหญ่สามญัเป็นประจ าทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัปิดบญัชีสิน้ปีของบริษัท
และจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อมีความจ าเป็น 

7. ท าการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ 
8. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานเป็น 2 แบบ 

คือการประเมินการปฏิบตัิงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบคุคล เพื่อน าผลการ
ประเมินมาพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ 
และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

10. คดัเลือกผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอเพื่อเสนอ
รายช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

11. แต่งตัง้มอบหมายหรือแนะน าให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่  
เห็นสมควร 

12. เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี
ประจ าปี 

13. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผา่นมาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุ 3 เดือน โดยมีการก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้า
ทัง้ปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทัง้นี ้เร่ืองใดที่ก รรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศราวธุ จารุจินดา1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ 1เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศกึษา ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA  

โดยมีนายรุ่งงพนัธ์ ซาลลี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบญัชีภายนอก  เพื่อให้ได้รายงาน
ทางการเงินท่ีนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2. สอบทานกระบวนการในการดแูลให้ปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. พิจารณาคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน

การตรวจสอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
4. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและก ากบั ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจดัการ

ความเสีย่งของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในด้านตา่งๆ 
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิและทดสอบวา่ทรัพย์สนิมีอยูจ่ริง 
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทวา่เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพหรือคุ้มคา่หรือไม่ 
9. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของ

ผู้ตรวจสอบภายใน 
10. จดัหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลอืในการปฏิบตัิการตรวจสอบ 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอนและก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการตรวจสอบภายใน 
12. ปฏิบตัิงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ     กรรมการล าดบัที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. ก าหนดวิธีการหรือหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท 

2. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่
เก่ียวข้อง  และก าหนดวิธีการเสนอรายช่ือผู้มีคณุสมบตัิพร้อมเหตผุลประกอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหมห่รือสรรหากรรมการผู้จดัการ 
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการ

ประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ  เพื่อน าข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงประสทิธิภาพในการท างาน 
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองโครงสร้าง  หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทัง้แนว

ปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุตา่งๆ  ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
6. จดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
7. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์  การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  และกรรมการผู้จดัการที่เป็นธรรมและ

สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท 
8. ประเมินผลทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร  กรรมการผู้จดัการเพื่อก าหนดคา่ตอบแทนก่อนน าเสนอขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
9. พิจารณางบประมาณการขึน้คา่จ้าง  การเปลีย่นแปลงคา่จ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

บริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
10. พิจารณาทบทวนศกึษา ติดตามการเปลีย่นแปลงแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการ

บริหาร  รวมทัง้ฝ่ายจดัการโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนั 
11. คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริหารจ านวนทัง้สิน้ 3  ทา่น ดงันี ้

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหาร 

3. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการบริหาร 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดกลยทุธ์  นโยบาย  เปา้หมายทางการเงิน  แผนงาน  งบประมาณ  การพฒันาบคุคลากร และ อ านาจการบริหาร
ตา่งๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงานตา่ง ๆ  งบประมาณ และการพฒันาบคุคลากรให้เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

3. ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบคุคล  ระบบการเงิน และ ระบบข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กร 
4. ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะตอ่กรรมการผู้จดัการในการตดัสนิใจประเด็นที่มีความส าคญั 
5. กลัน่กรอง สนบัสนนุ และบริหารความเสีย่งของบริษัทดงันี ้

- สง่เสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนบัสนนุเพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการบริหารความเสีย่งได้รับการปฏิบตัิ
ทัว่ทัง้บริษัท 

- พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

- ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลกัเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งมอบหมาย รวมถึงทบทวนคูม่ือการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

- รายงานความเสีย่งที่มีนยัส าคญั และการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. จดัล าดบัความส าคญัของผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. กลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
8. รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
9. พิจารณาอนมุตัิธุรกรรมตา่งๆ ตามขอบเขตของอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
10. ท าการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตา่ง ๆ 
11. มีอ านาจอนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทนุอื่นๆ  การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนัการเงิน  

การขออนุมตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย  การก่อภาระผูกพนั/การอาวัล/การค า้ประกัน  การอนุมตัิแผนงาน /  
งบประมาณ/ซือ้สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซือ้สินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

12. ด าเนินการอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นกระท าการแทนในกรณีดงักล่าว รวมทัง้รายการที่ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวนทัง้สิน้ 4 ทา่น ดงันี ้

             ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นายศราวธุ จารุจินดา           กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายเทพทยั ศิลา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. พิจารณาอนมุตัินโยบาย กรอบ กลยทุธ์ หลกัเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคูม่ือการบริหารความเสีย่ง 

2. ติดตามดแูลการพฒันากรอบการบริหารความเสีย่ง 

3.   ทบทวนการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทและกลยทุธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 

4. จดัระบบเตือนภยัของความเสีย่งทกุประเภท และมาตรการจดัการความเสีย่งเพื่อจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ 

5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง 

6.   ติดตามกระบวนการบง่ชีแ้ละการประเมินความเสีย่ง 

7.   ประเมินความเสีย่งและอนมุตัิแผนจดัการความเสีย่ง 

8.   รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อจดัการความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

9.   ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสวุิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเทพทยั ศิลา กรรมการผู้จดัการ 

3. นายวรัญญ ูศิลา รองกรรมการผู้จดัการ  

4. นางอญัชล ีพรรคกลนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นางสาวจิตรา จนัทะคยุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

7. นายอดุม วิวฒันาไพบลูย์ลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 

8. นายนิธิศ โสภณ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 

9. นางสาวพนูศิลป์ แก้วจ านงค์ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายส านกักรรมการ  
หมายเหต:ุ นายอดุม วิวฒันาไพบลูย์ลาภ พ้นจากต าแหน่งผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏบิตัิการ เม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2559 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. บริหารงานบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. จดัท านโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เปา้หมายและงบประมาณ เสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนมุตัิ 
3. รายงานการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิทกุ 3 เดือน 
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนมุตัิ 
5. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนกังานและลกูจ้างตลอดจนให้

พนกังานและลกูจ้างออกจากงานตามอ านาจอนมุตัิและด าเนินการ 
6. มีอ านาจลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสาร ค าสัง่หนงัสอืตา่งๆ ที่ใช้ติดตอ่กบัหนว่ยงานหรือบคุคลภายนอก ตลอดจน

มีอ านาจให้กระท าการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จลลุ่วงไป 
7. ก าหนดเง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลกูจ้าง และวางระเบียบการปฏิบตัิงานโดยไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบ

ข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ให้มีอ านาจมอบอ านาจช่วงและหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ านาจช่วง 

และการมอบหมายดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้ระเบียบข้อก าหนดหรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
9. มีอ านาจอนมุตัิการลงทนุในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทนุอื่นๆ  การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบนัการเงิน  

การขออนมุตัิเบิกเงินทดรองจ่ายและคา่ใช้จ่าย  การก่อภาระผกูพนั / การอาวลั / การค า้ประกนั  การอนมุตัิแผนงาน/
งบประมาณ/ซือ้สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซือ้สินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้  

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการจะไม่อนมุตัิ หรือมีสว่นเก่ียวข้อง หรือเข้าร่วม

ด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

ทัง้นี ้อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการผู้จดัการหรือบคุคลที่มีสว่น

ได้เสยีกบับริษัทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจของกรรมการผู้จดัการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติ

กรรมดงักลา่ว ไม่ว่าโดยดลุยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นกระท าในนามของตนเองในกรณีดงักลา่ว นิติกรรมนัน้

จะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมายตอ่ไป 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่จะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยจะ

พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่นๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และ

ความเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการซึ่ง  อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ 

จ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งใน

สาม ทัง้นี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่ว อาจได้รับการเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้กลบั

เข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้  

ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและ

ไมต้่องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดือนโดย กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้

ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักลา่วต้องผ่านมติอนมุตัิ

ของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่  

กรรมการอิสระแต่ละคนสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัได้สงูสดุไม่เกิน 9 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ได้ร้บการแต่งตัง้ ทัง้นี ้

เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตผุลและความจ าเป็นตามที่บริษัทเสนอและอนมุตัิเลอืกกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระติดตอ่กนัเกิน 9 ปี ดงักลา่ว เป็นกรรมการอิสระตอ่ไป 

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ (กรณีมีต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นที่

ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป  ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือ

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อีกด้วย  อ านาจในการอนุมัติแต่งตัง้

กรรมการบริษัทของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง  

คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึง 

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพงึ  
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด  



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  48 

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 

สามในสีข่องจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในการเข้ารับต าแหนง่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแตล่ะคนจะได้รับข้อมลูส าคญัเก่ียวกบับริษัท ข้อบงัคบั

ที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ได้รับค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเง่ือนไข

ตา่งๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมไปถึงได้รับการท าความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่
สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก าหนดนโยบาย แผน
ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(ก)   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

กรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

โดยก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท) 

ประธานกรรมการ 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 

รองประธานกรรมการ 35,000 

กรรมการตรวจสอบ 30,000 

กรรมการ 30,000 

รวมทัง้ก าหนดให้มีคา่บ าเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานปี 2559  เป็นเงินรวม 

1.90 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ  

ในปี 2559 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายคา่ตอบแทน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

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

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

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

4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ - 760,000 

5. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร - - 

6. นายเทพทยั ศิลา   รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ - - 

7. นายวรัญญ ูศิลา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ  - 

หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนกรรมการได้รวมทัง้ค่าตอบแทนรายเดือนและคา่บ าเหน็จรายปี 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 9 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของในรูปของเงินเดือน 

และโบนสั เป็นจ านวนเงินรวม 21,009,418 บาท  

(ข) คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงิน- ไมม่ี – 
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สถติกิารเข้าประชุมของกรรมการ 

สถิติจ านวนครัง้การเข้าประชมุของกรรมการชดุตา่งๆ ในปี 2559 

รายชื่อ คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์      เสรีวิวฒันา 8/8 2/2 - - - 

2. รศ.ดร.เสาวณีย์     ไทยรุ่งโรจน์ 8/8 2/2 4/4 - - 

3. รศ.ดร.มนตรี         โสคติยานรัุกษ์ 8/8 2/2 4/4 - - 

4. นายศราวธุ           จารุจินดา 8/8 - 4/4 2/2 - 

5. นายสวุิทย์           ยอดจรัส  8/8 - - 2/2 38/38 

6. นายเทพทยั         ศิลา 8/8 - - 2/2 35/38 

7. นายวรัญญ ู          ศิลา 8/8 - - 2/2 37/38 
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คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบ
การบริหารจัดการที ่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ความ
มัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ที่
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูล
กิจการที่ดี โดยยึดหลกัการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียนและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ ดี ส า ก ล ข อ ง  The Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD Principles of 
Corporate Governance) ซึง่ครอบคลมุหลกัการทัง้ 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็น
แนวทางปฏิบตัิ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนมุตัิจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2558 โดยให้มีผลนบัจากวนัอนมุตัิเป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตัิและการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่าง  ๆ  
ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะ
นักลงทุนในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่  สิท ธิในการได้ รับข้อมูลและ
สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทสิทธิต่างๆ ในการประชุม
ผู้ ถือหุ้ น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล  
การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  

 

 

 

การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั
โดยให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตามพืน้กฎหมายที่ก าหนด
โดยมีการให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนเท่าเทียมกนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
วางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุนนอกเหนือจากสิทธิ
พืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด าเนินการในเร่ือง
ต่างๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น   

การจัดประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการ
จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2559 
เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชมุบริษัท สหการประมลู จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
มีผู้ เข้าร่วมประชุมและมอบฉนัทะทัง้สิน้ 79 คน นบัจ านวน
หุ้นได้ 378,680,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.85 ของจ านวน
หุ้ นทัง้หมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 7 ท่าน รวมทัง้ผู้ บริหาร
ระดบัสงูและผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกนั ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ด าเนินการประชุมอย่าง
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนในการ
ด าเนินการประชมุดงันี ้ 

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้น
ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งหนังสือ
เสนอ ช่ื อกรรมการ เ ป็ นลายลักษณ์ อั ก ษ ร ต่ อ

                การก ากบัดแูลกจิการ 
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คณะกรรมการบริษัทภายในวนัที ่บริษัทก าหนด 
พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้ น  หนังสือให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิ ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่ว
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และสิทธิในการ
เสนอวาระการประชุม พร้อมทัง้เหตุผลสนับสนุนการ
เสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดย
เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกวาระการประชมุ และบคุคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มี
การบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งใน
หนงัสือนดัประชุมว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น  

สว่นท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรั่บเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจเุป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นทราบ นอกจากนี  ้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถส่งค าถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ ถ ือหุ้ นประจ าปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด  

2. เผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้
ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของ
ตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 30 วนั  

3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที่  วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตผุล ตลอดจน
ความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระพร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะ  รายงานประจ า ปี  รวมทั ง้
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้
จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนที่มีรายช่ือ ณ 
วนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า
ก่อนการประชุม 14 วัน และประกาศลงโฆษณา
หนงัสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการต่อเนื่อง 3 วัน
ติดต่อกนัก่อนวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)  

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 
หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอช่ือ
กรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้ รับมอบ
อ านาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะ ซึ่งทางบริษัทจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ 
ก. ข. และ ค. พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ และสามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้ง
เอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ และค าแนะน าขัน้ตอน
การมอบฉันทะ ทัง้นีห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็น
แบบที ่เ ปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นก าหนดการใช้สิทธิ
ออกเสียงในแตล่ะวาระได้ 

ณ วันประชุมผู้ถอืหุ้น  

1. บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
เ ท ่า เ ท ีย ม กันทุก ราย  และส่ ง เส ริมใ ห้ผู้ ถื อหุ้ น 
โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวก
อย่ าง เพี ยงพอด้วยการเ ปิ ดโอกาสใ ห้ผู้ ถื อหุ้ น
ลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ซึง่เป็นเวลาลว่งหน้า
ก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารทุกท่านรวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท
ได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

2. บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และนบัคะแนนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนีบ้ริษัทเชิญที ่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วม
ประชมุ เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง 

3. จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจ านวน
ผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้ผู้ ที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิ ธีการ
ลงคะแนนด้วยบตัรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชมุ 
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5. ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามล าดบั
วาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ
เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในที่ประชมุ
แตอ่ยา่งใด 

6. ประธานเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงและอภิปรายในแต่ละ
วาระ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนั
ในการตรวจสอบผลการด า เนินงานของบริษัท 
ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่างๆ โดย
บริษัทได้บันทึกประเด็นส าคัญไว้ในรายงานการ
ประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

7. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการ
ประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 
Share :  1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสยีง  

8. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม
รายละเอียดและข้อสงสยั 

9. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 

10. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ ถือหุ้ นเข้ามาร่วม
ประชุมเพิ่ม บริษัทจะนบัจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวน
หุ้นใหม่ทกุครัง้ที่มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ่ม โดย
ผู้ ถือหุ้ นท่านที่ เ ข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยงัไมล่ง
มติในที่ประชุมเท่านัน้ ทัง้นีป้ระธานจะสรุปผลการลง
มติในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบ 

11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบจุ านวนหุ้นที่
ลงมติ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น  

1. หลงัจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยได้แจ้ง
รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

2. บริษัทจดัให้มีการบนัทกึเทปการประชมุตัง้แตต้่นจนจบ 
และจัดท าบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ตอน
การลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถึงผลของ

คะแนน ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ความคิดเห็นและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นทุกราย 
โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วนัหลงัการ
ประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

3. บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา เพื่อให้นกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น 
ผู้ เกี ่ยวข้อง และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทราบผ่านทาง
ช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของ
บริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือ
ค าแนะน า  สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” 
โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรือผ่านทางอีเมล 
investor@auct.co.th และในทกุๆ ความคิดเห็น และ
ค าแนะน า ทางบริษัทจะได้น ามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาการท างานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

หมวดที่  2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้ นที่ไม่
เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ ถือหุ้นบุคคล หรือสถาบัน ควร
ได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็น
การสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้ นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นใจในการ
ลงทนุกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก าหนดการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ เพื่อ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมี
การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับ
สทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นไมแ่ตกตา่งกนั 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2559 บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 
ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
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แตง่ตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปี ใน
ปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้ นผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรัพย์เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุและเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้า 3 เดือน ตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท  

2. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รายย่อยและ
นกัลงทนุสถาบนัร่วมประช ุมผู้ถ ือหุ้น  โดยเล ือก
สถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น
เดินทางเข้าร่วมประชมุได้หลายช่องทาง  

3. บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทัง้
กฎเกณฑ์ต ่างๆ  ที ่ใ ช้ในการประชุม ขัน้ตอนการ
ออกเสียงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 1 เดือนก่อนวนัประชมุ 

4. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเ ชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น  ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 

วนัก่อนวนัประชมุ 

5. การเพิ่มวาระการประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้าในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทไม่มีการ
เพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้
ลว่งหน้า 

6. การมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทนส าหรับ
ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
โดยกรอกแบบในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ที่บริษัท
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้ น
สามา รถก าหนดทิ ศทาง ในการออก เสีย ง ไ ด้  
นอกเหนือจากนัน้บริษัทได้เสนอทางเลอืกโดยการแจ้ง
ช่ือกรรมอิสระจ านวน 1 ทา่น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมไม่ได้มอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วม
ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทน ในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้
กรรมการอิสระของบริษัทเลย   

7. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียง
พิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้
วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้ น มี
คะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บตัรลงคะแนนเสียง เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

8. การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 โดยบริษัทได้เก็บบตัรลงคะแนนเสียง
จากผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าร่วมประชมุ ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้น 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารใน
การน า ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่ เ ปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้ บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่

ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คูส่มรส และ
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. ตาม 
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

- บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้อง
รายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  
พ .ศ . 2535 ภายใน 3 วันท าการถัดจากวันที่ท า
รายการ และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนั
เดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

-       บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานที่อยูใ่นหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน
ที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบ
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กา ร เ งิ นห รื อ ข้อมูลภาย ในนั น้ จ ะ เ ปิ ด เผยต่อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว 
รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้
ตอ่บคุคลอื่น 

- หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์
ส่วนตน บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบา
ตามลกัษณะแหง่ความผิด และเจตนาของการกระท า
และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ ซึ่งเร่ิมตัง้แตก่าร
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั่วคราวโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะใช้บทลงโทษสงูสดุหากพบว่าผู้บริหารหรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้น
ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษ
สงูสดุ คือ การให้ลาออกจากบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
(The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐ 
พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละ
กลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ บริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสยีให้
สอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้น: ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน 
และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น 
โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สร้างมูลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ด าเนนิ
ธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงันี ้

 บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่  โดยน าความรู้และ
ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

ตัดสินใจด า เนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบและเ ป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกราย เพื่ อ
ประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน 
รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดย
ใช้ข้อมูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่
เปิดเผยข้อมูลลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซึ่งผลเสียของ
บริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

พนกังาน: มุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความ
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนา  ถ่ ายทอดความ รู้  และ
ความสามารถของพนักงาน รับฟัง ข้อคิด เห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค ก าหนดและตอ่ยอดการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร 
ด้วยตระหนกัว่าพนกังานทกุคนเป็นหนึ่งปัจจยัส าคัญ และ
มีคุณค่า น ามาซึ่งความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการ
เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับ
พนักงานและหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้
พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด 
เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
สนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้
กับธุรกิจชัน้น า โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้บริษัท 

 ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและ
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แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล และบริหารงาน
โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ
พนกังาน 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเ ป็น เ ร่ืองที่ อง ค์กร 
ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคน ดงันี ้
- องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี  คนเก่ง ที่มี

พฤติกรรมการท างานอย่างมืออาชีพ และพฒันา
ความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่
ที่รับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่อง 

- ผู้ บั ง คับบัญช ามี ห น้ าที่ ว า ง แผน  ติ ดตาม 
ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และสนบัสนนุการ
พฒันาพนกังานอยา่งเสมอภาค 

- พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง 

- ให้ผลตอบแทนที่ เ ป็นธรรมแก่พนักงาน โดย
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจ
ต่าง ๆ ขึน้อยู่กับคุณภาพ ผลส าเ ร็จของงาน 
ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

- การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและ
การลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความเสมอภาค 
สุจ ริตใจ  และตัง้อยู่บนพื น้ฐานของความรู้  
ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การ
กระท า หรือการปฏิบตัิของพนกังานนัน้ ๆ 

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความ
ปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน
ท ุก ระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมี
ช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองที่สอ่ไปในทาง
ผิดข้อบงัคบัการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

คู่แข่ง :  ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลกั
สากล ภายใต้กรอบกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการ
แข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขนัอย่าง
เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
อยา่งเสรี และเป็นธรรม 

 ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กลา่วหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก
มลูความจริง 

คู่ค้า: ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการ
ด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่า โดยการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด 
และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงันี ้

 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริต
ในการค้ากบัคูค้่า 

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ  ท่ีมีตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัดใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ จะต้องรีบ
แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทา งแ ก้ ไ ข ปัญหา  โดย ใ ช้หลักของความ
สมเหตสุมผล 

 รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ 
รวมถึงไมน่ าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ลูกค้า: มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ
ลกูค้า และประชาชน ที่จะได้รับผลิตภณัฑ์ และบริการที่ดี
มีคุณภาพ และยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงันี ้

 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

 เปิดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอย่าง
ครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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เจ้าหนี:้ ยึดถือแนวทางปฏิบตัิที่เป็นธรรมตามเง่ือนไข และ
เป็นธรรมต่อเจ้าหนีร้วมถึงการช าระคืนตามก าหนดเวลา 
โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด ทัง้ในแง่การช าระคืน และเง่ือนไขอื่น ๆ 

 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนีต้ามข้อก าหนดใน
สญัญาเงินกู้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :   ด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้าน
ค ว า มปลอดภั ย  คุณภ าพ ชี วิ ต  แ ล ะ ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ง เสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของชมุชนและสงัคม 
ทัง้พืน้ที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลก าไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทน
และสร้างสรรค์ชมุชนและสงัคม ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่
จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมการใช้พลงังาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

 ค า นึ ง ถึ ง ท า ง เ ลื อ ก ใ นก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อ
ความเสียหายของสงัคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สดุ 

 คืนผลก าไรส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและ
สิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ 

 ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดับ
อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงั 

 ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคูค้่าที่มีเจตจ านง
เดียวกันกับบริษัทในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 อ านวยประโยชน์ต่อสงัคมทุกระดับ ทัง้ในระยะใกล้
และระยะไกล 

 เข้าร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่สอดคล้องกบันโยบายการ
พฒันาสงัคมและประเทศ ทัง้นโยบายรณรงค์ป้องกนั
และนโยบายสร้างเสริม 

 ให้ข้อมลูที่ถกูต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา
และผลกระทบอันเกิดขึน้กับชุมชนโดยรอบ เพื่อ
จดัการแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มี
ปัญหาขดัแย้งและเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคญักับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็น
เร่ืองที่ทุกภาคส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้
เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศใช้ในวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการแต่งตัง้ “คณะท างาน 
Anti-corruption” เพื่อดแูลในเร่ืองนี ้

