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คุณค่า
การเสนอบริการท่ี่�มี่คุุณภาพ เน้นถึึงการบริหารงานและการจััดประมีูลท่ี่�โปร่งใส 
ให้ข้้อมีูลที่่�ถูึกต้้องและซื่่�อต้รงทุี่กขั้�นต้อน เพ่�อสร้างคุวามีพึงพอใจัและคุวามีสำาเร็จั
ให้แก่ ผูู้้ซื่่�อและผูู้้ข้ายด้วยคุวามียุต้ิธรรมีสอดคุล้องกับคุำาข้วัญข้องบริษััที่ที่่�ว่า

“ความสำเร็็จของท่่าน คือ ความภููมิใจของเร็า”

วิสัยทัศน์
เป็็นศููนย์์กลางการแสดงสินค้้าและบริการเพื่่�อให้้ผูู้้ซื้้�อและผูู้้ขาย์ได้ราค้าที่่�เห้มาะสม 
ด้วย์ข้อมูลที่่�เพื่่ย์งพื่อต่่อการต่ัดสินใจ

พันธกิจ
พันธกิจัหลักข้องบริษััที่ประกอบด้วย พันธกิจัต้่อลูกคุ้า ผูู้้ถึ่อหุ้น พนักงาน และสังคุมี ดังน่�

●  ให้บริการรักษัาที่รัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมีากกว่าการประมีูล เรา คุ่อ ผูู้้สร้าง
มีูลคุ่าเพิ�มีอย่างคุรบวงจัร โดยมุี่งเน้นในคุวามีซื่่�อสัต้ย์ การบริการท่ี่�มี่คุุณภาพ
ด้วยเอกลักษัณ์ เพ่�อส่งมีอบผู้ลิต้ภัณฑ์์ที่่�มี่คุุณคุ่า และคุวามีน่าเชื่่�อถึ่อสูง รวมีที่ั�ง
เสริมีสร้างคุวามีประที่ับใจัและคุวามีสัมีพันธ์ที่่�ด่กับลูกคุ้า

●  มี่การกำากับดูแลกิจัการท่ี่�ด่ต้ามีมีาต้รฐานสากลเพ่�อสร้างการเติ้บโต้อย่างยั�งย่น
ให้แก่องคุ์กร และสร้างผู้ลต้อบแที่นจัากการลงทีุ่นที่่�สูงให้แก่ผูู้้ถึ่อหุ้น

● สรา้งคุวามีแข็้งแกร่งในการเป็นองค์ุกรแหง่การเรียนรู ้ต้ระหนักถึึงการให้คุวามีสำาคุญั
แก่ลูกคุ้า เพ่�อสร้างข้ีดคุวามีสามีารถึ ที่ักษัะ และคุวามีรับผู้ิดชื่อบ ต้ลอดจันเพิ�มีพูน
คุวามีผูู้กพันต้่อองคุ์กร เพ่�อให้พนักงานที่ำางานอย่างเต้็มีศัักยภาพ

●  ชื่่วยเหล่อ ส่งเสริมี และแสดงคุวามีรับผู้ิดชื่อบต้่อสังคุมีและสิ�งแวดล้อมี
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สารจากประธานกรรมการ

	 		มีีการคััดสรรคั่�คั้าที่ี�มีีคัุณภาพ
มีาร�วมีให้้บริการโดยเน้้น้กระจายฐาน้
ลู่กค้ัาส่�กลุู�มีลู่กค้ัารายย�อย	 ตลูอดจน้
บริห้ารจัดการธุุรกิจเพ่�อรองรับการ
เติบโตไปส่�เป้าห้มีายที่ี�ตั�งไว้