นโยบาย  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน 
(Bribery)  กับเ จ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเ จ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดย
ถือว่าการกระท าใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี บคุลากรทกุระดบัจะต้องตอ่ต้านและละเว้น
การกระท าเช่นวา่นี ้

แนวทางปฏิบตั ิ

1. พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่น 
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือ
เพิก เฉย เมื่ อพบเห็นการกระท าที่ เ ข้าข่ายการ
คอ ร์ รั ป ชั่ น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับบ ริ ษั ท ต้ อ ง แ จ้ ง ใ ห้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือ
บุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
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ติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่
ที ่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่น ตามที่
ก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระท าผิดและให้
ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) 
ของบริษัท 

4. ผู้ ที่ ก ระท าการคอ ร์ รัปชั่น  เ ป็นการกระท า ผิด
จรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ นอกจากนี ้
อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิด
กฎหมาย 

5. บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้
ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคลที่ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

การช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 
หมายถึง การให้การสนบัสนนุทางการเงิน สิง่ของ และ/หรือ
การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนกังานเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึง่
ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี  ้ไม่รวมถึงการที่
พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่
จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทาง
การเมืองหรือนกัการเมืองมืออาชีพที่สงักัดพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนี่ง บริษัทจะไม่สนบัสนุนทางการเงินหรือ
สิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ สมัครรับ
เลือกทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทาง

การเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

กา รบ ริ จ าค เพื่ อ ก า รกุ ศล  (Charitable Contribution, 
Donations and Aid Grants) อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
บริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้
จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใช้เป็น
ข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไมใ่ห้การ
บริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึง
ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการ
กุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
1. การบริจาคนัน้ ต้องพิสูจ น์ไ ด้ว่ามี กิจกรรมตาม

โครงการเพื่ อการกุศลดังกล่าวจริง  และมีการ
ด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการ
ประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม
อย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการ
ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

2. การบริจาคนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศล
ดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป 
เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศ
รายช่ือบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

เงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนุน (Sponsorships)  เป็นวิธีการประชาสมัพนัธ์
ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาค
เพื่อการกุศล โดยอาจท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ 
ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่
เ นื่ อ งจาก เ ป็นการจ่ าย เ งิ นส าห รับการบ ริการห รือ
ผลประโยชน์ที่ยากตอ่การวดัผลและติดตาม  เงินสนบัสนนุ
ยังอาจถูกเช่ือมโยงไปเก่ียวกับการติดสินบน บริษัทจึง
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ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนับสนุน 
กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
1. เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนบัสนนุได้

ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการ
ประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม
อย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การด า เนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

2. เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าการให้เงินสนบัสนุน
หรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินได้ 
เช่น การให้ที่พกัและอาหาร เป็นต้น ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเว้น ประกาศเกียรติคุณตามธรรม
เนียมธุรกิจทัว่ไป 

3. ในการเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนุน จะต้องจัดท าใบบนัทึก
ค าขอ ระบช่ืุอผู้ รับเงินสนบัสนนุและวตัถปุระสงค์ของ
การสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมด
เสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมตัิ
ตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบริษัท 

ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทตระหนกัดีวา่การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี กบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท พนกังานสามารถให้ หรือรับของขวัญ 
(Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือ
ในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หาก
เข้าเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง า ชักน า หรือ

ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ใดๆ ผ่านการกระท าไม่เหมาะสม หรือเป็นการ
แลกเปลี่ยนอย่างชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความช่วยเหลอืหรือผลประโยชน์ 

2. เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 

4. ไมเ่ป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิง่เทียบเท่า
เงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก านลั) 

5. เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็กๆ 
น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ 
ซึง่ถือเป็นธรรมเนียมปกติ 

6. ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้
ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยูร่ะหวา่ง
จัดใ ห้มีการประกวดราคา พนักงานต้องไม่ รับ
ของขวญั หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วม
การประกวดราคานัน้ ๆ 

7. เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 
8. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 

2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้อง
รับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้
ผู้ บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวัญ 
และน าส่งของขวญัดังกล่าวแก่เลขานุการกรรมการ
ผู้ จัดการ เพื่อน าไปเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน หรือ
บริจาคเพื่อการกศุลตามความเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ด้วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลมุ
ความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน่อย่าง
สม ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเสี่ยงที่ใช้อยู่
ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ 

ทรัพยากรบุคคล 

บริษัทจะน านโยบายฉบับนีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ ่งรวมถึงการสรรหา 
การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและ
การเลือ่นต าแหนง่ 
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การอบรมและการสื่อสาร 

พนักงาน 

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบ
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการจดัให้มีการอบรม
ให้กับผู้ บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของนโยบายฉบับนี ้นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่รวมถึงการเปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า/
ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่
ตัวแทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า /ผู้ ให้บริการ 
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง ตัง้แต่เร่ิมต้นสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัท
สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่าย
สินค้า /ผู้ ให้บริการ และบุคคลอื่นที่ เ ก่ียวข้องยึดมั่นใน
มาตรฐานการรับผิดชอบตอ่สงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 

การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะทบทวนนโยบายฉบบันี ้และเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ากบั และ
ติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค าแนะน า
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้อง
ด าเนินการโดยเร็วที่สดุ 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงาน
บริษัท และ/หรือ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถ
ร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือ

แสดงความคิ ด เห็ นต่อ บ ริ ษัทตามระ เบี ยบว่า ด้วย
กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ดงันี ้

จดหมาย  

เลขานุการบริษัท 
บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 
โทรศัพท์     : (662)-934-7344-8 
โทรสาร    : (662)-935-6202 

 
ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็น
ตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail 
ในระบบของบริษัท 

3.3   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทมี
หน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมลู
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น 
เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทัศน์ การจดัประชมุ
และการแถลงข่าวตา่ง ๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และ
อีเมล์ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดูแล
เร่ืองดงักลา่วด้วย 

3.4 งานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเพื่อดแูลในสว่นของงาน
ด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุ 
ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ไป   

ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ที่อยู่    บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
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Email   investor@auct.co.th 
เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 
โทรศัพท์ (662)-934-7344-8 
โทรสาร  (662)-935-6202 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส               
(Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนข้อมูลอื่ นที่ ส าคัญที่ มี ผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผู้ ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมี
นโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้
ถือหุ้ น นักลงทุน  และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน เพื่อท าให้ผู้ ได้รับข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัท
อย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.auct.co.th 

4.1   การรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี  งบการเงินดงักลา่วจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

 

4.2 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผย
รายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทให้ทราบทกุครัง้ 

2)    บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้อง
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายว่าการท ารายงาน
ระหวา่งกนัท่ีส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนิน
ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โป ร่ง ใส  และเท่า เทียมกัน  สอดคล้องกับกฎหมาย 
ข้อก าหนดทางการ บริษัทจึงก าหนดนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการ
ผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบัเนือ้หาของข้อมลูที่
ส าคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมูลด้วย
ตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ ชีแ้จงก็ได้ 

การเผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้
ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง
ข้อมลูตา่งๆ ได้ชดัเจน เข้าใจง่าย และทนัเวลา 

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผย
ภายในก าหนดเวลา และความถ่ี ตามที่กฎหมายหรือ
หนว่ยงานทางการก าหนด ตามประเภทของข้อมลู 

mailto:investor@auct.co.th
http://www.auct.co.th/
http://www.auct.co.th/
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ข้อมลูส าคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 
หรืออาจกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนหรือกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนัน้
เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว 

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบัทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่
หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์และความสามารถ
ในการแข่งขนั หรือข้อมูลที่ยงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่าง
การเจรจา ซึง่มีความไมแ่นน่อน และต้องไมเ่ปิดเผยข้อมทูี่มี
ลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกิน
ความจ าเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้น
ถ้อยค า หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจท าให้เข้าใจ
ผิดตอ่ราคาหลกัทรัพย์องบริษัท 

ในกรณีที่ มี การ เ ปิด เผย ข้อมูลไม่ถูก ต้อง  ผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปล
ความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคัญ ให้ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ 
และผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มี
อ านาจชีแ้จงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยทนัที 

การด าเนินการกรณีข้อมูลร่ัวไหล หรือข่าวลือ 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
บริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมลูที่ไมถ่กูต้อง หรือข้อมลูส าคญั
ร่ัวไหลไปสูบ่คุคลอื่น หรือถกูเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และ
อาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
และ/หรือ การด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทาง
ลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ รอง
กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบญัชี
และการเงิน รับผิดชอบในการชีแ้จงข้อมูลส าคัญ และ
ข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล
ภายในเพื่ อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่ น
ในทางมิชอบ  

การเข้าถงึข้อมูลของบริษัท  

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น
พิเศษ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสทิธิเข้าถึงข้อมลูของบริษัทในระดบั
ที ่เท ่าเทียมกัน  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบนั 
ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
และได้รับข้อมลูเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางตา่งๆ  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ลว่งรู้ข้อมลูภายในเชิงลกึ 
แ ล ะ ที ม ง า น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง บ ริ ษั ท  (Top 
Management) จะเป็นผู้ลว่งรู้หลกัการบริหารและนโยบาย
ของบริษัท และบคุลากรต้องรักษาความลบัในสว่นท่ีตัวเอง
รับผิดชอบไม่ให้ความลบัตกไปยงับุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง 
โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 
กลุ่ ม บุ ค คลห รื อบุ คคลอื่ น ใ ด  ( ร ว มถึ ง สื่ อ ม วลชน 
นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว โดยยดึหลกัปฏิบตัิดงันี ้ 

1. ห้ามผู้บริหารและบคุลากรท่ีลว่งรู้ข้อมลูภายในรวมถึง
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้ อื่นในทางมิชอบ ซึง่
เ ป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้ นอื่น เช่น การซื อ้ขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) 
โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน
รวมถึงทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ซือ้ขายหุ้นในช่วงเวลา 
1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ  ก่อนการ
ประกาศสารสนเทศที่มีนยัส าคญั จนกว่าบริษัทจะได้
ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  

2. บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ 
ผู้ เก่ียวข้องในการลงทนุ และผู้ ถือหุ้นผา่นผู้แทนบริษัท
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นกัลงทุนสมัพนัธ์
เป็นผู้ ท าหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับ
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นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการ
ข้อมลูทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัท
และการด าเนินการใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท  

3. หลีกเลี่ยงการให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้ นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่ง
ผู้ ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบ
การเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้ง
ผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน  ระบบการ
จัดส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือ
เหตุการณ์ที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทถูก
คาดการณ์คลาดเคลือ่นอยา่งมีนยัส าคญั จนสง่ผลให้
ผู้ ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะ
ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคณุภาพ และยัง่ยืนโดย
มุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคัญ  โดยคณะกรรมการบริษัท
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
ตลอดจนก ากบัดแูลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์  
โปร่งใส ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

ปัจจุบัน  คณะกรรมการของบริษัทมี จ านวน 7 ท่าน 
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะท าการ
ให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ือง
ต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแล

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

ตามข้อบงัคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่
ผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปี
ที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่า
ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานที่สุดนัน้ เ ป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง  อย่างไรก็ตาม 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

น อ ก จ า ก นี ้ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ยั ง ไ ด้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ 
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบ ริ ษัทกับผู้ บ ริหารอย่างชัด เจ นโดย 
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนัน้ประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้ จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน 
โดยทัง้สองต าแหนง่ต้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการบริษัท  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ
ปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  รวมทัง้
จดัท าการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือ
หุ้น จดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปีของบริษัทตลอดจน
จดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะ
และความเช่ียวชาญที่หลากหลาย  และมีภาวะผู้น า ซึง่เป็น
ที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1  นโยบายการก ากับดูแล  

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ าตามความเหมาะสม นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่หุ้ น
สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะ
เปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจ าปี
และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้
นโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึง
เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ที่เก่ียวกบั
การก ากับดูแลกิจการ ทัง้ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อน าความรู้ความสามารถมาพฒันา
ทางบริหารตอ่ไป 

2.1    จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทัง้การ
ปฏิบัติต่อบริษัทผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชน

และสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตาม
แนวทางดงักลา่วเป็นประจ า 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนั
กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความ
รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทัง้ได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
บนหลกัการที่ว่า การตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 
เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นัน้ และควรหลกีเลี่ยง
การกระท าที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ก าหนดให้ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการ
เก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการ
พิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึง่ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผย
ไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุน
ของผู้ ถือหุ้นและสนิทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ด าเนินการ
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จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็น
นโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งาน ผู้ ติดตามควบคุม และ
ผู้ประเมินผลออกจากกนั พร้อมทัง้มีการควบคมุดแูลการใช้
ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท า
หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจตลอดจนการ
ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่
อาจเกิดขึน้ โดยบริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
จากภายนอก (Outsource)  เพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่ส าคญั
อย่างสม ่ า เสมอ พร้อมทัง้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายการต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัความเพียงพอและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลมุทัง้
ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ป ฏิ บั ติ ง า น 
(Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้
ความส าคัญต่อรายการผิดปกติทัง้หลาย พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มี
ความมัน่ใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริม
ความนา่เช่ือถือให้กบังบการเงินของบริษัท 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ท าหน้าที่
พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทัง้ที่เกิดขึน้จาก
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความ
เสยีหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัท 

 

 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทาง
การเงิน  โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ สอบบญัชีมา
ประชุม ร่วมกันและน าเสนอรายงานทางการเ งินต่อ
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทัง้สารสนเทศ
ทางการเงิน  (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรอง
และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศที่ส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน 
ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และ
สม ่าเสมอด้วย 

3.   การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้จดัประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็น
ประจ าทกุ 3 เดือน และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระที่ชัดเจน และน าส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการ
ประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนในการประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จัดการเป็น
ผู้ ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแตล่ะคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหาร
ระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ใ้นการลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่เสยีง โดยกรรมการที่มีสว่นได้เสีย
จะไม่ เ ข้า ร่วมประชุม  และ/หรือ ไม่ใ ช้สิทธิออกเสียง
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ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่านัน้ ประธาน
ในท่ีประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการทัง้สิน้ 8 
ครัง้ในการประชุมแต่ละครัง้  บริษัทจะมอบหมายให้
เลขานกุารบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทกุครัง้ 
โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือ
ช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชมุรับรองในวาระ
แรกของการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้ จัดเก็บข้อมูล
หรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ
สบืค้นอ้างอิงในภายหลงั 

4. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี ติดตอ่กนั
ได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแตไ่ด้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนวา่ กรรมการ
ดงักลา่วได้กระท าคณุประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและ
การด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้ความเป็น
อิ ส ร ะขาดหาย ไป  ทั ง้ นี ต้้ อ ง ไ ด้ รั บกา รอนุมัติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่
จูงใจในระดบัที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่  โดยค านึงถึงผลการ
ด า เนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจ
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดย
บริษัทใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แขง่ขนั
ได้ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพื่อท่ีจะดแูลและรักษาผู้บริหารทีม่ี
คุณภาพไว้ ผู้ บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึน้จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกบั

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้
ทัง้นี ้บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน
และโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
โดยมีการเปิดเผยคา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหาร
ในแบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวก
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่ง
ต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ
แต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและ
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทาง
การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่ 

โดยสรุปที่ผ่านมารวมทัง้ ในปี  2559 มีกรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วมสมัมนาในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้  

นายวรัญญู ศิลา 

1 เ ม ษ า ย น  2559: TLCA Executive Development 
Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

นางอัญชลี  พรรคกลิน 

29 กุมภาพัน ธ์  2559: Director Accreditation Program 
(DAP) 124/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย 

15 กรกฎาคม 2559: CFO Current Issues  

20 ธันวาคม 2559: หลกัสูตรแนวปฏิบัติทางบญัชีส าหรับ
ผลประโยชน์ของพนกังานตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 
19 ผลกระทบตอ่การด าเนินของธุรกิจ 

นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย 

5-6 กรกฎาคม  2559: กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและ
เทคนิคการสมัภาษณ์  

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559: JD-based KPIs and 
Competency รุ่นท่ี 19  
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7.  การรายงานข้อมูล 

1)    คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วน
โปร่งใส มีค าอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลข
สนับสนุน ทัง้ในด้านนโยบายผลการด าเนินงาน 
แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอุปสรรค
ของกิจการ 

2)    คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผู้สอบ
บญัชี 

3)  คณะกรรมการไ ด้จัดท า รายงานแสดงถึ งความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท าและ
เปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ใน
รายงานประจ าปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบญัชี โดยครอบคลมุถึง 
3.1) การปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย ที่

ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดท า
ให้มีการจัดท างบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มาที่เป็นจริง และสมเหตสุมผล 

3.2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทใน
การจัดการใ ห้มี ข้อมูลทางบัญชีที่ ถูก ต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดออ่น 
เพื่อป้องกันไม่ให้เ กิดการทุจริต ห รือมีการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3)   ค ายืนยนัว่าบริษัทได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
บัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่
เ หมาะสมและ ถื อป ฏิบัติ โ ดยสม ่ า เ สมอ 
ต ล อ ด จ น ไ ด้ มี ก า ร พิ จ า รณ า ถึ ง ค ว า ม
สมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดท างบ
การเงินของบริษัท 

 

 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรในองค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ 
สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัต่อไปในอนาคต ทัง้นีไ้ด้
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของ
กรรมการ ปีละ 1 ครัง้ โดยมุง่เน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะได้น าผล
การประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
และน า ข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตอ่ไป  

10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ทุกคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการ
ใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ โดยทัง้นีใ้นปีที่ 2559 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้า
รับต าแหนง่ใหม ่

11. การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท
หรือธุรกิจอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งผลประโยชน์กบับริษัท 

12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้น าเสนอข้อมลูที่เก่ียวกบัวาระที่ตนรับผิดชอบตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ บริหารที่ รับผิดชอบงาน
โดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท า
ความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งกรรมการผู้ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะ
ประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุสปัดาห์ 

13. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทก าหนดให้มีการจดัท าแบบรายงานการมีสว่นได้เสีย
ของกรรมการ ผู้ บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการก ากบัดแูลด้านการมีสว่น
ได้ เส ียในระดับกรรมการ และผู้ บริหารระดับสูง โดย
ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารต้องจัดท าแบบรายงาน
ดังกล่าว และก าหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ 
รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมี
หน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัท
รับทราบการเปลีย่นแปลงนัน้ 

14. การจัดท ารายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์  

เพื่อก ากบัดแูลด้านการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทได้ก าหนดให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั

ท าการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้มีหน้าที่
ที่จะต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั ง้ถัดไป โดยทุกสิ น้ไตรมาสและสิน้ ปีส านัก
เลขานุการบริษัทจะท าหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมลู
ภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วนัตัง้แตว่นัปิด
งบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เพื่อเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้
น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทัง้นี ้ในระหวา่งปีที่ผ่าน
มากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุดกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 
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ของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ บริหารหรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง
ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่  ห รือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นัย  ผู้ มีอ านาจควบคุม  ห รือหุ้ นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็น
กรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  เฉพาะที่ เ ป็นบริษัท
จดทะเบียน 

นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
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แต่งตั ง้บุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเ ป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่อง
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้
ออกก่อนครบวาระ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหา
บคุคลที่จะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
โดยจะพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุนที่
เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณา
จากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความ
เอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น  

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือก
จากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่ เก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถก าหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน 
รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 

 

 

 

 

 

การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในรอบปีบัญชี สิ น้สุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจ่าย
คา่ตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบญัชีให้แก่ บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ านวนรวม  
1.36 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบญัชีและส านกั
งานสอบบญัชีไมเ่ป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัท 
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บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบับริษัท  ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้าง

ชมุชนและสงัคมให้ดีและยัง่ยืนด้วยเช่นกนั 

บริษัทตระหนกัดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนัน้ บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการสร้าง

คุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบสู่สงัคมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในการปฏิบตัิงาน

ประจ าวนัให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานและวฒันธรรมองค์กรพร้อมกบัก าหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชดัเจน อย่างไรก็ตาม  

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัผลงาน  การปฏิบตัิการ  การเข้าถึงและเอาใจใสล่กูค้า การพฒันาบคุลากร การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  

การสร้างและประสานความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตร โดยค านงึถึงผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ทัง้

ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชน ตลอดจนสิง่แวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศนูย์กลางแหง่ความเป็นองค์กรที่ยัง่ยืน ดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1.1 การแขง่ขนัในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน ไม่มีนโยบายกระท าการใดที่จะได้มาซึ่งการเอา

เปรียบคู่แข่งในการท าธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมลูทางธุรกิจท าให้ลกูค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรืออยา่งหนึง่

อยา่งใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคูแ่ขง่ที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษัทและท าให้ได้มาซึง่ลกูค้ารายนัน้โดยการ

ด าเนินการทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ 

1.2 ความเป็นธรรมตอ่คู่ค้า 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมาและรับผิดชอบตอ่คูค้่าทกุรายที่ท าธุรกิจกบับริษัทโดยไมม่ีการเลือกปฏิบตัิตอ่

รายหนึ่งรายได้เป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทกุคนัที่ท าการประมลูผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบสภาพเคร่ืองยนต์และสภาพ

ภายนอกรถยนต์ให้กบัผู้ที่น ารถยนต์มาขายกบับริษัทโดยผา่นการประมลู และรับผิดชอบตอ่ผู้ที่ประมลูรถยนต์ได้จากบริษัท 

2 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

2.1 การเคารพสทิธิมนษุยชนภายในองค์กร 

บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนษุยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล า้ในการปฏิบตัิต่อพนกังานของ
บริษัททกุคนตามสญัญาวา่จ้างแรงงาน ไมกี่ดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึง่ความแตกแยกและไมเ่สมอภาค 

                ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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นอกจากนีบ้ริษัทได้สง่เสริมพนกังานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปัจจยัอื่น ๆ อนั
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

2.2 การเคารพสทิธิมนษุยชนกบัผู้อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทด ารงในการให้ความเคารพสทิธิมนษุยชนกบัผู้อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตัิตอ่คู่
ค้าและผู้ที่ต้องท าการติดตอ่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ านงึถงึเชือ้ชาติ ศาสนาหรือปัจจยัอื่นใดทีจ่ะน ามาซึง่การไมเ่คารพ
สทิธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 

3 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

3.1 การจ้างงานอยา่งเทา่เทียม 

ในด้านการจ้างงานของบริษัทบริษัทมีระเบยีบปฏิบตัิในการจ้างงานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรมตามสญัญาวา่จ้างแรงงานและไม่
กีดกนัท่ีมาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สถาบนัการศกึษาเป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ้างงานตาม
วฒุิ ความรู้ความสามารถของแตล่ะต าแหนง่งานอยา่งถกูต้องและเป็นธรรมตามอตัราและสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิ
โดยทัว่ไป 

3.2 ความสะดวกและปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

บริษัทได้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้จดัให้มีสวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน
ส าหรับพนกังานภายในบริษัท เชน่ น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานท่ีรับประทานอาหาร บริเวณพกัผอ่นเพื่อลดความเหน่ือยล้าจากการ
ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมกบัโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังาน โดยจดัสรรโปรแกรมการ

ตรวจสขุภาพท่ีเหมาะสมกบัพนกังานตามช่วงอาย ุเพื่อปอ้งกนัการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง เช่น จดัให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลกู

และมะเร็งต่อมลกูหมากส าหรับพนกังานหญิงและพนกังานชายที่มีอาย ุตัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป เป็นต้น พร้อมทัง้จดัหาข้อมลูโปรแกรม

เสริมที่ได้รับสิทธิในการใช้บริการตรวจสขุภาพเพิ่มเติมในอตัราที่ได้รับสว่นลดพิเศษ ตลอดจนจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และกิจกรรมที่เก่ียวข้องตา่งๆ อาทิ ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารและความรู้ ให้กบัพนักงานได้รับทราบอยา่งทัว่ถึง โดยมุง่เน้นข้อมลูด้าน

การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการท างานในส านักงาน อาทิ  โรคที่มาจากเคร่ืองใช้

ส านกังาน  โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู เป็นต้น  
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3.3 โอกาสในความก้าวหน้า 

บริษัทค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานท่ีท างานให้กบับริษัททัง้นีเ้ป็นไปตามความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะ
คนโดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพิจารณาสง่เสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดยไมกี่ดขวางหรือเลือกปฏิบตัิอย่างหนึ่งอยา่งใดกบั
พนกังานแตล่ะคน 

4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

4.1 ความปลอดภยัของคูค้่า 

บริษัทจดัให้มีสถานท่ีส าหรับการประมลูที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภยัเพื่อรองรับผู้ที่น ารถเข้ามาประมลูกบับริษัททัง้ผู้ที่น ารถมา

ขายและผู้ที่เข้ามาท าการประมูลซือ้รถโดยบริษัทจัดสถานที่นัง่พกัรอห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมูลในตวัอาคารโดย

ค านงึถึงความสะดวกและปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกัพร้อมทัง้จดัให้มีบริการเคร่ืองดื่มบริการแก่ลกูค้าตลอดเวลาที่ท าการประมลู 

4.2 การแสดงเอกสารท่ีผลติภณัฑ์ 

บริษัทจัดให้มีการท าเอกสารประกอบรถยนต์ที่เข้าท าการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์แต่ละคนัให้กับผู้ที่สนใจเข้าท าการ

ประมูลซือ้รถยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคนัและบริษัทยงัรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ลูกค้าได้ท า

การประมูลไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนี  ้บริษัทยังท าการรับประกันการโอนกรรมสิทธ์ิของรถยนต์แต่ละคนัซึ่งหากผู้

ประมูลไปแล้วไม่สามารถท าการโอนกรรมสิทธ์ิได้ บริษัทจะรับคืนทนัที 

5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

5.1 การใช้ทรัพยากรอยา่งอนรัุกษ์เพือ่ความยัง่ยืน 

 บริษัทรณรงค์ให้พนกังานลดการใช้วสัดสุิน้เปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงาน

และในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การท าเอกสารผ่านระบบจดหมายอีเล็คโทรนิคส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กรรวมทัง้

รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพภายในองค์กร 

5.2 การปอ้งกนัมลพิษ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิง่แวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้การปอ้งกนัมลพิษโดยจดัให้มีการฉีดน า้บริเวณสต๊อกเก็บรถยนต์

และถนนภายในบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทและบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทัง้ลดระยะเวลาและ

ความจ าเป็นในการติดเคร่ืองยนต์ของรถที่จะเข้าท าการประมลูลงเพื่อควบคมุมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัท

และชมุชนใกล้เคียง 
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6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

6.1 บทบาทในตลาดแรงงาน 

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอยา่งตอ่เนื่องมาตลอดระยะเวลากวา่ยี่สิบปีที่บริษัทได้อยู่ในธุรกิจ

การประมลูพร้อมทัง้ได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของกระทรวงแรงงานวา่ด้วยกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัดเพื่อสง่เสริมให้

เกิดความแข็งแกร่งในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

6.2 การมีสว่นร่วมในชมุชน 

บริษัทจดัให้มีจุดตรวจของสถานีต ารวจในท้องที่ประจ าที่บริษัท (ตู้แดง) ทัง่นีเ้พื่อป้องกนัภยัอนัอาจเกิดขึน้ได้กบับริษัทและเผ่ือแผ่ไปยงั

ชมุชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยูร่่วมกนัเป็นไปอยา่งราบร่ืนและค านงึถึงความปลอดภยัโดยรวมของชมุชนเป็นหลกั 

7 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

7.1 การพฒันาระบบการจดัการประมลูด้วยระบบใหม ่ 

เป็นระบบ Web Base ที่มีการเช่ือมโยงระบบงานสาขาส านกังานและสาขาสต๊อกแบบออนไลน์ ซึง่ประกอบไปด้วยข้อมลูการรับรถ 

รูปรถ สต๊อกรถ สามารถที่สามารถตรวจสอบได้ทนัทีแบบ Real Time ท าให้ข้อมลูการขายสามารถตรวจสอบได้ทนัทีและติดตาม

ผลได้ในขณะก าลงัประมูลและข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รวมทัง้มีระบบออนไลน์ท าให้ลดภาระงานในการสง่

ข้อมลูระหวา่งสาขาและเจ้าของรถ ท าให้ทัง้ลกูค้าและหุ้นสว่นท่ีสง่ทรัพย์สินให้บริษัท ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและถกูต้อง

แมน่ย า  

ทัง้นี ้บริษัทยงัคงทนุพฒันาระบบการตรวจสอบเคร่ืองยนต์และสภาพตวัถงัของรถที่เข้าประมลูเพื่อให้รถยนต์ที่ผ่านการประมลูทกุ
คนัอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและลดปัญหาด้านมลพิษเพิ่มขึน้ด้วย   

7.2 การเป็นผู้บริหารจดัการการประมลูใบอนญุาตคลืน่ความถ่ี 1800 และ 900 เมกะเฮิร์ท  

บริษัทได้ด าเนินการพฒันาซอฟแวร์ระบบการประมลูตามกฎการประมูลที่ส านกังาน กสทช. ก าหนดไว้ โดยมีการทดสอบระบบใน
ทกุๆ ขัน้ตอน ซึง่การท่ีบริษัทได้เข้าไปด าเนินการดงักลา่ว ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ ถือเป็นการตอกย า้ภาพลกัษณ์ความเป็นมือ
อาชีพระดบัประเทศ และเป็นก้าวส าคญัในการขยบัขึน้ไปจดัประมลูสนิทรัพย์และโครงขา่ยระดบัประเทศอื่นๆ   

7.3 การใช้ความช านาญทางธุรกิจกบัหนว่ยงานทางสงัคม 
บริษัทได้ใช้นวตักรรมและความช านาญพิเศษทางธุรกิจให้กบัหนว่ยงานทางสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น การประมลูรถยนต์ซึง่เป็น

ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทัง้นีบ้ริษัทได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสงัคมเป็นหลกั

ตลอดมา 
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 
2558 

ณ 20 ม.ค. 
2560 

เพิ่ม (ลด) 

1. รศ.ดร.ไพบลูย์ เสรีวิวฒันา1/ ประธานกรรมการ 7,200,000 7,200,000 - 
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร ต ร ว จสอบ  / 

กรรมการอิสระ 
- - - 

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - - - 
4. นายศราวธุ จารุจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - - - 
5. นายสวุิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 6,388,800 6,388,800 - 
6. นายเทพทยั ศิลา2/ กรรมการผู้จดัการ 22,899,000 23,999,000 1,100,000 
7. นายวรัญญ ูศิลา  กรรมการ   / รองกรรมการผู้จดัการ -           - - 

8. นายเกรียงศกัดิ์ ธรรมรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-           - - 

9. นางอญัชล ีพรรคกลนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

-           - - 

10. นางสาวจิตรา จนัทะคุ้ย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทรัพยากร
บคุคล 

-           - - 

11. นางสาวพนูศิลป์ แก้วจ านงค์ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
ส านกักรรมการ 

NA 10,000 - 

12. นายนิธิศ โสภณ รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่าย
พฒันาธุรกิจและการตลาด  

-           - - 

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

 

 

 

 

              การถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการบรษิทัและผ ูบ้ริหาร 
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บริษัทให้ความส าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนกัว่า ระบบควบคมุภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะท าให้บริษัท

ด าเนินธุรกิจบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดแูลทรัพย์สนิ การรายงานข้อมลู

ทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนป้องกนัหรือลดความเสี่ยงจากการกระท าที่อาจก่อให้เกิด

ความเสยีหายตอ่บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน 

รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในการ

ถ่วงดุลอ านาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชีว้ ัดผลส าเร็จ ( Key 

Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ

กบัเปา้หมายองค์กรอยา่งสม ่าเสมอ 

รวมทัง้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ส่งเสริม

รณรงค์ให้พนกังานทกุคนมีจิตส านึกในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และปฏิบตัิตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้

ความรู้แก่พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แ ละจัดให้มี

กระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชดัเจน ทบทวนและจดัให้มีคู่มือการปฏิบตัิงานของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน และช่วยให้การด าเนินธุรกิจมีความคลอ่งตวั เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ รวมทัง้ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลให้ระบบควบคมุภายใน ระบบบริหาร

จัดการความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแล

ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการ

ที่เก่ียวโยงกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไก

การตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก และส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ใน

การตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารจดัการความเสี่ยง และระบบการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยน ากรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตาม

มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการ

บริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

   การควบคมุภายใน 
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และการก ากับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สดุ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายใน

องค์กร จึงจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับได้ และก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนป ฏิบตัิ โดย

ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลมุความเสี่ยงทุกด้าน เช่นด้านกลยุทธ์ การ

ด าเนินงาน การเงิน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ  รวมทัง้ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้ 

“คณะท างานบริหารความเสี่ยง” มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า

ทกุปี รวมทัง้มีการทบทวนปัจจยัเสีย่งที่มีการเปลีย่นแปลงทัง้จากภายนอกและภายในท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กร 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

บริษัทมีมาตรการควบคมุภายใน สอดคล้องกบัความเสีย่งและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะ

ต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดท าและทบทวนคู่มือ /ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการ

ปฏิบตัิงานในปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ท่ีสามารถถ่วงดลุอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อยา่ง

เหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตัิงานในส่วนที่มีความเสี่ยงส าคญั เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้านการเงิน การ

ประมูล การจัดซือ้จัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการสอบทานผลการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คูม่ือการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีระบบการ

ควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อ

ช่วยให้การปฏิบตัิงานมีความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ในการท าธุรกรรมกบัผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทให้ถือปฏิบตัิเป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั เช่น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้มีความถกูต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของ ตลท. และ กลต. 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)  

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลู ประมวลผลข้อมลู จดัเก็บ และติดตามผล

ข้อมลู เพื่อให้การปฏิบตัิงานและการน าข้อมลูที่ส าคญัไปใช้ในการบริหารจดัการของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 

หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

รวมทัง้มีการก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมลู 
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บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้ รับข้อมูลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น 

ระบบ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมลู นโยบาย ระเบียบข้อบงัคบั คู่มือ /ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและ

ขา่วสารของบริษัทรวมทัง้การรับแจ้งข้อมลูที่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Whistle Blowing) ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่บริษัทก าหนดไว้ 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งที่ครอบคลมุทกุด้าน เช่น

ด้านบญัชีและการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และการดแูลทรัพย์สนิ และเร่ืองทจุริต ที่มีผลกระทบตอ่

ฐานะช่ือเสียงอย่างมีนัยส าคญั เพื่อรีบด าเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และส านักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

เหมาะสมทนัท่วงที นอกจากนี ้ในสว่นของการประเมินควบคุมภายในด้านบญัชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตและน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจสอบส านกัตรวจสอบภายใน 

(In-house) ไมพ่บประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ก ากับดูแล ผู้ ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และส านัก
ตรวจสอบภายใน (In-house) ท าหน้าที่ในการสร้างความเช่ือมัน่ (Assurance) และให้ค าปรึกษา (Consulting) ได้อยา่งอิสระเที่ยง
ธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในครอบคลมุกระบวนการท างานของบริษัทและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส รวมทัง้ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่ส าคัญหรือมีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การ
ปฏิบตัิงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตแุละแนวทางปอ้งกนัความเสยีหายหรืออาจเกิดขึน้ซ า้ เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ ควบคูก่บัการบริหารความเสี่ยง ให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทยอมรับได้ 
และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจ า
ทกุปี 
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ในปี 2559 บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ที่ส าคญัได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นเงินเดือนและเงินโบนสัที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปรียบเทียบกบัปี 2558 ดงันี ้
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 22,690,369 19,131,376 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,143,126 242,978 

 23,833,495 19,374,354 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นของการ
เข้าท ารายการและความสมเหตสุมผลของอตัราที่คิดระหว่างกนั พร้อมทัง้เปิดเผยประเภทและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของ
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทได้ก าหนดมาตรการควบคมุการท ารายการระหวา่งกนัของรายการบคุคลและกิจการที่เก่ียวข้องกนัที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด  และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กนัที่เกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
เพื่อน าไปประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตามแตก่รณี ซึง่ผู้ที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุตัิการท า
รายการระหว่างกันดงักล่าวนอกจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปของสนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทและรายการระหวา่งกนัของรายการบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีอนญุาต
แหง่ประเทศไทย 

               รายการระหว่างกนั 
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และรายการระหวา่งกนัของรายการบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั อาจมีการเข้าท ารายการระหวา่ง
กนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่มี
เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท บริษัทได้
ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิไว้แล้วตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้
ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่งๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม ่หรือมีการเปลีย่นแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกตา่งจากเดมิ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท า
หน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่วทกุๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งไม่มี
เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนุมตัิการท า
รายการระหวา่งกนัท่ีระบไุว้ข้างต้น ก่อนการท ารายการ ในสว่นของการให้กู้ยืมเงินกบับคุคลที่เก่ียวข้อง อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ
บริษัทของผู้ ถือหุ้นใหญ่นัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะไมท่ ารายการในลกัษณะดงักลา่วในอนาคต 

แนวทางในการท าการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวโยงกัน 

ทัง้นีเ้พื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทมีการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดงันี ้

1)  บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมลูการถือหุ้น และการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร 
หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจดัเก็บข้อมลูไว้ที่ฝ่ายบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนัน้ ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้ บริหารและ
คณะกรรมการของบริษัทรับทราบวา่ ในกรณีทีมีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้น หรือด ารงต าแหนง่ในบริษัทใดให้กรุณา
แจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นหรือด ารงต าแหนง่ 

2) ฝ่ายบญัชีจะท าการตรวจสอบรายการทางบญัชีทุกสิน้เดือนว่าบริษัทมีการท ารายการบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบคุคลที่มีความเก่ียวข้องซึ่งอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมลูรายช่ือที่จดัเก็บไว้หรือไม่ และจดัท าข้อมลูสง่ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทาน
ความเป็นธรรมของราคาตอ่ไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ปฏิบตัิภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้   

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูที่ส าคญัของการจดัท างบการเงิน
ประจ าปี 2558 และ รายไตรมาสของปี 2559 รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทโดยประชุมร่วมกับผู้สอบ
บญัชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและบุคคล
ทัว่ไป พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทได้จดัท างบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือ
ได้ การจัดท าเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัในรายงานทางการเงินของบริษัทอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา สอบทานรายการทางบญัชีและรายการลกูหนีท้างการค้าที่อาจสง่ผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินพร้อมทัง้เสนอข้อแนะน า การสอบทานดงักล่าว ท าให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เช่ือถือได้และเพียงพอ โดยปฏิบตัิสอดคล้องตามเง่ือนไขของมาตรฐานทางบญัชี รวมทัง้กฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง 

2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด โดยจากการสอบทานไมพ่บรายการผิดปกตทิี่เป็นสาระส าคญั รายการท่ีเก่ียวโยงทางการค้าเป็นรายการ
ที่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทนอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกระบวนการจัดการรายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยเฉพาะรายการระหว่างกันที่กระท าโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อสง่เสริมให้การจดัท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัมีความโปร่งใสมากยิ่งขึน้  

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเสี่ยงของธุรกิจ โดยค านึงถึง
เปา้หมายของบริษัทระบบการควบคมุภายใน และรับทราบการบริหารจดัการความเสีย่ง ซึง่ด าเนินการโดยผู้บริหาร

 
  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ของบริษัทการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุครัง้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค าแนะน าและตรวจติดตามใน
รายงานผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมทัง้รายงานของส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ ความ
เหมาะสม และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทัง้การจัดการความเสี่ยงที่ส าคญัของการด าเนินธุรกิจ
และพบว่าบริษัทได้ด าเนินการด้านตา่งๆ ด้วยความเพียงพอและเหมาะสม  

4. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการ
ตรวจสอบภายใน ในด้านการด าเนินงานของบริษัทโดยมีกระบวนการเร่ิมต้นตัง้แต่การวางแผน การรายงาน และ
การติดตามผล การปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ รวมทัง้รายงานของส านกัตรวจสอบภายใน 
เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการด้วยความพอเพียงเหมาะสมและเกิดประสทิธิผลอยา่งแท้จริง 

5. สอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี รับทราบและเสนอข้อแนะน าต่อฝ่ายจัดการของบริษัทเพื่อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดและค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จากการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งตอ่เนื่อง  

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และก ากบัให้บริษัทด าเนินกิจการตา่ง ๆ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 ไม่พบรายการที่บริษัทกระท า
การท่ีขดัตอ่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริษัท 

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของปีที่ผา่นมา รวมถึงความเหมาะสม
ถึงค่าตอบแทน และได้เสนอแต่งตัง้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทส าหรับปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีตอ่ไป 

โดยสรุป ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทได้จดัท างบการเงินขึน้อย่างเหมาะสมตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
มีการเปิดเผยข้อมลูระหวา่งกนัอยา่งเพียงพอ และบริษัทได้ด าเนินธุรกิจอยา่งสอดคล้องกบักฎระเบียบวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นีร้ะบบตรวจสอบภายใน ระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกบัธุรกิจ ท าให้มัน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถกูต้อง 
เช่ือถือได้ และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
 

 
 
(รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) 

             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
2559 งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อความโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ  เป็นผู้สอบทานคณุภาพของ
งบการเงินและประเมินระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทสามารถสร้างความเช่ือมัน่ได้ว่างบการเงินของบริษัทได้แสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน อยา่งถกูต้องในสาระส าคญั 
 

 

  

 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

                     รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงิน 
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บริษัท สหการประมูล จ ากดั (มหาชน)     
 ผลการด าเนินงาน 2557 2558 2559 
สินทรัพย์รวม     712.93      751.11       580.62  
หนีส้ินรวม     253.57 300.95 153.35 
สว่นของผู้ ถือหุ้น     459.36 450.16 427.27 
รายได้จากการให้บริการ     709.87      718.72       601.83  
ต้นทนุการให้บริการ     348.38      357.03       320.60  
ก าไรขัน้ต้น     361.49      361.69       281.23  
รายได้อ่ืน       11.60          5.34           5.66  
คา่ใช้จา่ยในการขายและให้บริการ       36.04        35.87         31.52  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร       82.81        94.38         95.81  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้     254.24      236.78       159.56  
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน – ดอกเบีย้จา่ย         0.48          0.28              -    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้     253.75      236.50       159.56  
ภาษีเงินได้       51.32        48.86         33.95  
ก าไรสุทธิส าหรับงวด     202.44      187.64       125.61  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  2557 2558 2559 
สินทรัพย์รวม     712.93      751.11       580.62  
หนีส้ินรวม     253.57 300.95 153.35 
สว่นของผู้ ถือหุ้น     459.36 450.16 427.27 
ทนุเรียกช าระแล้ว 137.50 137.50 137.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

  2557 2558 2559 
Liquidity Ratio             
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง         2.16            1.62             2.35    
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด         0.75            0.89             0.35    
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า         9.49            9.98             8.98    
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่       38.47          36.57           40.66    
อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้         1.50            1.64             1.90    
ระยะเวลาช าระหนี ้     242.65        222.95         192.25    
Profitability Ratio             
อตัราก าไรขัน้ต้น 50.92    50.32    46.73    
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 35.82    32.94    26.51    
อตัราก าไรสทุธิ 28.06    25.92    20.68    
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น       47.73          41.26           28.63    
Efficiency Ratio             
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์        36.11          32.35           23.96    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร     436.63        328.36         220.95    
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์         1.02            0.99             0.91    
Financial Ratio             
อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น         0.55            0.67             0.36    
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 1.02    0.80             0.30    
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล       65.21        105.52         118.22    
อัตราส่วนอื่นๆ             
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)          0.84            0.82             0.78    
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)          0.37            0.34             0.23    
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.24   0.36            0.27    
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.25   0.25            0.25    
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 550   550   550   
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการจดัการประมลูซือ้ขายทรัพย์สนิ โดยวิธีการประมลูแบบเปิด (Open Auction) ณ ลานประมลูและการ
ประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เนต (E-Auction)  รวมถึงการให้บริการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั เช่น การเคลื่อนย้ายรถ 
การเช็คต้นทะเบียน เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เข้าร่วมประมลู นอกจากนีบ้ริษัทมีการพิจารณา
ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การจดัประมลูรถเพื่อการเกษตร ประมลูสินค้าแบรนด์เนม และการให้บริการจดัการ
ประมลูให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมศลุกากร ปปง และกสทช. เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ท าธุรกิจจากการพึง่พิงตลาดยานยนต์เป็นหลกั อยา่งไรก็ดี บริษัทยงัคงมุง่เน้นการให้บริการประมลูรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท โดยบริษัทได้ด าเนินการขยายสาขาและเพิ่มสถานที่จดัเก็บทรัพย์สินในต่างจงัหวดัให้ครอบคลมุทัว่ทกุ
ภมูิภาคเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์และลกูค้า และเป็นการเพิ่มโอกาสในการประมูลให้ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่
ประเทศเพื่อรองรับการขยายตวัของตลาดประมลูรถยนต์มือสองในต่างจงัหวดั รวมทัง้สร้างโอกาสในการขยายตวัสูป่ระเทศเพื่อน
บ้าน  ในระหวา่งปี 2557 – 2559 รายได้หลกัของบริษัทยงัคงมาจากรายได้จากการประมลูทรัพย์สนิในสดัสว่นประมาณร้อยละ  
85 - 88 และรายได้คา่ขนย้าย และรายได้จากการบริการอื่นๆ ในสดัสว่นรวมกนัประมาณร้อยละ 12 - 15  
 