ในปีี 2564 แม้้ปีระเทศไทยยังคงปีระสบกัับวิิกัฤติิกัาร
แพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 อย่างติ่อเน้�อง แติ่
ภาพรวิม้เศรษฐกิัจมี้กัารปีรับตัิวิในทิศทางที�ดีข้�นติาม้ลำดับ 
จากักัารผ่อ่นคลายม้าติรกัารต่ิางๆ ของภาครฐัในชื้ว่ิงปีลายปีี 
และกัารเร่งจัดหาและกัระจายกัารฉีีดวัิคซีีนอย่างทั�วิถึ้ง 
ส่งผ่ลให้เศรษฐกัิจเริ�ม้ฟื้้�นติัวิดีข้�น ภาพรวิม้กัารดำเนินธุุรกัิจ
ของบริษัทฯ ในปีี 2564 ยังคงเป็ีนที�น่าพอใจ แม้้จะมี้
ม้าติรกัารช่ื้วิยเหลอ้ลกูัหนี�ของธุนาคารแห่งปีระเทศไทยและ
สถึาบันกัารเงินติ่างๆ ที�ปีระกัาศออกัม้าเป็ีนระยะ รวิม้ถ้ึง
สถึานกัารณ์์น�ำท่วิม้ในจังหวิัดต่ิางๆ ที�ทำให้เกิัดกัารชื้ะลอ
กัารย้ดรถึเข้าสู่กัระบวินกัารปีระมู้ลออกัไปีระยะหน้�ง 

ทั�งนี� ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารจัดปีระมู้ลออนไลน์
ควิบคูก่ับักัารปีระมู้ลหน้าลานอย่างต่ิอเน้�อง โดยในบางช่ื้วิง
ม้กีัารปีดิหนา้ลานและจดัปีระม้ลูออนไลน ์100% เพ้�อปีฏิิบตัิิ
ติาม้ม้าติรกัารป้ีองกันักัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรสัโควิดิ-19 
จ้งถึ้อโอกัาสนี�พัฒนาพ้�นที�ในชื้่วิงที� ปิีดหน้าลาน และ
ปีรับกัระบวินกัารทำงานภายในให้เปี็นระบบและมี้
ปีระสิทธุิภาพม้ากัยิ�งข้�น บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลติฟื้อร์ม้กัาร
ปีระม้ลูในรูปีแบบกัารติั�งเวิลาปีระมู้ลหรอ้ AUCT BID ในช่ื้วิง
กัลางปี ีซี้�งไดร้บักัารติอบรบัจากัลกูัคา้เปีน็อยา่งด ีนอกัจากันี� 
ม้ีกัารจัดปีระมู้ลทรัพย์สินอ้�นนอกัเหน้อจากักัารปีระมู้ล
รถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ ม้ีกัารคัดสรรคู่ค้าที�ม้ีคุณ์ภาพ
ม้าร่วิม้ให้บริกัารโดยเน้นกัระจายฐานลูกัค้าสู่กัลุ่ม้ลูกัค้า
รายยอ่ย ติลอดจนบรหิารจดักัารธุรุกัจิเพ้�อรองรบักัารเติบิโติ
ไปีสู่เปี้าหม้ายที�ติั�งไวิ้

สำหรับปีี 2565 คาดว่ิาสภาวิะเศรษฐกิัจในภาพรวิม้
จะทยอยปีรับตัิวิดีข้�น ติลาดรถึยนติม์้อ้สองและราคารถึยนติ์
ม้อ้สองจะม้แีนวิโนม้้ดขี้�น จากัควิาม้เชื้้�อม้ั�นและกัำลงัซี้�อของ
ผู่บ้รโิภคที�จะเริ�ม้กัลบัม้า ดงันั�น บรษิทัฯ จะมุ้ง่ม้ั�นพฒันาและ
ปีรับกัลยุทธุ์กัารดำเนินธุุรกัิจให้สอดคล้องกัับสถึานกัารณ์์
ติ่างๆ เพ้�อสร้างผ่ลกัำไรและกัารจ่ายเงินปีันผ่ลให้แกั่ 
ผู้่ถึ้อหุ้นอย่างสม้�ำเสม้อ อีกัทั�งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้า
พฒันาบริกัารต่ิางๆ เพ้�อติอบสนองควิาม้ต้ิองกัารของลูกัค้า
ภายใติภ้าวิะเศรษฐกัจิที�ม้คีวิาม้ไม้แ่นน่อนและกัารแขง่ขนัใน
ธุุรกัิจกัารปีระมู้ลที�เริ�ม้ม้ีกัารแข่งขันเพิ�ม้สูงข้�น

ในนาม้ของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท ขอขอบคุณ์
ท่านผู่้ถึ้อหุ้น ผู่้บริหาร และพนักังาน รวิม้ถึ้งผู่้ม้ีส่วินได้เสีย
ทุกักัลุ่ม้ที� ให้กัารสนับสนุนบริษัทฯ ด้วิยดี เสม้อม้า 
คณ์ะกัรรม้กัารบริษทัให้คำม้ั�นว่ิาจะกัำกับัดูแลและสนับสนุน
กัารดำเนินธุุรกัิจภายใติ้หลักัธุรรม้าภิบาล เพ้�อให้เกัิดควิาม้
สม้ดลุทั�งในดา้นสิ�งแวิดลอ้ม้ สงัคม้ และกัารกัำกับัดแูลกัจิกัาร
ที�ดี เพ้�อให้ธุุรกัิจเติิบโติอย่างยั�งย้นติ่อไปี

(รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา)

ปีระธุานคณ์ะกัรรม้กัาร



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 5

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
(หน่วิย : ล้านบาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 2563 2564

รายได้จากักัารให้บรกิัาร 803.42 864.34 896.83

รายได้อ้�น 9.16 4.74 4.86

รวมรายได้ 812.58 869.08 901.69

ติ้นทุนกัารให้บริกัาร 378.01 411.70 419.70

กำาไรขั้นต้น 425.41 452.64 477.13

ค่าใชื้้จ่ายในกัารขายและกัารให้บริกัาร 34.39 32.95

ค่าใชื้้จ่ายในกัารบริหาร 106.80 111.54

กำาไรจากการดำาเนินงาน 293.38 312.89

กัำาไรกั่อนติ้นทุนทางกัารเงินและภาษีเงินได้ 293.38 312.89

ติ้นทุนทางกัารเงิน - 21.66

กัำาไรกั่อนภาษีเงินได้ 293.38 291.23

ภาษีเงินได้ 59.14 63.26

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 234.24 227.97

กัำาไรเบ็ดเสร็จอ้�น:    

กัำาไรจากักัารปีระม้าณ์กัารโครงกัารผ่ลปีระโยชื้น์พนักังานติาม้
หลักัคณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย - (2.51) (3.05)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 234.24 225.46

กัารแบ่งปีันกัำาไรสุทธุิสำาหรับปีี   

ส่วินที�เปี็นของผู่้เป็ีนเจ้าของของบริษัทใหญ่ 234.24 227.97

กำาไรสำาหรับปี 234.24 227.97

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.43 0.41

(หน่วิย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2562 2563 2564

สินทรัพย์รวิม้ 845.39 1,778.41 1,825.55

หนี�สินรวิม้ 328.11 1,272.14 1,286.23

ส่วินของเจ้าของ 517.28 506.27 539.32

กัำาไรสะสม้ที�ยังไม่้จัดสรร 182.03 171.02 204.07

107.29

29.57

345.13

65.97

322.06

23.07

345.13

256.09

256.09

256.09

253.04

0.46
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564

Liquidity Ratio    

อัติราส่วินสภาพคล่อง (เท่า) 2.03

อัติราส่วินสภาพคล่องกัระแสเงินสด (เท่า) 1.24

อัติราส่วินหมุ้นเวิียนลกูัหนี�กัารค้า (เท่า) 6.55

ระยะเวิลาเกั็บหนี�เฉีลี�ย (วิัน) 55.69

อัติราหมุ้นเวิียนเจ้าหนี� (เท่า) 1.75

ระยะเวิลาชื้ำาระหนี� (วัิน) 208.42

Profitability Ratio    

อัติรากัำาไรขั�นติ้น (%) 52.95 53.20 

อัติรากัำาไรจากักัารดำาเนินงาน (%) 36.14 38.28 

อัติรากัำาไรสุทธุิ (%) 28.85 28.40 

อัติราผ่ลติอบแทนผู่้ถึอ้หุ้น (%) 47.19 48.98 

Efficiency Ratio    

อัติราผ่ลติอบแทนจากัสินทรัพย์ (%) 37.00 

อัติราผ่ลติอบแทนจากัสินทรัพย์ถึาวิร (%) 422.11

อัติรากัารหมุ้นของสินทรัพย์ (เท่า) 1.02

Financial Ratio    

อัติราหนี�สินติ่อส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น (เท่า) 0.63 2.51 2.38 