ในการประกอบธุรกิจบริการจัดการประมูลนัน้ บริษัทคิดค่าบริการเรียกเก็บจาก 2 ส่วน คือ ค่าบริการจากผู้ เข้าประมูล และ
ค่าบริการจากเจ้าของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลกัในการประสบความส า เร็จของธุรกิจประมูลนัน้ขึน้อยู่กับจ านวนและ
คณุภาพของทรัพย์สินที่น ามาประมลู โดยบริษัทต้องมีทรัพย์สินในการประมลูที่หลากหลาย และเพียงพอเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ เข้าร่วม
ประมลูสนใจมาเข้าร่วมการประมลูเป็นจ านวนมากเพื่อให้เกิดการแขง่ขนัโดยเสรี  ทรัพย์สินที่บริษัทท าการประมลูสามารถจ าแนก
ได้เป็น 3 ประเภท คือ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และทรัพย์สนิอื่นๆ  ส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท
นัน้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ เข้าประมลูโดยก าหนดเป็นอตัราคงที่ต่อทรัพย์สินแต่ละรายการโดยไม่ค านึงถึงมลูค่าของ
ทรัพย์สิน ท าให้การเติบโตของรายได้ของบริษัทมาจากจ านวนทรัพย์สินที่ประมลูจบ สว่นค่าบริการของทรัพย์สินอื่นจะพิจารณา
ตามประเภทของทรัพย์สินท่ีน ามาประมลู ซึ่งบริษัทมีการจดัการประมลูผ่านสถานท่ีให้บริการประมลูทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดั
จ านวน 14 แหง่ นอกเหนือจากการจดัประมลูนอกสถานท่ีตามความประสงค์ของเจ้าของทรัพย์ 
 
ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 709.87 ล้านบาท เป็น 718.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเติบโตร้อยละ 1.25  ส่วนในปี 2559 รายได้จากการให้บริการปรับลดลงเป็น  601.83 ล้านบาท  คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 
16.26  สบืเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2558 ตลาดรถมือสองมีการชลอตวัเป็นผลมาจากสถาบนัการเงินมีการชลอการยดึรถ หลงัจาก
พรบ.การทวงถามหนีไ้ด้ประกาศใช้ในช่วงต้นปี 2558 จึงสง่ผลให้มีการน ารถเข้ามาประมลูน้อยลง อย่างไรก็ดีบริษัทสามารถเพิ่ม

   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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รายได้จากการประมลูทรัพย์สินอื่น รวมถึงการจดัการประมลูให้แก่องค์กรของรัฐ เช่น ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรมศุลกากร   เป็นต้น  
ส าหรับปี 2559 การชลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประสบกบัสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ 
ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในประเด็นโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่และกฏหมายการทวงหนีซ้ึ่งสง่ผลกระทบต่อการยึดรถของ
สถาบนัการเงินท่ีน าสง่รถยดึเข้ามาประมลูกบับริษัท 
 
ต้นทนุการให้บริการระหวา่งปี 2557 – 2559 มีมลูคา่เทา่กบั 348.38  ล้านบาท  357.03 ล้านบาท และ 320.60 ล้านบาท ตามล าดบั 
โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.08 ร้อยละ 49.68 และ  ร้อยละ 53.27  ของรายได้จากการให้บริการตามล าดบั  การเพิ่มขึน้ของอตัราสว่น
ดงักลา่ว ในปี 2559 เป็นผลมาจากการที่ต้นทนุการให้บริการในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 เป็นต้นทนุที่ไม่ได้ผนัแปรโดยตรงกับ
รายได้ เช่น ค่าเช่าพืน้ที่ในการจดัเก็บทรัพย์สินก่อนการประมลู และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ซึง่เป็นผลมาจากการลงทนุขยายสาขา
ไปยงัตา่งจงัหวดั ในช่วงปี 2558-2559 อนัถือเป็นการลงทนุระยะยาวเพื่อพฒันาธุรกิจการประมลูให้สามารถเติบโตและขยายไปได้
ทุกภูมิภาคและสามารถขยายฐานลกูค้าไปทัว่ประเทศ อย่างไรก็ดี ได้ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นมีการปรับตวัลดลงในช่วงต้นของการ
ลงทนุ 
 
ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2557 – 2559 นัน้มีมลูคา่เทา่กบั 118.85 ล้านบาท  
130.25  ล้านบาท และ 127.33 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสดัสว่นร้อยละ 16.75 ร้อยละ 18.12 และร้อยละ 21.16 ของรายได้จาก
การให้บริการ ตามล าดบั เพิ่มสงูขึน้เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไมผ่นัแปรโดยตรงกบัรายได้ ในขณะที่ ปี 2559 มีรายได้ลดลงจากสาเหตดุงักลา่วมาข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพและปรับลดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีไ้ด้ แม้มีการขยายกิจการไปทัว่ 

  
ในปี 2557 – 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิลดลงจาก 202.44 ล้านบาท 187.65 ล้านบาท และ 125.61 ตามล าดบั และมีอตัราก าไรสทุธิ
ร้อยละ 28.06 ร้อยละ 25.92 และร้อยละ 20.68  ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิที่ลดลงในปี 2559 เป็นผลโดยตรงจากรายได้จากการ
ประมลูที่ลดลงเป็นหลกัประกอบกบัคา่ใช้จ่ายคงที่ ที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุขยายสาขาและสถานที่เก็บทรัพย์สิน รวมถึงการเพิ่มขึน้
ของพนกังานเพื่อรองรับการขยายงานดงักลา่ว 
 
ส าหรับฐานะทางการเงินของบริษัทนัน้ จากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทท าให้รายการสินทรัพย์และหนีส้ินบางรายการท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาอาจมีการแกว่งตัว กล่าวคือ บริษัทท าหน้าที่เป็นตวักลางจัดการประมูล
ทรัพย์สนิ โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับช าระเงินจากผู้ชนะการประมลู เพื่อน าสง่ตอ่ให้แก่เจ้าของทรัพย์ ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วนัน้        บริษัท
จะได้รับเงินค่าทรัพย์สินภายใน 4 วนัท าการหลงัจากวนัที่สิน้สดุการประมูล และน าส่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายใน 5-7 วนัท าการ 
ภายหลงัจากวนัที่สิน้สดุการประมลู จากการประกอบธุรกิจดงักลา่วนัน้ จะสง่ผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน    
3 รายการ คือ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลกูหนีก้ารค้า และเจ้าหนีก้ารค้า กล่าวคือภายหลงัจากการประมูล บริษัท จะมีการ
บนัทกึเงินสดและเงินฝากธนาคาร และลกูหนีก้ารค้าตามมลูคา่ทรัพย์สนิที่สิน้สดุการประมลู และบนัทกึเจ้าหนีก้ารค้าเทา่กบัมูลค่า
ทรัพย์สนิท่ีสิน้สดุการประมลูแล้วเช่นกนั  
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 เมื่อผู้ชนะการประมลูท าการจ่ายช าระคา่ทรัพย์สนิ จะสง่ผลให้บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าลดลง โดยที่มีเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารเพิ่มขึน้ 

 เมื่อบริษัทท าการสง่มอบคา่ทรัพย์สนิให้แก่เจ้าของทรัพย์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมทัง้เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท
จะลดลงเช่นกนั 
ดงันัน้สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ แต่ละสิน้งวดบญัชี อาจมีการแกว่งตวัซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการรับช าระเงิน

และการช าระเงินคืนเจ้าของทรัพย์ตามมลูคา่การประมลูได้เสร็จสิน้ก่อนสิน้งวดบญัชี ส าหรับปี 2557 – 2559 สนิทรัพย์มีมลูคา่รวม

เท่ากบั  712.93 ล้านบาท 751.11 ล้านบาท และ 580.62 ล้านบาท ตามล าดบั และมีหนีส้นิรวมเทา่กบั 253.57 ล้านบาท 300.95 ล้านบาท 

และ 153.35 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 459.36 ล้านบาท 450.16  ล้านบาท และ 427.27 ล้านบาท ตามล าดบั 

บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2557 – 2559 อยู่ระหว่าง 0.36 – 0.67 เท่า โดยภาระหนีส้ินของบริษัทเป็น

เจ้าหนีก้ารค้า ซึง่ไมม่ีภาระดอกเบีย้แตอ่ยา่งใด 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วยรายได้ 3 กลุม่หลกั ได้แก่ รายได้จากการประมลูทรัพย์สิน รายได้ค่าขนย้ายและ

รายได้ค่าบริการอื่น โดยรายได้จากการประมลู ถือเป็นรายได้หลกัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 

85 – 88 ของรายได้จากการให้บริการตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผา่นมา  

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ในปี 2557 และ 2558 อนัเป็นผลมาจากรายได้จากการประมลูทรัพย์สนิเป็นส าคญั        โดย
เพิ่มขึน้จาก  709.87 ล้านบาท เป็น 718.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 1.25  สว่นในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการ
ให้บริการลดลงเป็น  601.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 16.26 อนัเนื่องมาจากการชลอตวัของอตุสาหกรรมยานยนต์ที่
ประสบกบัสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การด าเนินธุรกิจ ดงักลา่วข้างต้น 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลูทรัพย์สนิ 621.92 87.61 612.15 85.17 526.89 87.55 

รายได้คา่ขนย้าย 87.94 12.39 80.83 11.25 59.69 9.92 

รายได้คา่บริการอื่น1/ 0.01 0.00 25.74 3.58 15.25 2.53 

รวมรายได้จากการให้บริการ 709.87 100.00 718.72 100.00 601.83 100.00 

  1/ รายได้คา่บริการอ่ืน ในปี 2558 และ 2559 สว่นใหญ่ประกอบด้วย รายได้จาการให้บริการจดัการประมลูแก่องค์กรของรัฐ เชน่ ปปง กสทช. ส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามฟอกเงิน และรายได้จากการให้บริการเช็คต้นทะเบียน เป็นต้น 
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รายได้จากการประมูลทรัพย์สนิ 

รายได้จากการประมลูทรัพย์สิน ถือเป็นรายได้หลกัในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีการจ าแนกทรัพย์สินในการประมลูเป็น 3 

กลุ่มหลกั ได้แก่ รายได้จากการประมูลรถยนต์ รายได้จากการประมลูรถจกัรยานยนต์ และรายได้จากการประมลูทรัพย์สินอื่นๆ  

ทัง้นี ้ระหวา่งปี 2557 – 2559 การประมลูรถยนต์ ถือเป็นรายได้หลกัโดยมีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 90-92 ของรายได้จากการ

ประมลูรวม ในขณะท่ีรถจกัรยานยนต์ และทรัพย์สนิอื่น มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 8-10 และร้อยละ 0-0.21  ของรายได้จาก

การประมลูรวม ตามล าดบั 

ทัง้นี ้รายได้จากการประมลูทรัพย์สินแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายได้ค่าด าเนินการจากผู้ประมลูซือ้ และ 2) 

รายได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบริการจากเจ้าของทรัพย์สิน โดยรายได้หลกัของบริษัทจะมาจากการเรียกเก็บค่าด าเนินการจากผู้

ประมูลซือ้ ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 88 ของรายได้จากการประมูลรวม โดยรายได้จากการประมูลในส่วนของรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์นัน้ สว่นใหญ่ได้มาจากนิติบคุคล อนัได้แก่สถาบนัการเงินซึง่มีรถยดึจากการผิดนดัช าระหนีข้องสนิเช่ือเช่าซือ้เป็นหลกั  

ในปี 2557 – 2559 บริษัท มีรายได้จากการประมลูทรัพย์สินเท่ากบั 621.92 ล้านบาท 612.15 ล้านบาท และ 526.89 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยมีอตัราลดลงร้อยละ 1.57 ในปี 2558 และอตัราลดลงร้อยละ 13.93 ในปี 2559 ซึ่งสว่นใหญ่ลดลงจากรายได้จาก

การประมลูรถยนต์  

ทัง้นี ้รายได้จากการประมลู จ าแนกตามประเภททรัพย์สนิ และเจ้าของทรัพย์ระหวา่งปี 2557 – 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลูทรัพย์สนิ :         

รถยนต์       

  - รถนิติบคุคล 542.91 87.30 550.81 89.98 473.01 89.77 

  - รถบคุคล 18.97 3.05 12.90 2.11 5.83 1.11 

รวมรถยนต์ 561.88 90.35 563.71 92.09 478.84 90.88 

จกัรยานยนต์       
  - รถนิติบคุคล 45.44 7.31 43.07 7.04 44.81 8.50 

  - รถบคุคล 14.60 2.35 4.74 0.78 2.12 0.40 
รวมรถจักรยานยนต์ 60.04 9.65 47.82 7.81 46.93 8.91 

รวมสนิค้าอื่นๆ1/ - - 0.62 0.10 1.12 0.21 

รวมรายได้จากการประมูลทรัพย์สิน 621.92 100.00 612.15 100.00 526.89 100.00 

1/ สินค้าอื่นๆ ได้แก่ สินค้าแบรนด์เนม   เป็นต้น 
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 รายไดจ้ากการประมูลรถยนต์ 
บริษัทมีรายได้จากการประมลูรถยนต์จาก 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ รายได้จากผู้ประมลูซือ้และรายได้จากเจ้าของทรัพย์ การเพิ่มขึน้ของ

รายได้สว่นใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่บริการต่อคนั และการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนต์ที่น าเข้ามาประมลูและสามารถจบ

การประมลูได้  

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลู       

ผู้ประมลูซือ้  495.28 88.15 504.15 89.43 429.70 89.74 

เจ้าของทรัพย์  66.60 11.85 59.56 10.57 49.14 10.26 

รวมรายได้จากการประมูลรถยนต์  561.88 100.00 563.71 100.00 478.84 100.00 

จ านวนคนัท่ีประมลูจบ (คนั) 63,995 100.00 64,561 100.00 5,3961 100.00 

- รถนิติบคุคล (คนั) 61,620 96.29 62,870 97.38 53,224 98.63 

- รถบคุคล (คนั) 2,375 3.71 1,691 2.62 737 1.37 

 

รายได้จากการประมลูรถยนต์ สว่นใหญ่เป็นรายได้ค่าด าเนินการที่เรียกเก็บจากผู้ประมลูซือ้ซึง่เรียกเก็บในอตัรา 2,000 – 15,000 

บาทตอ่คนั ตามประเภทของรถ ซึง่เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 88 - 90 ของรายได้จากการประมลูรถยนต์ นอกจากนีย้งัมีรายได้คา่

คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์ประมาณร้อยละ 10 – 12 ของรายได้จากการประมลูรถยนต์ ซึง่ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขในการจดัการประมลู

ที่แตกต่างกนัของเจ้าของทรัพย์สิน โดยบริษัทมีการตกลงกบัเจ้าของทรัพย์สินในการคิดค่าคอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์ในอตัรา

ประมาณร้อยละ 1 – 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประมลูจบ หรือคิดคา่บริการในอตัราคงที่ตอ่คนัแล้วแตก่รณี   

ในปี 2557-2558 รายได้จากการประมลูรถยนต์เพิ่มขึน้จาก 561.88 ล้านบาทและ 563.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 

0.33  สว่นในปี 2559 รายได้จากการประมลูรถยนต์ลดลงเป็น 478.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 15.06 ของปีก่อน โดย

สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากจ านวนรถยนต์ที่สง่เข้าประมลูมีจ านวนลดลง 

ในปี 2558 บริษัทมีการขยายสาขาและปรับปรุงพฒันาพืน้ที่การประมูลในต่างจงัหวดัเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

สง่ผลท าให้รายได้จากการประมลูรถยนต์มีอตัราเติบโตขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทได้เป็นตวัแทนประมลูงานจากองค์กรรัฐตา่งๆ เช่น กรม

ศลุกากร เป็นต้น 

ในปี 2559 รายได้จากการประมลูรถยนต์จ านวน 478.84 ล้านบาท ลดลง 84.87  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัมาจาก

ปริมาณรถยนต์ที่จบประมลู ลดลงเป็นผลจากจ านวนรถที่สง่เข้าประมลูลดน้อยลงตามสภาวะของตลาดรถยดึที่มีการชลอตวั 
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รายไดจ้ากการประมูลรถจกัรยานยนต์ 

บริษัทมีรายได้จากการประมูลรถจักรยานยนต์เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของจ านวนรถจักรยานยนต์ที่ท าการประมูลและจบการ

ประมลู 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการประมลู       

ผู้ เข้าประมลู   50.11 83.46 40.84 85.41 41.13 87.65 

เจ้าของทรัพย์  9.93 16.54 6.98 14.59 5.80 12.35 

รวมรายได้จากการประมูล
รถจักรยานยนต์  

60.04 100.00 47.82 100.00 46.93 100.00 

จ านวนคนัท่ีประมลูจบ (คนั) 33,422 100.00 27,218 100.00 27,394 100.00 

- รถนิติบคุคล (คนั) 30,312 90.69 24,060 88.40 25,982 94.85 

- รถบคุคล (คนั) 3,110 9.31 3,158 11.60 1,412 5.15 

 

รายได้จากการประมลูรถจกัรยานยนต์ ในปี 2557 - 2559 สว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 83-88 มาจากคา่ด าเนินการจากผู้ เข้าประมลู

ซึ่งเรียกเก็บ 1,500 บาทต่อคนั และประมาณร้อยละ 12-17 มาจากค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์ โดยบริษัทมีการตกลงกับ

เจ้าของทรัพย์สนิในการคิดคา่คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์ในอตัราประมาณร้อยละ 1 – 2 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีประมลูจบ หรือคิด

คา่บริการในอตัราคงที่ตอ่คนัแล้วแตก่รณี  ทัง้นีข้ึน้อยูก่ับเง่ือนไขของการจดัการประมลูของแตล่ะราย 

รายได้จากการประมลูรถจักรยานยนต์ลดลงจาก 60.04 ล้านบาท เป็น 47.82 ล้านบาท และ 46.93 ล้านบาท ในปี 2557-2559   

คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 20.36 ในปี 2558 และ ลดลงร้อยละ 1.86 ในปี 2559 ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากปริมาณ

รถจกัรยานยนต์ประเภทนิติบคุคลที่ประมลูจบลดลงในชว่งต้นปี 2558 เนื่องจากมีรถจกัรยานยนต์นิติบคุคลเข้าประมลูน้อย        แต่

ในช่วงกลางปี 2559 ได้มีจ านวนรถจกัรยานยนต์จากนิติบคุคลกลบัเข้ามาประมลูเพิ่มขึน้ 

 รายไดจ้ากการประมูลทรพัย์สินอืน่ๆ 
รายได้จากการประมลูทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ บ้าน สินค้าแบรนด์เนม และอื่นๆ  รายได้ทัง้หมดมาจากคา่ด าเนินการจากผู้ประมลูซือ้

และเจ้าของทรัพย์ ตามแตก่รณี 

 ในปี 2558 และ ปี 2559 รายได้จากการประมลูทรัพย์สินอื่นมีจ านวนเท่ากบั 0.62 ล้านบาท และ 1.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 

และร้อยละ 0.21 ของรายได้จากการประมลูทรัพย์สนิ ตามล าดบั  
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รายได้ค่าขนย้าย 

รายได้ค่าขนย้ายรถที่เรียกเก็บในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงตามจ านวนรถที่จบประมูล และการลดความจ าเป็นในการ

เคลือ่นย้ายรถ ภายหลงัจากที่บริษัทขยายสาขาไปยงัตา่งจงัหวดั  บริษัทจะเรียกเก็บคา่บริการขนย้ายรถจากผู้ซื อ้ที่ชนะการประมูล 

โดยบริษัทจะแสดงอตัราค่าขนย้ายเป็นการเปิดเผยให้ผู้ประมลูซือ้ทราบในใบรายการประมลูรถของแตล่ะครัง้ก่อนเข้าร่วมประมลู 

เว้นแต่ในบางกรณีที่มีข้อตกลงกบัผู้ขายรถไมใ่ห้มีการเรียกเก็บค่าขนย้ายรถจากผู้ประมลูซือ้โดยผู้ขายจะชดเชยให้ บริษัทจึงจะไม่

เก็บคา่ขนย้ายจากผู้ซือ้ ทัง้นี ้ส าหรับการให้บริการขนย้ายรถ มิได้ถือเป็นการให้บริการหลกัของบริษัท แตเ่ป็นเพียงบริการเสริมเพื่อ

การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซือ้และผู้ขายเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ในการก าหนดคา่บริการขนย้าย บริษัทจะน าต้นทนุค่าขนย้ายรถจากจุดที่บริษัทรับรถจากเจ้าของทรัพย์ไปยงัสถานที่ประมลู 

ซึ่งโดยสว่นใหญ่ใช้รถเทรนเลอร์ในการขนย้ายและจะด าเนินการเรียกเก็บแก่ผู้ที่ชนะการประมลู  บริษัทมีรายได้ค่าขนย้ายเทา่กบั 

87.94 ล้านบาท 80.83 ล้านบาท และ 59.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.39 ร้อยละ 11.25 และร้อยละ 9.92 ของรายได้จาก

การขายและให้บริการ ในปี 2557 – 2559 ตามล าดบั  

รายได้ค่าบริการอื่น 

รายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช็คต้นทะเบียน  รายได้จากการให้บริการจัดการประมูลให้แก่องค์กรของรัฐ เช่น 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  กรมศุลกากร และ ส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทมีรายได้คา่บริการอื่นเท่ากบั 25.74 ล้านบาท และ 15.25 ล้านบาท  ในปี 

2558 – 2559 ตามล าดบั หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.58 และร้อยละ 2.53 ของรายได้จากการให้บริการ 

รายได้อื่น  

รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้รับ และอื่นๆ มีจ านวนเทา่กบั 11.60 ล้านบาท 5.34 ล้านบาท และ 5.66 ล้านบาท ในปี 

2557 – 2559  ตามล าดบั รายได้อื่นสว่นใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร โดยมจี านวนลดลงเนื่องจากจ านวนเงิน

ฝากธนาคารลดลงและอตัราดอกเบีย้เงินฝากในตลาดการเงินมีแนวโน้มที่ลดลงตามล าดบั ในปี 2558-2559 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก

มีอตัราระหวา่งร้อยละ 0.80 - 2.90 ตอ่ปี และร้อยละ 0.85 - 1.65 ตอ่ปี ตามล าดบั  

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้รับ 7.42 64.00 4.29 80.00 3.04 53.61 

อื่นๆ1/ 4.12 36.00 1.05 20.00 2.62 46.39 

รวมรายได้อื่น 11.60 100.00 5.34 100.00 5.66 100.00 
1/ อ่ืนๆ ได้แก่ รายได้จากคา่เชา่พืน้ที่ห้องอาหาร ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน ก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ  
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ต้นทุนการให้บริการ 

 ต้นทนุการให้บริการ 
ต้นทนุการให้บริการของบริษัท สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุม่ คือ ต้นทนุท่ีไมผ่นัแปรโดยตรงกบัรายได้ และต้นทนุผนัแปรกบัรายได้ 

โดยระหวา่งปี 2557-2559 ที่ผา่นมาสดัสว่นต้นทนุคงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้โดยอยูป่ระมาณระหวา่งร้อยละ 42 -61  ของต้นทนุในการ

ให้บริการรวม สาเหตหุลกัจากการเพิ่มจ านวนสาขาและสถานที่เก็บทรัพย์สินรวมทัง้การเพิ่มจ านวนพนกังานเพื่อรองรับการขยาย

สาขาอนัเป็นการลงทนุระยะยาวเพื่อพฒันาธุรกิจในอนาคต ทัง้นีร้ายละเอียดต้นทนุการให้บริการในปี 2557 – 2559 สามารถแสดง

ได้ดงันี ้ 

ตารางแสดงรายละเอียดต้นทนุการให้บริการในปี 2557 – 2559 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

คา่เช่าสถานท่ีและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการ

ประมลู2/ 

64.26 9.05 67.59 9.40 63.41 10.54 

เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 37.31 5.26 52.24 7.27 65.29 10.85 