อัติราส่วินควิาม้สาม้ารถึชื้ำาระภาระผู่กัพัน (เท่า) 1.20 1.42 1.25 

อัติราส่วินกัารจ่ายเงินปีันผ่ล (%) 82.16 103.72 85.90 

อัตราส่วนอื่นๆ    

มู้ลค่าหุ้นติาม้บัญชื้ีต่ิอหุ้น (บาท) 0.94 0.92 0.98 

กัำาไรสุทธุิติ่อหุ้น (บาท) 0.43 0.41 0.47 

เงินปีันผ่ลที�ปีระกัาศจ่ายติ่อหุ้น (บาท) 0.40 0.43 0.40 

มู้ลค่าที�ติราไวิ้ติ่อหุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

จำานวินหุ้น (ล้านหุ้น) 550.00 550.00 550.00 

274.92

1.33

54.97

6.64

1.49

1.39

329.30

1.11

48.59

7.51

0.96

1.51

44.54

26.23

36.00

52.37

0.66

486.33

23.85

0.50

496.07

19.15
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    และเลข้านุการบริษััที่

เอกสารแนบ 2 รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมีการข้องบริษััที่ย่อย 170

เอกสารแนบ 3  รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานต้รวจัสอบภายใน 171
     และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัต้ิงานข้องบริษััที่ฯ

เอกสารแนบ  4 ที่รัพย์สินที่่�ใชื่้ ในการประกอบธุรกิจัและรายละเอ่ยดเก่�ยวกับ 174
    รายการประเมีินราคุาที่รัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิิบัต้ิการกำากับดูแลกิจัการ และ 182
    จัรรยาบรรณที่างธุรกิจั 

เอกสารแนบ 6 รายงานคุวามีผู้ิดชื่อบข้องคุณะกรรมีการบริษััที่ 183
    ต้่อรายงานที่างการเงิน และรายงานข้องคุณะกรรมีการต้รวจัสอบ
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สารบัญ



ส่วนที่่� 1
การป็ระกอบธุรกิจและผู้ลการดำาเนินงาน
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1. โครงสร้าง
และการดำาเนินงานของบริษัทฯ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดติั�งเม้้�อวิันที� 2 

สิงหาคม้ 2534 ในนาม้บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด ด้วิยทุนจดทะเบียนเริ�ม้แรกั 

3 ล้านบาท โดยม้ีวิัติถึุปีระสงค์เพ้�อดำเนินธุุรกัิจด้านกัารปีระมู้ลสินค้าปีระเภทรถึยนติ์ 

ภายใติ้กัารบริหารงานของนายเทพทัย ศิลา ผู่้กั่อติั�งและบุกัเบิกัธุุรกัิจ

เดิม้ผู่ก่้ัอตัิ�งปีระกัอบธุรุกัจิค้ารถึยนต์ิม้อ้สองต่ิอม้าในปีี 2534 ได้จดัติั�งบรษิทัฯ ข้�น 

เน้�องจากัได้เล็งเห็นโอกัาสในกัารปีระกัอบธุุรกัิจให้บริกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ ซ้ี�งใน

ขณ์ะนั�นปีระเทศไทยยังไม่้ม้กีัารดำเนินธุรุกิัจดงักัล่าวิอย่างจริงจงั จง้ได้เริ�ม้ทำกัารศก้ัษา

ถึ้งควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้า ติลอดจนแนวิทางกัารปีระกัอบธุุรกัิจกัารปีระมู้ลสินค้า

ปีระเภทรถึยนติ์จากัหลายปีระเทศ อาทิเชื้่น สหรัฐอเม้ริกัา ญี�ปีุ�น ออสเติรเลีย และ

นิวิซีีแลนด์ เปี็นติ้น ทั�งนี� เพ้�อเปี็นอีกัทางเล้อกัหน้�งของผู่้บริโภคคนไทยในกัารซี้�อ/ขาย

รถึยนติ์ ด้วิยราคายุติิธุรรม้และสร้างควิาม้พ้งพอใจสูงสุดให้แกั่ทั�งผู้่ซี้�อและผู่้ขาย โดย

บรษิทัฯ ถึอ้เป็ีนบรษิทัแห่งแรกัในปีระเทศไทยที�เปีดิดำเนนิธุรุกัจิดา้นกัารปีระมู้ลรถึยนต์ิ

ในรูปีแบบเปีิด (Open Auction) โดยรูปีแบบของกัารปีระมู้ลกัำหนดผู้่ที�ติ้องกัารเปี็น

เจา้ของทรพัยส์นิใดๆ จะติอ้งแสดงเจติจำนง ดว้ิยกัารเสนอราคาติอ่สาธุารณ์ะหรอ้กัลุม่้

ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ล โดยผู่้ที�เสนอราคาสุดท้ายสูงที�สุดจะเปี็นผู่้ชื้นะกัารปีระมู้ล 