คา่รักษาความปลอดภยั 17.87 2.52 19.74 2.75 21.01 3.49 

คา่เสือ่มราคา 16.85 2.37 22.99 3.20 30.81 5.12 

ระบบการประมลู-E - Auction 3.66 0.52 12.88 1.79 4.12 0.68 

อื่นๆ 6.55 0.92 10.55 1.47 10.63 1.77 

รวมต้นทุนคงที่ 146.50 20.64 186.00 25.88 195.27 32.45 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัยานพาหนะ 3/ 110.76 15.60 100.23 13.95 80.94 13.45 

คา่ด าเนินการจา่ย4/ 47.94 6.75 34.11 4.75 20.55 3.41 

คา่ใช้จา่ยในการจดัประมลู5/ 43.17 6.08 36.69 5.10 23.86 3.96 

รวมต้นทุนผันแปร 201.87 28.44 171.03 23.80 125.34 20.82 

รวมต้นทนุการให้บริการ 348.38 49.07 357.03 49.67 320.60 53.27 
1/    ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ 

2/    คา่เชา่สถานที่และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการประมลู คือ คา่เชา่สถานที่เก็บรักษารถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสถานที่ประมลูทัง้ในกรุงเทพฯและ

ตา่งจงัหวดั รวมถึงอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองเสียง เต็นท์ เป็นต้น 

3/    ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับยานพาหนะ คือ ค่าจ้างบริษัทขนย้ายรถเพื่อขนย้ายรถที่จะเข้าประมลูจากสถานที่เก็บรักษารถแหง่หนึ่งไปเก็บยงัอีกสถานที่หนึ่ง

เพ่ือรอประมลูหรือเข้าประมลู รวมถึงคา่เชา่รถที่ทีมงามประจ าสถานที่เก็บรักษารถใช้ส าหรับตรวจดูแลความเรียบร้อย 
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4/    ค่าด าเนินการจ่าย คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายให้กับตวัแทนจดัหารถที่น ารถมาประมลูกับบริษัทในอตัราที่ตกลงกัน เช่น ก าหนดจ่ายเป็นจ านวนเงิน

คงที่ตอ่คนั  เป็นต้น   

5/    ค่าใช้จ่ายในการจดัประมลู คือ ค่าบริการท าความสะอาดรถที่เข้าประมลู ค่าน า้มันเติมรถหลงัจากรถถกูประมลูได้เพื่อให้รถที่ประมลูได้ดงักลา่วมี

น า้มนัเพียงพอที่จะขบัออกไปเติมที่สถานีบริการน า้มนัได้ คา่จ้างพนกังานรายวนัในวนัประมลู คา่ตกแตง่สถานที่ประมลู เป็นต้น 

 

ต้นทนุการให้บริการ ประกอบด้วย ต้นทนุคงที่และต้นทนุผนัแปร ซึ่งต้นทนุคงที่สว่นใหญ่ เป็นต้นทนุที่เก่ียวกบัการจดัการสถานที่

ประมลูและสถานที่เก็บทรัพย์สินอนัได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่ารักษาความปลอดภยั ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

พนกังาน  เป็นต้น  ในปี 2557-2559 บริษัทมีต้นทนุบริการคงที่ จ านวน 146.50 ล้านบาท 186 ล้านบาท และ 195.27 ล้านบาท 

ตามล าดบั อนัเป็นผลจากการเพิ่มสาขาดงักลา่วข้างต้น ในขณะที่ต้นทนุบริการผนัแปรในปี 2557-2559 มีจ านวน 201.87 ล้านบาท 

171.03 ล้านบาท และ 125.34 ล้านบาท ลดลง 45.69 ล้านบาท ในปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการ

เคลื่อนย้ายพาหนะ ซึ่งถือเป็นสดัส่วนประกอบ 23-30% ของต้นทุนบริการทัง้หมด อนัเป็นผลจากการลดการเคลื่อนย้ายรถและ

ด าเนินการจดัการประมลู ณ สาขาที่เปิดใหมใ่นตา่งจงัหวดั 

ต้นทนุการให้บริการรวมเทา่กบั 348.38 ล้านบาท 357.03 ล้านบาท และ 320.60 ล้านบาท ในปี 2557 - 2559 ตามล าดบั   อยา่งไร

ก็ตามเมื่อพิจารณาสดัส่วนต่อรายได้จากการให้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากร้อยละ 49.07  ร้อยละ 49.67 และร้อยละ 53.27       

ในปี 2557 – 2559 ตามล าดบั เนื่องจากต้นทนุการให้บริการสว่นใหญ่คือ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเสื่อม

ราคาสนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุขยายสาขาซึง่เป็นต้นทนุคงที่ 

ในปี 2558 ต้นทนุการให้บริการมีมลูคา่เทา่กบั 357.03 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.65 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีต้นทนุในการจดั

งานประมลูให้กบัองค์กรของรัฐเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการประมลูรถ 

ส าหรับปี 2559 ต้นทุนการให้บริการมีมูลค่าเท่ากบั 320.60 ล้านบาท ลดลง 36.43 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจาก

จ านวนรถจบประมลูที่ลดน้อยลง และความจ าเป็นในการเคลือ่นย้ายรถมีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีการปรับตวัเพิ่มขึน้จาก 118.85 ล้านบาท เป็น 130.25 ล้านบาท 

ในปี 2558 และลดลงเป็น 127.33 ล้านบาท ในปี 2559 ผลจากการเร่งพฒันาองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตและผลกระทบ

จากรายได้ที่ลดลงในปี 2559 ท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ  13.13  ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15.92          ใน

ปี 2559  ในขณะท่ียอดคา่ใช้จ่ายมีการเพิ่มขึน้เพียง 1.5% จากปี 2558 สว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการมีสดัสว่นเพิ่มขึน้

จากร้อยละ 4.99 ของรายได้จากการให้บริการในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.24 ในปี 2559  ในขณะท่ีมียอดคา่ใช้จ่ายลดลงจากปี 2557 

และ 2558 ตามล าดบั 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและให้บริการ 36.04 5.08 35.87 4.99 31.52 5.24 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 82.81 11.67 94.38 13.13 95.81 15.92 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118.85 16.75 130.25 18.12 127.33 21.16 

รายได้จากการให้บริการ 709.87 100.00 718.72 100.00 601.83 100.00 
1/ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการในปี 2557 - 2559 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลกั 3 รายการ คือ ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ประมาณร้อยละ 19 – 26 เงินเดือนและคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานประมาณร้อยละ 23 - 31 และคา่บริการขนเงิน 11 -13 

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการจ านวน 36.04 ล้านบาท  35.87 ล้านบาท และ 31.52 ล้านบาท ในปี 2557-2559 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 5.08 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 5.24 ของรายได้จากการให้บริการ ในปี 2558 และ 2559 คา่ใช้จ่ายในการขายและให้บริการ

ลดลงในอตัราร้อยละ 0.47 และลดลงร้อยละ 12.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2557 – 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลกัคือเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานในสดัสว่น

ประมาณร้อยละ 66-70 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาและค่า

ซอ่มแซมประมาณร้อยละ 15-17  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 82.81 ล้านบาท 94.38 ล้านบาท  และ 95.81  ล้านบาท ตามล าดบั     

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.67  ร้อยละ 13.13 และร้อยละ 15.92 ของรายได้จากให้บริการ  โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตรา

เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.97 ในปี 2558 และเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 1.52 ในปี 2559 สาเหตหุลกัเนื่องจาก บริษัทมีการปรับเปลีย่นระบบการ

ท างานโดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับเปลี่ยนบุคคลากรให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน       

ในปี 2558 สว่นปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้เล็กน้อยเพียง 1.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.52 เป็นผลจาก

การควบคมุและบริหารคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2557 – 2559 ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทมีการปรับตวัลดลง  โดยมีก าไรสทุธิเท่ากบั 202.44  ล้านบาท 187.65 ล้านบาท 

และ 125.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 28.06  ร้อยละ 25.92 ร้อยละ 20.68  ตามล าดบั อนัเป็นผลกระทบมา

จากการหดตวัของตลาดรถยนต์โดยรวมโดยเฉพาะปริมาณรถยดึมีการลดลงหลงัจากกฏหมายทวงหนีม้ีการประกาศใช้ในปี 2558 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรขัน้ต้น 361.50 50.92 361.69 50.32 281.23 46.73 

ก าไรจากการด าเนินงาน 254.24 35.82 236.78 32.94 159.56 26.51 

ก าไรสทุธิ 202.44 28.06 187.65 25.92 125.61 20.68 

 
ในปี 2557 อตัราก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 188.72 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการให้บริการมีอตัราการ

เติบโตสงูในอตัราร้อยละ 51.55 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเช่าสถานที่ เงินเดือนและ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่ารักษาความปลอดภยัฯ จึงมีสดัส่วนลดลง อีกทัง้บริษัทพยายามควบคมุค่าใช้จ่าย และพยายาม

บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายบริหารมีจ านวน

ลดลง จึงสง่ผลท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงาน เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 35.82  และอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 28.06  ในปี 2557 

ส าหรับปี 2558 และปี 2559 อตัราก าไรจากการด าเนินงานลดลงร้อยละ 6.87 และร้อยละ 32.61 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

เนื่องจากรายได้จากการให้บริการมีอตัราเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 1.25 ในปี 2558 และลดลงร้อยละ 16.26 ในปี 2559 ตามล าดบั สว่น

หนึ่งเป็นผลกระทบจากจ านวนรถที่ลดลงในขณะที่บริษัทมีการลงทุนพฒันาและขยายสาขา จึงส่งผลให้รายได้ลดลงในขณะที่

ค่าใช้จ่ายเพิ่มสงูขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ส่งผลให้อตัราก าไรจากการ

ด าเนินงานเป็นร้อยละ 32.94 และร้อยละ 26.51 ในปี 2558 และในปี 2559 ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิลดลงเป็นร้อยละ 25.92 

และร้อยละ 20.68  ในปี 2558และในปี 2559 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ  

สินทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทเทา่กบั 712.93 ล้านบาท 751.10 ล้านบาท และ 580.62 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ตามล าดบั    โดย

เป็นการเพิ่มขึน้ของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในปี 2558 แต่ปรับตวั

ลดลงในปี 2559 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 45-68 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ถาวรคิดเป็น

สดัสว่นประมาณร้อยละ 32-55 ของสนิทรัพย์รวม ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาสว่นประกอบของสนิทรัพย์พบว่า ณ สิน้ปี 2558 สนิทรัพย์หลกั

ของบริษัทมีสดัสว่นเงินสด/เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้ร้อยละ 46  ของสนิทรัพย์รวม และสว่นปรับปรุงที่ดินอาคารและ

อปุกรณ์สทุธิ ร้อยละ 33 รวมเป็นสดัสว่นร้อยละ 79 ของสนิทรัพย์รวม  

ส าหรับปี 2559 บริษัทมีสดัส่วนเงินสด/เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้คิดเป็นร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวมและส่วน

ปรับปรุงที่ดินอาคารท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายสาขาในชว่งปี 2558-2559 โดยคิดเป็นร้อยละ 43  รวมเป็นร้อยละ 79 ของสนิทรัพย์รวม 

เช่นเดียวกบัปี 2558 

 
 



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  97 

 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 386.19 ล้านบาท 250.10 ล้านบาท และ 48.72 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นของสนิทรัพย์

รวมเทา่กบัร้อยละ 54.17 ร้อยละ 33.30 และร้อยละ 8.39 ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั   

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการในการจัดการการประมูล โดยในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะท าการรับช าระเงินค่า

ทรัพย์สินจากผู้ชนะการประมูลและน าส่งให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน  โดยช่วงเวลาระหว่างการส่งมอบเงินค่าทรัพย์สินดงักล่า ว จะ

เกิดขึน้ภายในประมาณ 1 สปัดาห์หลงัจากการประมูล ท าให้มูลค่าเงินสดคงค้าง ณ แต่ละสิน้งวดบญัชีมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบั

มลูคา่ทรัพย์สนิท่ีท าการประมลูในช่วงก่อนการปิดงวดบญัชีในสว่นท่ียงัไมไ่ด้ท าการสง่มอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สนิ 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 
บริษัทมีเงินลงทนุระยะสัน้ ในปี 2557-2559 เทา่กบั 34.95 ล้านบาท 95.03 ล้านบาท และ 163.13 ล้านบาท ตามล าดบั โดยบริษัท

น าเงินสดสว่นที่เหลือจากการใช้จ่ายในการด าเนินงานไปกระจายฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่งเพื่อหาผลประโยชน์ท าให้เกิด

รายได้ดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นสว่นใหญ่นัน้เป็นรายการลกูหนีค้่ารถยนต์และค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้าในสดัสว่นรวมประมาณร้อยละ 

78 - 93 ของลกูหนีร้วม 

 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนีค้า่รถ – สทุธิ 38.78 66.74 47.85 55.61 25.89 53.72 

ลกูหนีก้ารค้า – งานบริการจดัการประมลู - - 17.30 20.14 1.99 4.13 

คา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 6.65 11.44 14.64 17.04 15.33 31.81 

เงินทดลองจ่ายและลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 12.68 21.82 6.10 7.21 4.98 10.34 

    รวม 58.11 100.00 85.90 100.00 48.19 100.00 
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ลกูหนีค้า่รถ – สทุธิ 

ยอดคงเหลอืของลกูหนีค้า่รถ สามารถแยกอายหุนีท้ี่ค้างช าระได้ดงันี  ้

 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในก าหนดช าระ 21.51 54.90 32.75 67.99 23.38 88.05 

เกินก าหนดช าระ       

 - ต ่ากวา่ 3 เดือน 17.26 44.05 15.00 31.14 2.74 10.33 

-  เกินกวา่ 3  เดือน  0.41 1.05 0.51 1.05 0.43 1.62 

    รวม 39.18 100.00 48.26 100.00 26.55 100.00 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1/ (0.41) (1.05) (0.41) (0.84) (0.41) (1.54) 

ลูกหนีค่้ารถ –สุทธิ 38.78 98.98 47.85 99.16 25.89 98.46 
หมายเหต ุ: 1/ บริษัทมีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัราร้อยละ 100 ของลกูหนีค้่ารถที่เกินก าหนดช าระ 3 เดือน นอกจากนีบ้ริษัทจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมลูจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลกูหนีท้ี่ค้างอยู ่ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นข้อมลูประกอบ

ในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีค้า่รถ 

ลกูหนีค้่ารถ-สทุธิ เป็นลกูหนีท้ี่เกิดจากระยะเวลาที่บริษัทให้เครดิตแก่ผู้ชนะการประมลู โดย ณ สิน้ปี 2557 - 2559 บริษัทมีลกูหนี ้

คา่รถจ านวน 38.78 ล้านบาท 47.85 ล้านบาท และ 25.89 ล้านบาท ตามล าดบั โดยลกูหนีค้า่รถที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในวนัสิน้

งวดขึน้อยูก่บัลกูหนีค้า่รถในงวดประมลูช่วงสปัดาห์สดุท้ายของปีที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระเงิน ทัง้นี ้บริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้าอยู่

ระหวา่ง 4-90 วนัท าการ แตโ่ดยปกติก าหนดไว้ที่ 3-4 วนัท าการ สว่นท่ีเกินกวา่ 4 วนัท าการจะมีเพียง 3 รายหากพิจารณาจากอายุ

ลกูหนีค้่ารถของบริษัท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 จะเห็นได้วา่ลกูหนีค้า่รถสว่นใหญ่เป็นลกูหนีค้่ารถที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระอยูร่ะหวา่ง

ร้อยละ 55 – 88 ลกูหนีค้่ารถที่เกินก าหนดต ่ากวา่ 3 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 10 – 44  และลกูหนีค้า่รถที่เกินก าหนดช าระเกินกวา่ 

12 เดือนขึน้ไปเป็นลกูหนีท้ี่บริษัทได้ตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสูญไว้แล้ว 

ค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า คือ เงินที่จ่ายลว่งหน้าค่าเช่าที่ดินแปลงย่อยที่ใช้ส าหรับเป็นสถานที่จดัประมลูที่สาขารังสิต พทุธมณฑล

สาย 2  เชียงใหม ่สงขลา อดุรธานี อบุลราชธานี และสถานท่ีเก็บรักษารถตา่งจงัหวดั มีจ านวน 6.65 ล้านบาท 14.64 ล้านบาท และ 

15.33 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั ทัง้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญเช่า 

เงินทดรองจ่ายและลกูหนีอ้ื่น-สทุธิ ประกอบด้วย 
เงินทดรองจ่าย คือ เงินทดรองจ่ายให้แก่พนกังานเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในงานประมลู  คา่ใช้จ่ายในสว่นงานตา่งๆภายในส านกังานและ
สาขาและอื่นๆ   มีจ านวน 7.09 ล้านบาท 3.20 ล้านบาท และ 2.20 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า เป็นคา่ใช้จ่ายประเภท คา่เบีย้ประกนัภยักลุม่จ่ายลว่งหน้า คา่ติดตัง้ปา้ยโฆษณาประสมัพนัธ์ คา่ธรรมเนียม

ในการจดทะเบียนเช่าที่ดิน เป็นต้น  โดยมีจ านวน 2.19 ล้านบาท 2.10 ล้านบาท และ 2.04 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 
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ลกูหนีอ้ื่น คือ ลกูหนีค้า่คอมมิชชัน่จากเจ้าของทรัพย์ เงินทดรองจ่ายงานประมลู เป็นต้น  มีจ านวน  2.94 ล้านบาท  0.43 ล้านบาท 

และ 0.27 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 

 
เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 
บริษัทมีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนัเทา่กบั 32.56 ล้านบาท 32.86  ล้านบาท และ 32.86 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

4.57 ร้อยละ 4.37 และร้อยละ 5.66 ของสินทรัพย์รวม  ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ตามล าดบั ทัง้นี ้เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้

ประกัน ณ สิน้ปี 2559  ใช้ส าหรับเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อประกนัการใช้

ไฟฟ้าจ านวน 0.33 ล้านบาท ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาด 7.53 ล้านบาท และใช้ค า้ประกนั

วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 3 แหง่ จ านวน 25.00 ล้านบาท   

 
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการประมลูซือ้ขายสินทรัพย์ทัง้ในเขตกรุงเทพ และต่างจงัหวดับนพืน้ที่เช่าทัง้หมดจากบคุคลที่ไม่

เก่ียวข้องกนัจ านวนหลายราย และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทนุพฒันาสถานที่ประมลูจากการประมลูสญัจรเป็นการ

ประมลูในสาขาที่เป็นสถานที่ประมูลประจ าโดยการก่อสร้างสินทรัพย์ถาวรใหม่ ทัง้นีเ้พื่อพฒันาพืน้ที่ให้บริการและอ านวยความ

สะดวกให้แก่ลกูค้าที่มาประมลูให้ดียิ่งขึน้  จึงสง่ผลท าให้มีเงินลงทนุในการปรับปรุงที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในช่วง 3 ปี ที่ผา่นมามี

จ านวนเพิ่มขึน้ เทา่กบั  180.51  ล้านบาท  270.04  ล้านบาท 272.89 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ตามล าดบั  

ในปี 2558 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุธิ 245.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 จ านวน 78.73 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทได้มีการพฒันาก่อสร้างสถานที่ประมลูเพิ่มเติม เช่น สรุาษฎร์ธานี สงขลา(หาดใหญ่) อบุลราชธานี และ

อดุรธานี  

ในปี 2559 สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ 249.02 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 3.94 ล้านบาท     จาก

การที่บริษัทได้มีการพฒันาก่อสร้างสถานที่ประมลูเพิ่มเติม ที่จงัหวดัพิษณโุลกซึง่อยู่ในงานระหวา่งก่อสร้างก าหนดแล้วเสร็จต้นปี 

2560 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ ประกอบด้วย สิทธิการเช่าท่ีดิน ลิขสิทธ์ิและซอฟแวร์ มีจ านวนรวมเท่ากบั 14.16 ล้านบาท 24.96 ล้านบาท 

และ 23.87 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ตามล าดบั รายการส่วนใหญ่คือ สิทธิการเช่าที่ดิน ประกอบด้วย สญัญาเช่าที่ดินที่

ส านกังานใหญ่ และในจงัหวดัตา่งๆ มลูคา่ตามบญัชี 21.13 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมดัจ า เงินประกนัสาธารณปูโภค ค่าเช่าที่ดินจ่ายลว่งหน้า  ที่มีก าหนดช าระเกินกว่า     

1 ปีมีจ านวน 15.10 ล้านบาท 10.39 ล้านบาท 6.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.12 ร้อยละ 1.38 และร้อยละ 1.14 ณ  สิน้ปี 2557 - 

2559 ตามล าดบั  
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ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ1/ 

เงินมดัจ า 0.45 0.06 0.14 0.02 0.07 0.01 

เงินประกนัสาธารณปูโภคและเงินประกนั

คา่เช่าสถานท่ีเก็บรักษารถ 

1.64 0.23 4.04 0.54 4.80 0.83 

คา่เช่าทีด่ินจ่ายลว่งหน้า 12.69 1.78 6.21 0.83 1.75 0.30 

คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้าอื่น 0.32 0.04 - - - - 

รวม 15.10 2.12 10.39 1.38 6.62 1.14 

1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม       
 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่บริษัทน ามาประมูลและยงัมิได้ถึง

ก าหนดส่งมอบค่าทรัพย์สินที่ผู้ประมลูซือ้ไปแล้ว โดยคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 61-81 ของหนีส้ินรวมของบริษัท  ณ สิน้ปี 

2557 – 2559 บริษัทมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 253.57 ล้านบาท 300.94 ล้านบาท 153.35 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  35.57     

ร้อยละ 40.07 ร้อยละ 26.41 ของสนิทรัพย์รวม  ตามล าดบั 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ได้แก่ เจ้าหนีค้่ารถ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 192.36 ล้านบาท 243.81 ล้านบาท   

และ 93.92 ล้านบาท ในปี 2557 - 2559 ตามล าดบั 

เจ้าหนีค้่ารถเป็นเงินคงค้างช าระคืนให้แก่เจ้าของทรัพย์ที่น ารถเข้ามาร่วมประมูลมี จ านวน 156.04 ล้านบาท 202.05 ล้านบาท 

และ 58.38 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั โดยปกติบริษัทมีระยะเวลาน าส่งเงินที่ได้รับจากผู้ประมูลให้แก่เจ้าของ

ทรัพย์ ประมาณ 5-7 วนัท าการนบัจากวนัประมลู โดยสาเหตทุี่เจ้าหนีค้า่รถมีการปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงในแตล่ะชว่งเวลานัน้ จะเป็น

ผลจากก าหนดเวลาในการน าสง่เงินให้แก่เจ้าของทรัพย์ และระยะเวลาในการปิดบญัชีเป็นหลกั  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สว่นใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ 

และคา่ตรวจสภาพรถ เป็นต้น มีจ านวนเงิน 34.39 ล้านบาท 37.80 ล้านบาท และ 31.41 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 

เจ้าหนีอ้ื่น ประกอบด้วย เจ้าหนีรั้บคา่ทรัพย์สนิ เงินประกนัความเสยีหาย และอื่นๆ มีจ านวน 1.93 ล้านบาท 3.96 ล้านบาท       และ 

4.13 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 ตามล าดบั 
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หนีส้นิตามสัญญาเช่าการเงนิ  
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินเท่ากบั 4.80 ล้านบาท  ณ สิน้ปี 2557  เนื่องจากบริษัทมีการซือ้รถยนต์โดยท าสญัญาเช่าการเงินกบั

สถาบนัการเงินแหง่หนึง่จ านวน 1 คนั ในปี 2555  เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส าหรับผู้บริหาร ระยะเวลาในการเช่า 60 เดือน และในปี 2558 

ได้ท าการปิดสญัญาเช่าการเงินจึงท าให้ไมม่ียอดคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558-2559 

หนีส้นิไม่หมุนเวียนอื่น 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินสมทบเงินประกนัพนกังาน เงินมดัจ าทางอินเตอร์เน็ต และ เงินมดัจ าคา่ปา้ยที่ผู้ เข้าประมลู

ซึ่งเป็นลกูค้าประจ าฝากไว้กบับริษัทเพื่อความสะดวกไม่ต้องวางมดัจ าทกุครัง้ที่มาร่วมประมลู โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นเท่ากับ 

17.27 ล้านบาท 25.39 ล้านบาท และ 31.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.42 ร้อยละ 3.38 และร้อยละ 5.39 ของสินทรัพย์รวม 

ณ สิน้ปี 2557 - 2559 ตามล าดบั  

 
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสมทบเงินประกนัพนกังาน 2.74 0.38 2.64 0.35 2.62 0.45 

เงินมดัจ าทางอินเตอร์เน็ต 2.98 0.42 4.28 0.57 6.57 1.13 

เงินมดัจ าปา้ยประมลู 2.28 0.32 3.80 0.51 4.56 0.79 

คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย (คา่เช่า) 9.27 1.30 14.68 1.95 17.54 3.02 

รวม 17.27 2.42 25.40 3.38 31.29 5.39 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว    
หุ้นสามัญจดทะเบียนทัง้หมดมีจ านวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2559 : 550,000,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25 บาท 

(พ.ศ. 2559 : 0.25 บาทต่อหุ้น) หุ้นทัง้หมดได้ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว ส ารองตามกฎหมาย ตามบทบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัสว่นของขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองดงักล่าวนีไ้ม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

ปัจจบุนับริษัทได้ตัง้ส ารองตามกฏหมายครบถ้วนแล้วเป็นจ านวน 13.75 ล้านบาทของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

ณ สิน้ปี 2557 – 2559 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 459.36 ล้านบาท 450.16 ล้านบาท และ 427.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดย

ในช่วงปี 2557-2559 บริษัทมีทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 137.50 ล้านบาท และมีผลประกอบการก าไรมาโดยตลอด แต่สว่นของผู้ ถือหุ้น

กลบัมีจ านวนลดลงสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

ระหวา่งปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ านวน 49.50 ล้านบาท และ 82.50 ล้านบาท ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 และ 

5 กนัยายน 2557 ตามล าดบั 
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ระหว่างปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ านวน 104.50 ล้านบาท และ 93.50 ล้านบาท ณ วนัที่ 8 เมษายน  2558 และ 

8 กนัยายน 2558 ตามล าดบั 

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

7 กนัยายน 2559 ตามล าดบั 

ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 

1. บริษัทได้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบการตา่งๆ และพืน้ที่ส าหรับโฆษณา
เป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี โดยที่จะต้องจ่ายช าระภายใน 1 ปี เป็นจ านวน  46.25 ล้านบาท และเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
179.14 ล้านบาท และเกินกวา่ 5 ปี 135.87  ล้านบาท รวมเทา่กบั 361.27 ล้านบาท 

2. บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อค า้ประกนัไฟฟ้าจ านวน 0.33 ล้านบาท และค า้ประกนั
การปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาดจ านวน 7.93 ล้านบาท รวมเทา่กบั 8.26 ล้านบาท 

3. บริษัทได้รับอนมุตัิวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 25 ล้านบาท จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 
วงเงินดงักลา่วค า้ประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคาร 

4. บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการประมลูขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมลูขายทอดตลาดให้กบับริษัทที่ไม่
เก่ียวข้อง 134 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลาตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 
2562 โดยที่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ส าคญัในสญัญา เช่น คา่นายหน้า เป็นต้น 

การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

(หนว่ย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ

หนีส้นิด าเนินงาน 

269.24 262.29 198.61 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 191.57 246.40 58.16 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (70.47) (179.69) (111.04) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (133.92) (202.80) (148.50) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สทุธิ (12.82) (136.08) (201.38) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 386.19 250.10 48.72 

 

 กระแสเงนิสด 
บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงานเท่ากบั 191.57 ล้านบาท 246.40 ล้านบาท และ 58.16 ล้านบาท  

ในปี 2557 - 2559 ตามล าดบั การเปลี่ยนแปลงในยอดกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลง

ของรายการลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัสิน้งวดเป็นหลกั ซึ่งเกิดจากลกูหนีค้่ารถยนต์และเจ้าหนีค้่ารถยนต์จากการ

ประมูลที่ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดได้มาจากการด าเนินงานเป็นบวก สาเหตุหลกัเกิดจากก าไรเติบโต

เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับเจ้าหนีค้่ารถที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระเพิ่มขึน้มากจึงท าให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
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ด าเนินงานจ านวนมากเพื่อรอจ่ายช าระคืนให้กับเจ้าหนีค้่ารถเมื่อครบก าหนด  ในปี 2558 และ ปี 2559 มียอดเป็นบวกเกิดจาก

บริษัทยงัไมไ่ด้น าเงินสดสว่นใหญ่ที่ได้มาจากผลประกอบการก าไรสทุธิ และเงินที่ได้รับช าระจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นในช่วง

สิน้ปีไปจ่ายช าระคืนให้กบัเจ้าการค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเนื่องจากยงัไมถ่ึงก าหนดจ่ายช าระคืน  

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (70.47) ล้านบาท (179.69)ล้านบาท และ (111.04) ล้านบาท        

ในปี 2557 - 2559 ตามล าดบั ส าหรับ  ปี 2557 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (70.47) ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากบริษัทมีเงิน

ลงทนุฝากระยะสัน้ และการจ่ายคา่เช่าที่/คา่ตอบแทนการเช่าเพิ่มขึน้ในสถานท่ีประมลูที่เชียงใหม ่ ส าหรับปี 2558 เงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมลงทนุ (179.69) ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื่องจากบริษัทมีเงินลงทนุฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายค่าก่อสร้างสถานที่ประมลูที่

สรุาษฏร์ สงขลา อุบลราชธานีและอุดร เป็นต้น  ส าหรับ ปี 2559 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (111.04) ล้านบาท สาเหตุหลกั

เนื่องจากบริษัทมีมีเงินลงทนุฝากระยะสัน้ และมีการจ่ายคา่ก่อสร้างสถานท่ีประมลูที่สาขาพิษณโุลก 

บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั  (133.92) ล้านบาท (202.80) ล้านบาท และ (148.50) ล้านบาท 

ในปี 2557 – 2559 ตามล าดบั ปี 2557-2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลและช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าระยะยาวรวมกนั 133.92 ล้านบาท 

และ 202.80 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลรวมกนั 148.50 ล้านบาท 

ในภาพรวมแล้ว การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเป็นหลัก โดยในปี           
2557 - 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดสทุธิเท่ากบั (12.82)  ล้านบาท (136.08)  ล้านบาท และ (201.38) ล้านบาท 
สง่ผลท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้งวดเท่ากบั 386.19 ล้านบาท 250.10 ล้านบาท และ 48.72 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
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เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินของบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
งบการเงนิที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทข้างต้นนี ้ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ fและข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ  ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบเุร่ือง รายได้ค่าด าเนินการจากการให้บริการจดัประมลู เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
และได้น าเร่ืองนีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองนี ้

 

 
     รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
รายได้ค่าด าเนินการจากการให้บริการจัดประมูล 
 

 
 
 

บริษัทเป็นตวัการจดัประมลูทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด 
โดยมีสาขาที่ใช้ในการจดัประมลูจ านวนหลายแห่ง และ
ยงัมีการจดัประมลูสญัจรทัว่ประเทศเพิ่มเติมในระหวา่ง
ปี  ทรัพย์สินที่ จัดประมูลส่วนใหญ่เป็นรถยนต์และ
จกัรยานยนต์ที่ถกูยึดจากสถาบนัการเงิน และประมูลออก
ขายให้กบับคุคลทัว่ไป เมื่อรวมทกุสาขาและการประมลู
สัญจรทั่วประเทศ บริษัทจะมีการท าการประมูลเป็น
จ านวนหลายครัง้ในแต่ละเดือน โดยมีจ านวนรถยนต์
และจกัรยานยนต์ที่ประมลูแล้วเสร็จเป็นจ านวนมากในปี 
และบริษัทได้บันทึกรายได้ค่าด าเนินการจากการ
ให้บริการจดัประมลูเมื่อการประมลูเสร็จสิน้ โดยบนัทึก
รายได้เป็นรายรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละคันที่
ประมลูแล้วเสร็จตามอตัราค่าธรรมเนียมคงที่ตามอัตราที่
ตกลงกนั 
 
ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เนื่องจากบริษัทมีสาขาการประมลูที่คอ่นข้างมาก และมี
จ านวนรายการที่ท าให้เกิดรายได้เป็นจ านวนมาก
ถึงแม้ว่ามูลค่าของแต่ละรายการมีมูลค่าน้อย ท าให้
บริษัทต้องให้ความส าคัญเก่ียวกับความครบถ้วนของ
การรับรู้รายได้ของแต่ละสาขาและรายได้จากการจัด
ประมลูสญัจรทัว่ประเทศและรับรู้รายได้เมื่อด าเนินการ
ประมลูส าเร็จและแล้วเสร็จ 

วิธีการในการตรวจสอบที่ส าคญัมีดงันี ้
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุที่ใช้กบัการประมลูและ 

การบนัทกึรายได้ของสาขาและทดสอบการควบคมุด้วยวิธี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
- ทดสอบการควบคมุเก่ียวกบัการโอนบนัทกึข้อมลูรายได้

จากระบบการประมลูผา่นสมดุบญัชีรายวนั 
ไปบญัชีแยกประเภทวา่ถกูต้องและครบถ้วน  
โดยเลอืกตวัอยา่งจากทกุสาขา 

- ทดสอบการควบคมุของการบนัทกึรายได้โดยตรวจ
เอกสารที่ผู้ประมลูได้ส าเร็จลงนามรับรองการประมลูกบั
รายงานการประมลูเพื่อตรวจวา่รายการจากการประมลู
นัน้เกิดขึน้จริงและถกูบนัทกึครบถ้วน  
โดยเลอืกตวัอยา่งจากทกุสาขา   

- สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการควบคมุภาย 
ในท่ีเกิดขึน้ในบางสาขา เช่น ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การประมลู และ กระบวนการบนัทกึรายได้โดยตรวจ
เอกสารที่ผู้ประมลูได้ส าเร็จลงนามรับรองการประมลูกบั
รายงานการประมลูเพื่อตรวจวา่เป็นรายการประมลูที่
เกิดขึน้จริง 

 ตรวจความครบถ้วนของการบนัทกึรายได้โดยการ
เปรียบเทียบรายงานการประมลูทัง้ปีกบัสมดุบญัชีรายวนัและ
บญัชีแยกประเภทวา่ครบถ้วนตรงกนัและ ตรวจรายได้จาก
การประมลูในรายงานการประมลูกบัเอกสารการรับเงิน
รวมถงึการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของจ านวนรถยนต์และ
จกัรยานยนต์ที่ประมลูส าเร็จกบัรายได้ที่รับรู้ในระหวา่งปี 

 
ข้าพเจ้าไมพ่บประเด็นจากการปฏิบตัิงานตามวิธีการข้างต้น 
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ข้อมูลอื่น  

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดวา่ข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีนี ้ 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่
มีสาระส าคญักบังบการเงิน หรือกบัความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่
ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นี  ้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เว้นแตก่รรมการมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัท หรือหยดุด าเนินงาน หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อยา่งสมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแตล่ะรายการ หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหลา่นี ้ 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต  
และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการ
แสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท 

 
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  

และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ 
  
 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง  
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้           
ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  ถ้าหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพนัธ์ทัง้หมด  ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามี
เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบ
บญัชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

 
ไพบูล  ตนักูล 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

               บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                                   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 48,721,791 250,102,402 
เงินลงทนุระยะสัน้ 8 163,131,336 95,032,685 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  9 48,189,875 85,901,103 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น- สทุธิ  12,406,70 1,656,870 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน  261,283,672 432,693,060 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 10 32,860,899 32,860,899 
สว่นปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 11 249,016,207 245,082,248 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 12 23,871,922 24,961,478 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  13 6,968,222 5,123,745 
คา่เช่าท่ีดินจ่ายลว่งหน้า  1,748,684 6,208,198 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  4,871,785 4,180,262 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน  319,337,719 318,416,830 

รวมสนิทรัพย์  580,621,391 751,109,890 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    
หนีส้นิหมุนเวียน    
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 14 93,920,580 243,809,327 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย  12,631,988 17,713,783 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  4,701,127 5,214,398 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน  111,253,695 266,737,508 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 10,805,657 8,818,524 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอืน่  31,291,697 25,392,777 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  42,097,354 34,211,301 

รวมหนีส้นิ  153,351,049 300,948,809 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 12 ถึง 47 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

 งบการเงิน 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)  

              บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                                   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ บาท บาท 

สว่นของเจ้าของ    
ทนุเรือนหุ้น 16   
ทนุจดทะเบียน    
     หุ้นสามญัจ านวน 550,000,000 หุ้น    
     มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  137,500,000 137,500,000 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว    
     หุ้นสามญัจ านวน 550,000,000 หุ้น    
     มลูคา่ท่ีได้รับช าระแล้วหุ้นละ 0.25 บาท  137,500,000 137,500,000 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 16 183,998,784 183,998,784 
ก าไรสะสม    
จดัสรร - ทนุส ารองตามกฎหมาย 17 137,500,000 137,500,000 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร  92,021,558 114,912,297 
รวมส่วนของเจ้าของ  427,270,342 450,161,081 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  580,621,391 751,109,890 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 12 ถึง 47 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  111 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

            บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ บาท บาท 

รายได้จากการให้บริการ 6 601,829,182 718,726,785 
ต้นทนุการให้บริการ 6 (320602852) (357028222) 
ก าไรขัน้ต้น  281,226,230 361,698,563 
รายได้อื่น  5,661,638 5,336,100 
คา่ใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ  (31,515,662) (35,867,608) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (95,811,791) (94,378,894) 
ต้นทนุทางการเงิน  - (277,513) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  159,560,515 236,510,648 
ภาษีเงินได้ 20 (33,952,354) (48,863,458) 
ก าไรส าหรับปี  125,608,161 187,647,190 
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่น:    
ก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 - 1,443,133 
ภาษีเงินได้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

13 - (288,627) 

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธจิากภาษี  - 1,154,506 
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี  125,608,161 188,801,696 
การแบ่งปันก าไร    
     สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  125,608,161 187,647,190 
     สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ    
ก าไรส าหรับปี  125,608,161 187,647,190 
การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี    
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  125,608,161 188,801,696 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ    
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี  125,608,161 188,801,696 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 21   
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  0.23 0.34 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 12 ถึง 47 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

112 

 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

                                                                                                      บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                                                                                                         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ ทุนที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ก าไรสะสม รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
จัดสรรทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 

ยงัไม่ได้จัดสรร 

บาท บาท บาท บาท บาท 
ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  137,500,000 183,998,784 13,750,000 124,110,601 459,359,385 
การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี       
ทนุส ารองตามกฎหมาย       
เงินปันผลจ่าย 18 - - - (198,000,000) (198,000,000) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  - - - 188,801,696 188,801,696 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  137,500,000 183,998,784 13,750,000 114,912,297 450,161,081 
ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  137,500,000 183,998,784 13,750,000 114,912,297 450,161,081 
การเปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี     (148,498,900) (148,498,900) 
เงินปันผลจ่าย 18    125,608,161 125,608,161 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  137,500,000 183,998,784 13,750,000 92,021,558 427,270,342 
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งบกระแสเงินสด  

                           บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  159,560,515 236,510,648 
รายการปรับปรุง    
     คา่เสื่อมราคา 11 37,931,822 27,442,104 
     คา่ตดัจ าหน่าย 12 2,862,491 2,197,539 
     คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ)  - (6,000) 
     (ก าไร)ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมเงินลงทนุ 8 2,700 5,100 
     ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน  (698,997) - 
     ตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน  - 127,627 
     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 1,987,133 26,485 
     ดอกเบีย้รับ  (3,037,962) (4,292,690) 
     ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย   277,513 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน    
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  37,711,869 (27,785,946) 
     สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  416,200 (62,068) 
     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  3,767,991 4,712,623 
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  (149,888,747) 51,448,122 
     หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  513,271 208,980 
     หนีส้ินไมห่มนุเวียนอืน่  5,898,920 8,126,114 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน  96,000,664 298,936,151 
     จ่ายคา่ผลประโยชน์พนกังาน  - (362,250) 
     เงินสดจ่ายต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย  - (277,513) 
     เงินสดรับ - ดอกเบีย้รับ  3,037,321 4,292,415 
     ภาษีเงินได้จ่าย  (40,878,626) (56,186,515) 
เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน  58,159,359 246,402,288 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 12 ถึง 47 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

           บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 
                                         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ บาท บาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ 
 

   

เงินฝากประจ าติดภาระค า้ประกนัลดลง (เพิ่มขึน้)  - (302,199) 
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 8 (80,139,061) (90,646,092) 
เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุชัว่คราว 8 1,2037,710 30,558,482 
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์  (42,508,661) (106,301,085) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์  1,341,877 - 
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 12 (1,772,935) (12,997,548) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (111,041,040) (179,688,142) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

   

จ่ายช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน  - 4,798,246 
เงินปันผลจ่าย 18 (148,498,900) (198,000,000) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (148,498,900) (202,798,246) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ 
 

 (201,380,611) (136,084,400) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  250,102,402 386,186,802 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 7 48,721,791 250,102,402 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 12 ถึง 47 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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1. ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยูต่ามที่
ได้จดทะเบยีนดงันี ้ 
 

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

 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2556 

 บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมลูทรัพย์สนิเพื่อขายทอดตลาด 

 บริษัทมีสาขาทัง้หมด 9 แหง่และมีสถานประกอบการประมลู 14 แหง่ทัว่ประเทศไทยในปัจจบุนั 

 งบการเงินได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2. นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีที่ส าคญัซึง่ใช้ในการจัดท างบการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
 
งบการเงินได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543         ซึง่
หมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
งบการเงินได้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูคา่ขององค์ประกอบงบการเงิน 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบญัชีที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจดัท าขึน้ตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี
ของบริษัทไปถือปฏิบตัิ และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดลุยพินิจของผู้บริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัข้อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนยัส าคญัตอ่งบการเงินไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนือ้ความ
ขดัแย้งกนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนั ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

    หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ

การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มี

ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เก่ียวข้องตอ่บริษัท มีดงัตอ่ไปนี  ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล 

หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน 

(ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

(ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้ก าหนดให้มี 

ความชดัเจนขึน้เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เสือ่มราคา

สะสม ในกรณีที่กิจการใช้วธีิการตีราคาใหม ่มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงิน

ของบริษัท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ได้มีการอธิบาย

เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการ

ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ให้ชดัเจนขึน้ การปรับปรุงดงักลา่วให้ความแตกตา่งระหวา่ง เงินสมทบ

ที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่เงินสมทบนัน้เกิดขึน้เท่านัน้ และเงิน

สมทบที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่มากกวา่หนึ่งรอบระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักลา่วไม่สง่ผล

กระทบกบังบการเงินของบริษัท 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เก่ียวข้องกนั ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคญัแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่

บริษัทใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซึง่กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่
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ให้บริการด้านผู้ บริหารส าคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการ เงินของบริษัท 

ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ
การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559              มี

ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เก่ียวข้องตอ่บริษัท มีดังตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ ได้มีการก าหนด

เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในกรณีที่มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วดัมลูค่า

โดยใช้วิธีมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชัน้

ของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดับชัน้ที่ 2 และ 3 จะต้องมีการ

เปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม และข้อสมมติฐานส าคญัที่ใช้ มาตรฐานดงักลา่วไม่

สง่ผลกระทบกบังบการเงินของบริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ก าหนดให้ชดัเจน

ขึน้ เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมใน

กรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม ่มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน            ได้

ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน 

และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอดสนิทรัพย์ของสว่นงานกบัสนิทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการ

รายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของ

กิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผย

ข้อมลู 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มลูค่ายตุิธรรมได้ก าหนดให้

ชัดเจนขึน้ เก่ียวกับข้อยกเว้นในเร่ืองของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุก

สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึง่รวมถึงสญัญาที่ไมเ่ป็นสญัญาทางการเงิน 

มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของบริษัท 
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2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ

การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ตอ่) 

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559              มี

ดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

ข)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งไมม่ีสาระส าคญัและไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัท 

กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีที่มีการปรับปรุงและการตีความ

มาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงทัง้สิน้ 49 ฉบับ นัน้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสาระส าคัญและไม่มี

ผลกระทบตอ่บริษัท 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมด่งักลา่วมา

ถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ 

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั 

และเก่ียวข้องกบับริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ

การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหมซ่ึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทไมไ่ด้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหมด่งักลา่วมา

ถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ตอ่) 

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั  

และเก่ียวข้องกบับริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ท่ีส าคญั

ดงัตอ่ไปนี ้
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- ความมีสาระส าคญั - กิจการไมค่วรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมลูในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้งบ

การเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้

เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีตอ่ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัที่ระบใุน มาตรฐานการบญัชี ฉบบั

ที่ 1 อาจจ าเป็นต้องแสดงแยกจากกนั หากเก่ียวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของกิจการ นอกจากนีย้งัมีแนวปฏิบตัิใหมข่องการใช้การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้อง

เรียงล าดบัตามล าดบัการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่า

เป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละ

กลุม่จะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกตา่งหากในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัคือ ได้ก าหนดให้มีความ

ชดัเจนขึน้ว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอปุกรณ์โดยอ้างอิงกบัรายได้นัน้ไม่เหมาะสม 

และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้ผลติผลที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคือ ได้ก าหนดให้มี

ความชดัเจนขึน้ส าหรับการเลือกใช้อตัราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนีส้ินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนีส้ินที่มีสกุลเงินที่

สอดคล้องกบัสกุลเงินของหนีส้ินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นส าคญั ไม่ใช่พิจารณาจาก

ประเทศที่หนีส้นินัน้เกิดขึน้ 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ

การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ตอ่) 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงใหมซ่ึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทไมไ่ด้น ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหมด่งักลา่วมา

ถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ตอ่) 

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั 

และเก่ียวข้องกบับริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลอืกเพิ่มในการบนัทกึ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีสว่นได้

เสยี 

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมทีใ่ห้ใช้วธีิราคาทนุ หรือ 
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วิธีมลูคา่ยตุิธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทัง้นีก้ารเลอืกใช้นโยบายบญัชีส าหรับเงินลงทนุแตล่ะ

ประเภท (บริษัทยอ่ย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลอืกทีจ่ะ

เปลีย่นมาใช้วิธีสว่นได้เสยีจะต้องท าโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคือ 1) ให้ทางเลอืก

เพิ่มส าหรับกิจการท่ีไมใ่ช่กิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุที่มีสว่นได้เสยีในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้

วิธีสว่นได้เสยี 

ในเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุนัน้  

จะมีทางเลือกในการที่จะยงัคงการวดัมลูค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วม

ค้านัน้ๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านัน้ๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวดั

มูลค่ายตุิธรรมออกและแทนด้วยการจดัท างบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น

กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และ 2) เพิ่มทางเลอืกในการใช้วิธีสว่นได้เสยีส าหรับ

เงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัคือได้ก าหนดให้มี

ความชดัเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ว่ากิจการที่ใช้

ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจ้ะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอื่นที่มีข้อมลู

ดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นท่ีมีข้อมลูนัน้ใน

ลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงิน    ระหวา่งกาล 
2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง และ

การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมกีารปรับปรุงใหมซ่ึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมด่งักลา่วมา

ถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ตอ่) 

ก)  กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั 

และเก่ียวข้องกบับริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลีย่นแปลงโดยให้มีการสนันิษฐานวา่

การตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นัน้ไม่เหมาะสม ข้อ

สนันิษฐานนีอ้าจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี ้คือสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ถกูแสดงเหมือน

เป็นตวัวดัของรายได้ (นัน่คือรายได้เป็นปัจจยัที่เป็นข้อจ ากดัของมลูคา่ที่จะได้รับจากสินทรัพย์) 

หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ ได้จากสินทรัพย์มี

ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
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ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักลา่วข้างต้นจะไมม่ี

ผลกระทบที่มีนยัส าคญัตอ่บริษัท 

ข) กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานที่เปลีย่นแปลงอยา่งไมม่ีสาระส าคญั

และไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัท  

กลุม่มาตรฐานบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เก่ียวข้องทัง้สิน้ 53 ฉบบั 

นัน้มีการเปลีย่นแปลงที่ไมม่ีสาระส าคญัและไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทห 
2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษัทถกูวดัมลูคา่โดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกั

ที่บริษัทด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงิน

ที่ใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 
2.3  การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

ข) รายการและยอดคงเหลอื 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการหรือวนัที่ตีราคาหากรายการนัน้ถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและ

รายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า

สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตราตา่งประเทศด้วยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ได้บนัทกึ

ไว้ในก าไรหรือขาดทนุ  

เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น

ด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

องค์ประกอบของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุด้วย 
2.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคล่องสงูซึ่งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที่ได้มา และเงินเบิกเกิน

บญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนีส้ินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบิกถอน 
2.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุรับรู้มลูคา่เร่ิมแรกด้วยราคาทนุ ซึง่หมายถึงมลูคา่ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึง่เงิน

ลงทนุนัน้รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการท ารายการ 

เงินลงทนุเพื่อค้า คือ เงินลงทนุเพื่อจดุมุง่หมายหลกัในการหาก าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้ไม่

เกิน 3 เดือนนบัแตเ่วลาที่ลงทนุ และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน 

เงินลงทนุเพื่อค้าวดัมลูคา่ในเวลาต่อมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุวดัตามราคาเสนอซือ้ที่

อ้างอิงจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสดุท้ายของวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิง
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ราคาเสนอซือ้ลา่สดุจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงิน

ลงทนุเพื่อค้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

เงินลงทุนที่ ถือไว้จนครบก าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก าหนดเวลาและผู้ บริหารตัง้ใจแน่วแน่พร้อมกับมี

ความสามารถถือไว้จนครบก าหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เว้นแต่จะครบก าหนดภายใน 12 

เดือนนบัแต่วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินก็จะแสดงไว้เป็นเงินลงทนุชัว่คราวในสินทรัพย์หมนุเวียน เงินลงทนุที่

จะถือไว้จนครบก าหนดวดัมลูคา่ด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ยตามอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเมื่อ

เปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทนุ 
2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่าตามใบแจ้งหนีแ้ละจะวดัมลูค่าตอ่มาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วย

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ปี ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ

หมายถึง ผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกบัมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับจากลกูหนี ้

การค้า หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
2.7 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ แสดงตามราคาทนุเดิมหกัด้วยคา่เสื่อมราคาสะสม ต้นทนุเร่ิมแรกจะ

รวมต้นทนุทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สนิทรัพย์นัน้ 

ต้นทนุที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ

เหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุน

ดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของชิน้ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 

ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่น ๆ  บริษัทจะรับรู้ต้นทนุดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเมื่อ

เกิดขึน้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้

ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์หรืออายสุญัญาเช่าในกรณีที่อายสุญัญาเช่าสัน้กวา่ดงัต่อไปนี ้

สว่นปรับปรุงที่ดิน ตามอายสุญัญาเชา่ 

อาคาร ตามอายสุญัญาเชา่ 

สว่นปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค 5 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตกแตง่ 5 ปี 

อปุกรณ์ส านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

โดยเฉลีย่อายสุญัญาเช่าที่ดินอยูร่ะหวา่ง 1 ปี ถึง 20 ปี 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ

สนิทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากบัมลูค่าที่

คาดวา่จะได้รับคืนทนัที 
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่ง

ตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์กบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ผลก าไรหรือ

ขาดทนุอื่นสทุธิในก าไรหรือขาดทนุ 
2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิการเช่าที่ดิน 

สิทธิการเช่ามีอายกุารใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

สทิธิการเช่าถกูตดัจ าหน่ายและบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประมาณ 3 - 20 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซือ้มามีลกัษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์โดยค านวณจากต้นทนุใน

การได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดั

จ าหนา่ยตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 
2.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถกูทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ า

ทกุปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตกุารณ์หรือสถานการณ์บ่งชีว้่า

ราคาตามบญัชีอาจต ่ากวา่มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยคา่จะรับรู้เมื่อราคาตาม

บญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับคืน ซึง่หมายถึงจ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรม

หกัต้นทนุในการขายเทียบกบัมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์จะถกูจดัเป็นหนว่ยที่เลก็ที่สดุที่สามารถแยกออกมาได้ 

เพื่อวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยคา่ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากคา่ความนิยม

ซึ่งรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถกูประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการขาดทนุจากการ

ด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
2.10 สัญญาเช่า  

กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาเช่าเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วน

ใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักล่าว (สทุธิจากสิ่ง

ตอบแทนจงูใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้  

สญัญาเช่าเช่นสญัญาเช่ารถยนต์ซึ่งผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ

ทัง้หมดถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า 

หรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีต้อง

จ่ายดงักลา่วจะปันสว่นระหวา่งหนีส้นิและคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้คงที่ตอ่หนีส้นิคงค้าง

อยู ่โดยพิจารณาแยกแตล่ะสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ิน

ระยะยาว สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละ

งวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลอืของหนีส้นิทรัพย์ที่เหลอือยู ่สนิทรัพย์ที่ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะ
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คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ

น้อยกวา่ 
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์พนกังานในบางรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายช าระผ่านผู้บริหารกองทนุ ซึ่งมี

การค านวณโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะๆ บริษัทมีทัง้โครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ ส าหรับโครงการสมทบเงิน บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทนุในจ านวนเงินที่คงที่ บริษัทไมม่ีภาระ

ผูกพนัทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียง

พอที่จะจ่ายให้พนกังานทัง้หมดส าหรับการให้บริการจากพนกังานทัง้ในอดีตและปัจจุบัน ส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่

พนกังานจะได้รับเมื่อเกษียณอาย ุโดยสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีที่ให้บริการ และ

คา่ตอบแทน 
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

เงนิชดเชยตามกฎหมาย 

บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานไทย จ านวน

เงินดงักลา่วขึน้อยู่กบัฐานเงินเดือนและจ านวนปีที่พนกังานท างานให้บริษัทนบัถึงวนัที่สิน้สดุการท างานที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต หนีส้ินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูค่าปัจจุบนัของ

ภาระผกูพนั ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลารายงานหกัด้วยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วย

ต้นทนุบริการในอดีตที่ยงัไมรั่บรู้ ภาระผกูพนันีค้ านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทกุปี ด้วยวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมลูค่าปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงิน

สดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที่จะ

จ่ายภาระผกูพนั  

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึน้จากการปรับปรุงหรือ

เปลีย่นแปลงข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในสว่นของเจ้าของผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด 

ต้นทนุบริการในอดีตจะถกูรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุ ถ้าไมม่ีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขใด ๆ ในกองทนุส าหรับ

การให้บริการที่เหลอือยูแ่ละระยะเวลาที่มีสทิธิ ซึง่ในกรณีนีต้้นทนุการให้บริการในอดีตจะถกูตดัจ าหนา่ยโดยวิธี

เส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สทิธิ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ 

โดยที่สนิทรัพย์ของกองทนุได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้จดัการกองทุน กองทนุส ารอง

เลีย้งชีพดงักลา่วได้รับเงินเข้าสมทบกองทนุจากพนกังานและบริษัทตามอตัราที่ก าหนด เงินจ่ายสมทบเข้า

กองทนุส ารองเลีย้งชีพที่บริษัทจ่ายไปบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่

เก่ียวข้อง 
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2.12 ประมาณการหนีส้ิน  

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

เหตกุารณ์ในอดีตซึ่งการช าระภาระผกูพนันัน้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสง่ผลให้บริษัทต้องสญูเสยี

ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ ประมาณการหนีส้ินเพื่อการ

ปรับโครงสร้างองค์กรสว่นใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบีย้ปรับจากการยกเลิกสญัญาเช่าระยะยาวและคา่ชดเชย

การเลกิจ้างพนกังาน ประมาณการหนีส้นิจะไมรั่บรู้ส าหรับขาดทนุจากการด าเนินงานในอนาคต 

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการก าหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสญูเสีย

ทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัเหลา่นัน้ โดยพิจารณาจากความนา่จะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทัง้ประเภท 

แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสญูเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพนับางรายการที่จดัอยู่ใน

ประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 

กิจการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหนีส้ิน โดยใช้มลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามา

จ่ายช าระภาระผูกพนั โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของ

มูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนีส้ินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึน้ของประมาณการ

หนีส้นิเนื่องจากมลูคา่ของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบีย้จ่าย  
2.13 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจดัประเภทไว้เป็นสว่นของเจ้าของ 

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เก่ียวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซือ้หุ้ นซึ่งสุทธิจากภาษี(ถ้ามี)จะถูก

แสดงในสว่นของเจ้าของ โดยน าไปหกัจากสิง่ตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทนุดงักลา่ว 
2.14 การรับรู้รายได้ 

รายได้ประกอบด้วยมลูค่ายตุิธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติ

ของบริษัท รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสทุธิจากภาษีขาย เงินคืนและสว่นลด รายได้สว่นใหญ่เของบริษัท

เกิดจากรายได้ค่าด าเนินการจากการจดัประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภท

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

รายได้คา่ด าเนินการรับรู้เมื่อให้บริการจดัการประมลูเพื่อขายทอดตลาดเสร็จสิน้ รายได้คา่นายหน้ารับรู้เมื่อ

สามารถจดัให้มีผู้ซือ้จากการประมลูขายทรัพย์สนิทอดตลาดได้ส าเร็จตามเง่ือนไขในสญัญา 

รายได้จากการขายสนิค้ารับรู้เมื่อผู้ซือ้รับโอนความเสีย่งและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็น

เจ้าของสนิค้า  

รายได้ดอกเบีย้ต้องรับรู้ตามเกณฑ์อตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 
2.15 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัท บนัทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  
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2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทค านวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบนัทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นสว่นที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยงั

สว่นของเจ้าของ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือที่คาดได้คอ่นข้าง

แน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทต้องด าเนินงานอยู่และเกิด

รายได้เพื่อเสียภาษี ผู้ บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มี

สถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบตัิขึน้อยู่กบัการตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่

เหมาะสมจากจ านวนที่คาดวา่จะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หนว่ยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตัง้เต็มจ านวนตามวิธีหนีส้ิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์

และหนีส้ิน และราคาตามบญัชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีที่เกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวม

ธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ภาษี

เงินได้รอการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้

ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักลา่วจน าไปใช้

เมื่อสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายช าระ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่บริษัทจะมกี าไรทางภาษีเพียง

พอท่ีจะน าจ านวนผลตา่งชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เมื่อกิจการ

มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบนั และทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภาษี

เงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือ

หนว่ยภาษีตา่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 
2.17 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

สว่นงานด าเนินงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้าน

การด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานหมายถึง บคุคลที่มีหน้าที่ในการจดัสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริษัท ที่ท าการตดัสินใจ

เชิงกลยทุธ์ 
3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงนิ 

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงนิ 

กิจกรรมของบริษัทยอ่มมคีวามเสีย่งทางการเงินท่ีหลากหลายซึง่ได้แก่ ความเสีย่งจากตลาด (รวมถึงความ

เสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งจากกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้และความ
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เสีย่งด้านราคา) ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ และความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง แผนการจดัการความเสีย่ง

โดยรวมของบริษัทจึงมุง่เน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหาย

ตอ่ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทให้เหลอืน้อยที่สดุเทา่ทีเ่ป็นไปได้  
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้เกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึ่งอาจจะสง่ผล

กระทบต่อผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสด

จากการด าเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึน้กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาด 

นอกจากนีบ้ริษัทไมม่ีเงินกู้ยืมจากภายนอก ดงันัน้ บริษัทไมไ่ด้ใช้อนพุนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย้เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว 
3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือเนื่องจากลกูหนีส้ว่นใหญ่เป็น

รายยอ่ย บริษัทมีนโยบายที่ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ได้ขายสนิค้าและให้บริการแก่ลกูค้าที่มีประวตัิสนิเช่ืออยู่

ในระดบัที่เหมาะสม ฝ่ายบริหารของบริษัทเช่ือวา่มลูค่าสงูสดุของความเสี่ยงคือมลูคา่ตามบญัชีของ

ลกูหนีก้ารค้าหกัด้วยคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึง่ลกูหนีก้ารค้า

ที่ค้างอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีเป็นลกูหนีท้ี่เกิดจากการประมลูรถยนต์ในช่วงใกล้วนัสิน้งวด

บญัชี ปัญหาในการช าระหนีค้อ่นข้างต ่า เนื่องจากลกูหนีก้ารค้าดงักลา่วจะต้องช าระหนีใ้ห้กบับริษัท

ทนัทีเมื่อมีการสง่มอบรถยนต์ ตลอดจนระยะเวลาการให้สนิเช่ือจะคอ่นข้างสัน้ โดยอยูร่ะหวา่ง        4 

วนั ถึง 90 วนั 
3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงนิ (ต่อ) 

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงนิ (ต่อ) 
3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความสามารถในการบริหารสภาพคลอ่งแสดงให้เห็นได้จากการที่มีการถือเงินสดที่เพียงพอและการมี

วงเงินอ านวยความสะดวกจากวงเงินให้สนิเช่ือที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอยา่งเพยีงพอ สว่นงานบริหาร

เงินของบริษัทได้ตัง้เปา้หมายวา่จะใช้ความยืดหยุน่ในการระดมเงินลงทนุโดยการรักษาวงเงินสนิเช่ือที่

ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลกัษณะธรรมชาติของธรุกิจที่เป็นฐานของบริษัทมีพลวตั

เปลีย่นแปลงได้ 
3.2 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

มลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลอ่ง (เช่น ตราสารหนี ้ตราสารทนุเพื่อค้าและ

ตราสารหนี ้ตราสารทนุเผ่ือขาย) อ้างอิงราคาในตลาดซือ้ขายคลอ่ง ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตลาด

อ้างอิงส าหรับสนิทรัพย์ทางการเงินของบริษัทใช้ราคาเสนอซือ้ปัจจบุนั 

มลูค่าตามบญัชีหกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยค่าของลกูหนีแ้ละเจ้าหนีท้ี่เกิดจากการให้บริการประมลูขายทอดตลาด 

ถือวา่ใกล้เคียงกบัมลูค่ายตุิธรรมแล้ว เพื่อวตัถปุระสงค์ส าหรับการเปิดเผยข้อมลู มลูคา่ยตุิธรรมของหนีส้ินทาง
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การเงินค านวณโดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ของเคร่ืองมือทางการเงินที่คล้ายคลงึกัน

ของบริษัท 
3.3 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมลูคา่ 

ความแตกตา่งของระดบัข้อมลูสามารถแสดงได้ดงันี ้

 ข้อมลูระดบัที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์
หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนั 

 ข้อมลูระดบัท่ี 2 ได้แก่ ข้อมลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยูใ่นระดบัที่ 1 ที่สามารถสงัเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ
สนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 

 ข้อมลูระดบัที่ 3 ได้แก่ ข้อมลูส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้
จากตลาด (ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้) 

  
3.3 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
สนิทรัพย์ทางการเงิน     

 ตราสารทนุ - - - - 

รวมสินทรัพย์ - - - - 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559  บริษัทได้ท าการขายหลกัทรัพย์เผ่ือขายแล้วทัง้หมด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
สนิทรัพย์ทางการเงิน     

 ตราสารทนุ 54,600 - - 54,600 

รวมสินทรัพย์ 54,600 - - 54,600 

 

ไมม่ีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุิธรรมในระหวา่งงวด 

เคร่ืองมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการที่มีระยะเวลา

ครบก าหนดสัน้ และมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้มูลค่าตามบัญชีเป็น
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มลูค่ายตุิธรรม เคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่วประกอบด้วยรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี ้เงินลงทนุระยะสัน้ 

เจ้าหนีแ้ละเงินฝากธนาคารติดภาระค า้ประกนักบัสถาบนัการเงิน ผู้บริหารของกิจการเช่ือว่ามลูคา่ยตุิธรรมของ

สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินจะไมแ่ตกตา่งอยา่งเป็นสาระส าคญักบัมลูคา่ตามบญัชี 

(ก) เคร่ืองมือทางการเงินใน ระดบั 1 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ขาย    

ณ วนัท่ีในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซือ้ขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ 

จากการแลกเปลี่ยน จากตวัแทน นายหน้า กลุม่อตุสาหกรรม ผู้ ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานก ากับ

ดแูล และราคานัน้แสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึน้จริงอย่างสม ่าเสมอ ในราคาซึ่งคู่สญัญาซึ่งเป็นอิสระ

จากกนัพึงก าหนดในการซือ้ขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซือ้ขายที่ใช้ส าหรับส าหรับสินทรัพย์ทาง

การเงินที่ถือโดยกลุม่บริษัทได้แก่ราคาเสนอซือ้ปัจจบุนั เคร่ืองมือทางการเงินนีร้วมอยูใ่นระดบั 1 
4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและทบทวนอยา่งตอ่เนื่องในเร่ืองของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้

ดุลยพินิจ โดยการประเมินอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์

เหตกุารณ์ในอนาคตที่ผู้บริหารเช่ือวา่กระท าอยา่งมีเหตผุลภายใต้สถานการณ์ในขณะนัน้ 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน 

บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ

ทางบญัชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยง

อย่างเป็นสาระส าคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินในรอบ

ระยะเวลาบญัชีหน้า มีดงันี ้
ก) การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลกูหนีก้ารค้าโดยประมาณการ

ขาดทนุที่อาจเกิดจากการที่ลกูค้าไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาก

การคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช าระ

หนี ้และกรณีของการผิดช าระหนีท้ี่เกิดขึน้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด 
ข) อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายกุารใช้งาน และมลูค่าคงเหลือ ส าหรับสว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนคา่เสือ่มราคาเมื่ออายกุาร

ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัด

จ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลกิใช้ 
ค) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

บริษัทได้ให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพื่อให้มีความ

ถกูต้องมากยิ่งขึน้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัที่ใช้ใน

การค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐาน
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เก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบต่อมลูค่าของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทได้พิจารณาอตัราคิดลดที่เหมาะสมในแตล่ะปี ซึง่ได้แก่อตัราดอกเบีย้ที่ควรจะใช้ในการก าหนด

มลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะต้องจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการพิจารณาอตัราคิดลดที่เหมาะสมบริษัทพิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัร

รัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกลุเงินที่ต้องจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุและมีอายคุรบ

ก าหนดใกล้เคียงกบัระยะเวลาที่ต้องจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อสมมติฐานหลกัอื่น ๆ ส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานอ้างอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัใน

ตลาด ข้อมลูเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหต ุ15 
5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง

ของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึง่โครงสร้างของ

ทนุที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทนุทางการเงินของทนุ  

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการ

ขายทรัพย์สนิเพื่อลดภาระหนีส้นิ 
6 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 รายได้ประมูล รายได้ประมูล รายได้ รายได้  
 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย บริการอื่น รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

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

ต้นทุนขายและบริการ     (320,602,852) 

ก าไรขัน้ต้น     281,226,330 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน     153,898,877 

รายได้อื่น     5,661,638 

ต้นทุนทางการเงนิ     - 

ภาษีเงนิได้     (33,952,354) 

ก าไรส าหรับปี     125,608,161 
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ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้(ตอ่) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 รายได้ประมูล รายได้ประมูล รายได้ รายได้  
 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย บริการอื่น รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

รวมรายได้ 563,748,688 47,818,011 80,829,366 26,330,720 718,726,785 

ต้นทุนขายและบริการ     (357,028,222) 

ก าไรขัน้ต้น     361,698,563 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน     231,452,061 

รายได้อื่น     5,336,100 

ต้นทุนทางการเงนิ     (277,513) 

ภาษีเงนิได้     (48,863,458) 

ก าไรส าหรับปี     187,647,190 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

เงนิสด 225,000 70,000 

เงนิฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 6,868,722 36,460,530 

เงนิฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 41,434,726 142,127,504 

เงนิฝากธนาคารระยะสัน้ 193,343 71,444,368 

รวม 48,721,791 250,102,402 

เงินฝากธนาคารระยะสัน้มีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงเฉลีย่ร้อยละ 0.38-1.10 ตอ่ปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.00 - 1.75 ตอ่ปี) 
8 เงนิลงทุนระยะสัน้  

การเปลีย่นแปลงของเงินลงทนุระยะสัน้มีดงันี ้

 เงนิฝากประจ าที่ หลักทรัพย์  
 ครบก าหนดภายใน 1 ปี เพื่อค้า รวม 
 บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 34,890,475 59,700 34,950,175 

การซือ้เพิ่มขึน้ 90,646,092 - 90,646,092 

การจ าหน่ายออกไป (30,558,482) - (30,558,482) 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรม - (5,100) (5,100) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 94,978,085 54,600 95,032,685 

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

การจ าหน่ายออกไป (11,985,810) (51,900) (12,037,710) 
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรม - (2,700) (2,700) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 163,131,336 - 163,131,336 

 
มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุมีดงันี ้

 เงนิฝากประจ าที่ หลักทรัพย์  
 ครบก าหนดภายใน 1 ปี เพื่อค้า รวม 
 บาท บาท บาท 

    

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 163,131,336 - 163,131,336 

ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - - 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 163,131,336 - 163,131,336 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดรวมของเงนิลงทุนชั่วคราวมีรายละเอียดดังนี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

ตราสารที่ถอืจนครบก าหนด   

   - เงนิฝากประจ า 163,131,336 94,978,085 

หลักทรัพย์เพื่อค้า   

   - ตราสารทุน - 54,600 

รวม 163,131,336 95,032,685 

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

โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.85 - 1.65 ตอ่ปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.80 - 2.90 ตอ่ปี) ตราสารทนุเป็นหุ้นบริษัท

แหง่หนึง่ที่มกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   

ลูกหนีก้ารค้า – ค่ารถ 26,553,609 48,258,114 

หัก  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (405,000) (405,000) 

ลูกหนีค่้ารถ – สุทธิ 26,148,609 47,853,114 

ลูกหนีก้ารค้าจากการบริการอื่น 1,991,707 17,300,152 

ค่าเช่าที่ดนิจ่ายล่วงหน้า 15,327,334 14,643,181 

เงนิทดรองจ่าย 1,774,791 3,196,063 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,040,744 2,098,825 

ลูกหนีอ้ื่น – สุทธิ 441,792 345,511 



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  133 

 

ดอกเบีย้ค้างรับ 464,898 464,257 

รวม 48,189,875 85,901,103 

 
ลูกหนีก้ารค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีท้ี่ค้างช าระได้ดังนี ้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
ภายในก าหนด 23,380,012 32,753,699 
เกินก าหนดต า่กวา่ 3 เดือน 2,743,666 14,999,219 
เกินก าหนด 3 - 6 เดือน 23,861 90,780 
เกินก าหนด 6 - 12 เดือน - 9,416 

เกินก าหนด 12 เดือน 406,070 405,000 

 26,553,609 48,258,114 

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

รวม 26,148,609 47,853,114 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัทมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วนัท าการ 
 

10 เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประจ าจ านวน 32.86 ล้านบาท (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 32.86 

ล้านบาท) ได้น าไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้าและ

การปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขายทอดตลาดจ านวน 8.26 ล้านบาท (หมายเหตทุี่ 23.2) และใช้ในการค า้

ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 3 แหง่ จ านวน 25.00 ล้านบาท (หมายเหตทุี่ 23.3) 
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11. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
และอุปกรณ์

ตกแต่ง ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทนุ 177,411,664 20,135,565 37,484,146 34,874,937 2,156,167 31,012,777 1,452,817 304,528,073 

หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม (58,422,470) (13,966,246) (27,150,203) (19,670,624) (1,583,591) (17,384,045) - (138,177,179) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 118,989,194 6,169,319 10,333,943 15,204,313 572,576 13,628,732 1,452,817 166,350,894 

         

ส าหรับปีสิน้สุด         

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 118,989,194 6,169,319 10,333,943 15,204,313 572,576 13,628,732 1,452,817 166,350,894 
การซือ้เพ่ิม 10,036,277 1,815,289 2,191,808 6,612,421 317,389 5,930,223 79,397,678 106,301,085 
การจ าหน่ายออกไป - - - (70,740) (912) - (55,975) (127,627) 
การโอนเข้า (ออก) 61,589,093 14,291,710 2,937,086 1,461,511 630 - (80,280,030) - 

คา่เสื่อมราคา (13,486,396) (718,751) (2,710,246) (5,429,030) (221,570) (4,876,111) - (27,442,104) 

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

         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทนุ 249,037,034 36,242,564 42,613,040 41,706,661 2,413,641 36,943,001 514,490 409,470,431 

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

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 177,128,168 21,557,567 12,752,591 17,778,475 668,113 14,682,844 514,490 245,082,248 
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11. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

   ส่วนปรับปรุงอาคารและ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค 
และอุปกรณ์

ตกแต่ง ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับปีสิน้สุด         

   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 177,128,168 21,557,567 12,752,591 17,778,475 668,113 14,682,844 514,490 245,082,248 
การซือ้เพ่ิม 2,758,686 - 311,162 4,183,796 133,240 2,661,300 32,460,477 42,508,661 
การจ าหน่ายออกไป (12) - - (62,568) (655) (579,645) - (642,880) 
การโอนเข้า (ออก) 1,117,243 - 20,000 35,000 - - (1,172,243) - 

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

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

         

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทนุ 248,866,797 36,242,564   42,944,202 45,335,407 2,483,760 35,757,727 31,802,724 443,433,181 

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

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

 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ท าการก่อสร้างที่สาขาพิษณโุลก และคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนไปยงับญัชีสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องในต้นปี พ.ศ. 2560  
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11. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

บริษัทมีสนิทรัพย์ตามภายใต้สญัญาเช่าการเงินท่ีบริษัทเป็นผู้ เช่าตามสญัญาเช่ารถยนต์ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
ราคาทนุของสนิทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน – รถยนต์ - 9,614,486 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม - (7,076,144) 

ราคาตามบญัชี – สทุธิ - 2,538,342 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 สิทธิการเช่า โปรแกรม งานระหว่าง  
 ที่ดนิ คอมพวิเตอร์ ติดตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทนุ 14,687,198 454,145 874,000 16,015,343 

หกั  คา่ตดัจ าหนา่ย (1,502,176) (351,698) - (1,853,874) 

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 13,185,022 102,447 874,000 14,161,469 

     
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558     
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 13,185,022 102,447 874,000 14,161,469 
การซือ้เพิ่ม 12,221,548 208,000 568,000 12,997,548 
การโอนย้าย - 1,004,000 (1,004,000) - 

หกั  คา่ตดัจ าหนา่ย (2,106,436) (91,103) - (2,197,539) 

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

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทนุ 26,908,746 1,666,145 438,000 29,012,891 

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

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 23,300,134 1,223,344 438,000 24,961,478 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 สิทธิการเช่า โปรแกรม งานระหว่าง  
 ที่ดนิ คอมพวิเตอร์ ติดตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2559     
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 23,300,134 1,223,344 438,000 24,961,478 
การซือ้เพิ่ม 442,935 1,107,000 223,000 1,772,935 
การโอนย้าย - 549,000 (549,000) - 

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

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

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทนุ 27,351,681 3,322,145 112,000 30,785,826 

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

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

 

งานระหวา่งติดตัง้เป็นคา่พฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ในการประมลูและระบบสารสนเทศอื่นซึง่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการติดตัง้

ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ.2560 

13. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวิธีหนีส้ิน โดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : 

ร้อยละ 20)สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้จ านวนเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ที่จะใช้ประโยชน์หรือจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน 

รายการเคลือ่นไหวของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
วนัท่ี 1 มกราคม 5,123,745 3,920,412 
ลดในก าไรหรือขาดทนุ  1,844,477 1,491,960 

ภาษีเพิม่ในก าไรหรือขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - (288,627) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,968,222 5,123,745 
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13. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี ้

  เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน  

 
วันที่ 1 

มกราคม  งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน 
วันที่ 31 
ธันวาคม  

 พ.ศ. 2559  เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 

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

คา่เสือ่มราคา 510,735 787,356 - 1,298,091 

รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 5,209,911 1,758,311 - 6,968,222 

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (86,166) 86,166 - - 

รวมหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (86,166) 86,166 - - 

     

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

 

  เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน เพิ่ม(ลด)รับรู้ใน  

 
วันที่ 1 

มกราคม  งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน 
วันที่ 31 
ธันวาคม  

 พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,119,484 (67,152) (288,627) 1,763,705 
คา่เช่าทีด่ิน  1,853,773 1,081,698 - 2,935,471 

คา่เสือ่มราคา 256,801 253,934 - 510,735 

รวมสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,230,058 1,268,480 (288,627) 5,209,911 

     

หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

สนิทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (309,646) 223,480 - (86,166) 

รวมหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (309,646) 223,480 - (86,166) 

     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 3,920,412 1,491,960 (288,627) 5,123,745 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
เจ้าหนีค้า่รถยนต์ 58,384,105 202,053,254 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 31,409,558 37,800,382 

เจ้าหนีอ้ื่น  4,126,917 3,955,691 

 93,920,580 243,809,327 

 

เจ้าหนีค้า่รถยนต์สว่นใหญ่เป็นสถาบนัการเงินและบคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการช าระเงินคืน

เจ้าหนีค้า่รถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัท าการ  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสว่นใหญ่ประกอบด้วย โบนสั ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนย้ายรถ และค่าตรวจ

สภาพรถ เป็นต้น 

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานคือเงินชดเชย ซึง่เป็นมลูคา่ปัจจบุนัของหนีส้ินในอนาคตของเงินผลประโยชน์ส าหรับ

พนกังานเมื่อเกษียณ ซึ่งเงินดงักลา่วเป็นผลประโยชน์ส าหรับพนกังานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทนุส ารอง

เลีย้งชีพ จ านวนที่ตัง้ส ารองเงินผลประโยชน์พนกังานเป็นไปตามอตัราที่ได้รับค าแนะน าจากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ  

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   

ส ารองผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้าง 10,805,657 8,818,524 

ส ารองเงินผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจ้างค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั  10,805,657 8,818,524 

มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ของโครงการ - - 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลกิจ้าง – สทุธิ 10,805,657 8,818,524 
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ข้อสมมติฐานท่ีส าคญัที่ใช้ในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงันี ้
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด  2.85 2.85 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ของพนกังาน   
   อายนุ้อยกวา่ 29 ปี 8.05 8.05 
   อาย ุ30 - 39 ปี 8.05 8.05 
   อาย ุ40 - 49 ปี 8.05 8.05 
   อายมุากกวา่ 50 ปี 8.05 8.05 

 
ความเคลือ่นไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

ยอดคงเหลอืต้นปี 8,818,524 10,597,422 
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2,363,214 1,015,312 
ต้นทนุดอกเบีย้ 318,680 455,965 
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (1,443,133) 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี - (362,250) 

กลบัรายการ (694,761) (1,444,792) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 10,805,657 8,818,524 

 
บริษัทได้ให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระท าการประเมินมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการ

เลิกจ้างวนัต้นปีและสิน้ปี ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 ข้อสมมติฐานในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการ

หนีส้ินดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ก าไรจากการปรับปรุงข้อสมมติฐาน

จ านวน 1,443,133 บาท ได้ถกูบนัทกึไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุมีดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 2,363,214 1,015,312 

ต้นทนุดอกเบีย้ 318,680 455,965 

รวม (แสดงเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน) 2,681,894 1,471,277 
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้เป็นดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ 

   
อตัราคิดลด 2.85 2.85 
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน 8.05 8.05 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 16.50 16.50 

 

การวิเคราะห์ความออ่นไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลง 
ในข้อสมมต ิ การเพิ่มขึน้ของข้อสมมติ 

 
การลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 

2.87 
ลดลง ร้อยละ 

2.62 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.03 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 

2.76 
อตัราการเพิ่มขึน้       
ของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.34 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

2.61 
ลดลง ร้อยละ 

3.20 
ลดลง ร้อยละ 

2.50 
อตัราการหมนุเวียน       
 ของพนกังาน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 

4.01 
ลดลง ร้อยละ 

2.99 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

4.24 
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

3.16 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กัน ในการค านวณการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธี

เดียวกบั (มลูค่าปัจจบุนัของภาะผกูพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วยที่ประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) ณวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหนีส้ินบ าเหน็จบ านาญที่รับรู้

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจดัท าการวิเคราะห์ความออ่นไหวไมไ่ด้เปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุและผลประโยชน์คา่รักษาพยาบาลหลงัออก

จากงานที่ไมม่ีการคิดลด: 

 งบการเงนิรวม 

 1 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี ระหว่าง 11-15 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ      
พ.ศ. 2559 4,591,332 8,797,185 4,036,215 2,726,573 20,151,305 
พ.ศ. 2558 3,525,489 7,560,602 3,664,848 3,226,785 17,977,724 

16. ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนที่จดทะเบียน ทุนที่ออกและช าระแล้ว 

     ส่วนเกนิ 
 หุ้นสามัญ  หุ้นสามัญ  มูลค่าหุ้น 
 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

การออกหุ้น - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

การออกหุ้น - - - - - 

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

 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมจี านวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 550,000,000 หุ้น) ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้         หุ้น

ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2558 : 0.25 บาทตอ่หุ้น) หุ้นทัง้หมดได้ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ

หลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ส ารองดงันีไ้มส่ามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,750,000 13,750,000 
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18. เงนิปันผล 

พ.ศ.2559 

ในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจาก

ก าไรสะสมของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท จ านวน 93.50 ล้านบาท และได้ท าการจ่าย

ในวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท

ของงวดระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ ถือหุ้น

จ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 55 ล้านบาท โดยได้ท าการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น                    ใน

วนัที่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 

พ.ศ.2558 

ในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจาก

ก าไรสะสมของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท จ านวน 104.50 ล้านบาท และได้ท าการจ่าย

ในวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมของ

บริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 

93.50 ล้านบาท โดยได้ท าการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 8 กนัยายน พ.ศ. 2558 

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน 118,969,671 120,727,338 
คา่ใช้จา่ยในการเคลือ่นย้ายรถ 73,314,221 93,508,884 
คา่นายหน้า 20,545,587 34,110,193 
คา่เช่าทีด่ิน 59,705,297 61,249,546 
คา่บริการอื่นส าหรับการประมลู 24,239,248 51,303,011 
คา่บริการรักษาความปลอดภยั 21,061,943 19,795,947 
คา่เสือ่มราคา (หมายเหต ุ11) 37,931,822 27,442,104 
คา่ตดัจ าหนา่ย (หมายเหต ุ12) 2,862,491 2,197,539 
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20. ภาษีเงนิได้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ในงวดปัจจบุนั 35,796,831 50,355,418 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (หมายเหต ุ13) (1,844,477) (1,491,960) 

ภาษีเงินได้ 33,952,354 48,863,458 

 

ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรก่อนหกัภาษีของกลุม่บริษัทมียอดจ านวนเงินท่ีแตกตา่งจากการค านวณก าไรทางบญัชีคณูกบัภาษีของ

ประเทศที่บริษัทใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีายละเอียดดงันี ้: 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   

ก าไรก่อนภาษี 159,560,515 236,510,648 

   
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 31,912,103 47,302,129 
ผลกระทบ :   
   คา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถหกัภาษี 2,055,350 1,606,402 
   รายจา่ยทีม่ีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้จากรายจา่ยที่จา่ยจริง (15,099) (45,073) 

ภาษีเงินได้ 33,952,354 48,863,458 

อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัเป็นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 

21. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วง

น า้หนกัของจ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้วและออกจ าหนา่ยในระหวา่งปี 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   
ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท) 125,608,161 187,647,190 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัที่ช าระแล้วและ   
   ออกจ าหนา่ยอยูใ่นระหวา่งปี (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.23 0.34 
บริษัทไมม่ีหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
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22. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการและบคุคลที่ควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบคุคลดงักลา่วเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยล าดบัถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญัเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกบั
บคุคลเหลา่นัน้ กิจการและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึน้ได้ต้องค านึ งถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัที่ส าคญั 
 
22.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ 22,690,369 19,131,376 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,143,126 242,978 

 23,833,495 19,374,354 

 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสว่นใหญ่เป็นเงินเดือนผู้บริหารและเบีย้ประชมุที่จ่ายให้แก่กรรมการ 

23. ภาระผูกพัน 

23.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  

บริษัทมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ เป็นระยะเวลา      

1 ถึง 30 ปี โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายคา่เช่าตามสญัญาเช่าดงันี ้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
ภายใน 1 ปี 46,254,924 44,021,164 
เกินกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 179,135,327 177,697,215 

เกินกวา่ 5 ปี 135,874,893 134,550,575 

 361,265,144 356,268,954 
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23. ภาระผูกพัน (ต่อ) 

23.2 หนังสือค า้ประกัน 

บริษัทมีหนงัสือค า้ประกนัที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศเพื่อการค า้ประกัน ประกอบด้วยรายละเอียด

ดงันี ้

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
ค า้ประกนัการใช้ไฟฟา้ 330,900 330,900 
ค า้ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาให้ด าเนินการประมลูขาย
ทอดตลาด 7,930,000 7,530,000 

 8,260,900 7,860,900 

 

23.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 : 25 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ วงเงินดงักลา่วค า้ประกนั

โดยเงินฝากประจ าธนาคาร (หมายเหต ุ10) 

23.4 บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กับ

บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 134 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 9 แห่ง โดยมีก าหนดระยะเวลา ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยที่บริษัทจะต้องปฎิบตัิตามเง่ือนไขที่ส าคญัในสญัญา เช่น คา่นายหน้า

เป็นต้น 

24. การลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนมุตัิในหลกัการให้บริษัทร่วมทนุกบั

บริษัท ที เอสเอฟ เอนเนอร์จี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทรีซิกตี ้ไฟว์ จ ากดั (มหาชน) โดยการจดัตัง้บริษัท แอคชัน่ 

แอนด์ ออคชัน่ จ ากดั ขึน้มาใหม ่

ณ วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้จดัตัง้และจดทะเบียนบริษัทใหม่อยา่งเป็นทางการกบัหนว่ยงานที่รับผิดชอบ 

บริษัทร่วมทนุใหมน่ีจ้ะมีทนุจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้     หุ้น

ละ 100 บาท และถือหุ้นโดยบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 50.998 โดยในขัน้แรกบริษัทได้จ่ายช าระคา่

หุ้นคร่ึงหนึง่ของมลูคา่ที่ตราไว้เป็นจ านวนเงิน 2,549,900 บาท 
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25 .   เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัใิห้จ่ายเงินปัน

ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเตมิจากก าไรสทุธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.12 

บาท ให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 66 ล้านบาท ซึง่จะจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มี

ช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยจะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น

ประจ าปีวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 และจะท าการจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา 
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

อายุ (ปี) 62 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินยิม)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001  
RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บมจ.สหการประมลู 

2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหการประมลู 

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 

2545 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บล. เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

2544 – 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเซส 

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 

2527 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  ระดบั 9 คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ จ ากดั 

 ประธานกรรมการ บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 

 ประธานกรรมการ บมจ. ยเูอซี โกลบอล 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บล. เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั มหาชน 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. ทีมพรีซิชัน่ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเซส 
 กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             1.31/1 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

  หมายเหต ุ 

  /1 รวมสว่นของคูส่มรส 6,700,000 หุ้น  
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รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

 

อายุ (ปี) 58 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์  
Washington State University, USA 
ปริญญาโทพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บมจ.สหการประมลู 

2555 – ปัจจุบัน อธิการบดี  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2555 – เมษายน 2557  กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอตุสาหกรรมน า้ตาล 

2555 – ตุลาคม 2557  กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอตุสาหกรรมน า้ตาล 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมเ่ป็น 
 
ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 
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รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

 

อายุ (ปี) 59 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. สหการประมลู 

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

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

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

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์ 
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    

บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซ ีพรีเชียสเมททอล 
 กรรมการ บจก. เลร์ินเทค 

2556 – 2560 ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ 
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทว ี
2554 – 2558 กรรมการ บจก. สเปเชียลตี ้เท็ค คอร์ปอเรชัน่ 

2552 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ทีวีธนัเดอร์   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
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 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สรุาษฎร์ธานี) 
ประธานกรรมการ  บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรซ 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ บจก. พีซเีอ็น 

 กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์ 
 ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซ ีพรีเชียสเมททอล 

 กรรมการ บจก. เลร์ินเทค 
ประธานกรรมการ  บมจ. ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 
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นายศราวุธ จารุจินดา 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ  

 

อายุ (ปี) 60 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA 
ปริญญาตรี บญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ บมจ. สหการประมลู 
2559 – ปัจจุบัน 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพบับลคิ 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

บมจ. อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 

2555 – ปัจจุบัน 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บมจ.อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวลธ์ อินดสัตรีส์ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ / ประธานสายสนิเช่ือธุรกิจ  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพบับลคิ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 
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นายสุวิทย์ ยอดจรัส 
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร  

 

อายุ (ปี) 58 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโทการบริหารจดัการสือ่สารการตลาด 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุติ 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014 
RMP: Risk Management Program  รุ่นท่ี 3/2014 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมลู 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลติี ้ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการผู้จดัการ บจก. ควอลติี ้ซินดีเคท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             1.16 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

 

 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  156 

 

นายเทพทัย ศิลา 
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  

 

อายุ (ปี) 57 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013  

RMP: Risk Management Program รุ่นท่ี 3/2014 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

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

2553 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2541 – ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ  บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 

กรรมการ  บจก. สหการโฮลดิง้ 

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

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

 กรรมการ  บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท บิดา นายวรัญญ ูศิลา 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             4.36/2 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 

หมายเหต ุ 

  /2 รวมสว่นของคูส่มรส 5,000,000 หุ้น 
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นายวรัญญู ศิลา 
กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  

 

อายุ (ปี) 33 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู 
2555 – ปัจจุบัน 

 

2557 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2553 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเสีย่ง  
บมจ. สหการประมลู 

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

กรรมการ  บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 

กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน กรรมการ บจก. สหการโฮลดิง้ 

กรรมการ บจก. แอท 800 จ ากดั 

กรรมการ บจก. บลซิซ์ เขาค้อ 

กรรมการ บจก. เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

เป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การยมื 
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท บตุร นายเทพทยั ศิลา 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้ 
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นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

อายุ (ปี) 44 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปริญญาตริ วิทยาศาสตร์ (สถิตศิาสตร์)  
มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -  
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บมจ.สหการประมลู 
2557 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บมจ. สหการประมลู 
2547 – 2556 
 

ผู้จดัการฝ่ายพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัท แวนด้าโฟรเซน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สนิค้า / บริการ / การยมื 
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 - 
 
 
 

 

 



 

รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั สหการประมลู จ ากัด (มหาชน)  159 

 

นางอัญชลี พรรคกลิน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงนิ 

 

อายุ (ปี) 59 

คุณวุฒทิางการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรชัน้สงู วิชาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (3256) 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน  

บมจ. สหการประมลู 
2548 – 2558 

 
 
2532 – 2548 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   
บจก. ย.ูเอส. สมัมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุม่ 
กรรมการ / ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน  
บจก. ดนัล้อปพิลโล ่(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น 
ค. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 
 

- 
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นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการแผนกกฎหมาย 

 

อายุ (ปี) 44 

คุณวุฒทิางการศึกษา นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015 
 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2559 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล และผู้จดัการ

แผนกกฎหมาย บมจ. สหการประมลู 
2557 – 2559  ผู้จดัการแผนกกฎหมาย  

บมจ. สหการประมลู 
2547 – 2556  ทนายความ บจก. อินทรรักษ์ คอนซลัแตนท์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 - 
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นางสาวพูนศิลป์ แก้วจ านงค์ 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายส านักกรรมการ  

 

อายุ (ปี) 51 

คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2559 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายส านกักรรมการ  

บมจ. สหการประมลู  

2546 – ปัจจุบัน เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการ บมจ. สหการประมลู  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             0.0018 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 - 
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นายนิธิศ โสภณ 
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 

อายุ (ปี) 45 

คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทริน์เอเชีย  

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  
2558 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจและ

การตลาด บมจ. สหการประมลู 
2537-2557 ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิง้ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 - 
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นางสาวปภาดา อมรมนัส 
เลขานุการบริษัท 

 

อายุ (ปี) 50 

คุณวุฒทิางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารการเงิน)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP: Director Accreditation Program รุ่นท่ี 90/2011 
CSP: Company Secretary Program รุ่นท่ี 40/2011 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั  

2559 – ปัจจุบัน  เลขานกุารบริษัท บมจ. สหการประมลู 
2557 – 2559  กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ไฮโดรเท็ค 
2554 – 2559 ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท  

บมจ. ไฮโดรเท็ค จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ /  ผู้บริหารในกิจการอื่น  

ก. บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
ข. ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมม่ี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ก. เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมเ่ป็น 

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
ค. มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้ / ขาย วตัถดุิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการ (ถ้ามี) 

ไมม่ี 

ประวตัิการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกบับริษัท ไมม่ี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ  20  มกราคม 2560)             ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดในปี 2559 - 

 

 



 