นอกัจากับริษัทฯ ให้บริกัารปีระมู้ลรถึยนติ์เปี็นหลักัแล้วิ บริษัทฯ ยังจัดให้ม้ีกัาร

บริกัารปีระมู้ลรถึจักัรยานยนติ์ติลอดจนสินค้าปีระเภทอ้�นๆ ติาม้ควิาม้ต้ิองกัารของ

ลูกัค้า เชื้่น บ้านและที�ดิน หุ้น เฟื้อร์นิเจอร์ เคร้�องใชื้้ไฟื้ฟื้้า และสินค้าเบ็ดเติล็ดม้ียี�ห้อ 

เชื้่น กัระเปี๋า นาฬิิกัา (“สินค้าแบรนด์เนม้”) เปี็นติ้น เพ้�อติอบสนองควิาม้ติ้องกัารของ

ลูกัค้าทั�งผู่้ซี้�อและผู่้ขาย ซี้�งไม้่จำกััดแติ่เพียงรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์เท่านั�น

บริษัทฯ ม้ีสำนักังานใหญ่ซี้�งม้ีพ้�นที�ส่วินหน้�งสำหรับใชื้้เปี็นสถึานที�ปีระมู้ลแห่ง

แรกัติั�งอยู่ริม้ถึนนลาดพร้าวิระหวิ่างซีอย 85 และ ซีอย 87 ติ่อม้าในปีี 2535 บริษัทฯ 

ได้ย้ายสำนักังานใหญ่ม้าติั�งอยู่ที� 518/28 ซีอยราม้คำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิง

วิังทองหลาง เขติวิังทองหลาง กัรุงเทพม้หานคร 10310 ซี้�งติั�งอยู่ในทำเลที�ม้ีศักัยภาพ 

กัารคม้นาคม้สะดวิกั และมี้พ้�นที�เพียงพอที�จะรองรับกัารเติบิโติของธุรุกิัจกัารให้บริกัาร

ปีระมู้ลในอนาคติ ทั�งนี� สถึานที�ติั�งดังกัล่าวิถูึกัใชื้้เป็ีนสำนักังานใหญ่ของบริษัทฯ 

ม้าจนถึ้งปีัจจุบัน 



แบบ 56-1 One Report ปีี 256410

ด้วิยระบบกัารปีระมู้ลที�โปีร่งใสได้ม้าติรฐานปีระกัอบกัับปีระสบกัารณ์์อันยาวินาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับ

กัารยอม้รับและไวิ้วิางใจจากัสถึาบันกัารเงินติ่างๆ บริษัทเอกัชื้น และองค์กัรของภาครัฐ เชื้่น องค์กัรเพ้�อกัาร

ปีฏิิรปูีระบบสถึาบนักัารเงนิ (ปีรส.) ใหเ้ปีน็ผู่ด้ำเนนิกัารบรหิารงานปีระม้ลูขายทอดติลาดทรพัยส์นิทกุัปีระเภท 

เชื้่น รถึยนติ์ อสังหาริม้ทรัพย์ ทรัพย์สินทั�วิไปีม้าโดยติลอด

บรษิทัฯ ม้กีัารเปีลี�ยนแปีลงเพ้�อพัฒนาให้บริษทัฯ เติบิโติอย่างยั�งย้น และเน้นกัารให้บริกัารด้านคุณ์ภาพ 

โดยยกัระดับกัารดำเนินงานและบริหารองค์กัรอย่างม้้ออาชื้ีพและกั้าวิสู่ระดับสากัล รวิม้ถึ้งกัารปีระมู้ลสินค้า

ทุกัชื้นิดที�ม้ิใชื้่เพียงสินค้าปีระเภทรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์เท่านั�น เพ้�อติอบสนองควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้า

ให้ครอบคลุม้ทุกัปีระเภททรัพย์สินในด้านกัารปีระมู้ล โดยม้ีนโยบายกัารเสนอบริกัารที�ม้ีคุณ์ภาพ เน้นถึ้งกัาร

บริหารงานและกัารจัดปีระมู้ลที�โปีร่งใส ให้ข้อมู้ลที�ถึูกัติ้องและเที�ยงติรงทุกัขั�นติอน เพ้�อสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�นให้

แกัผู่่ซ้้ี�อและผู่ข้ายในด้านควิาม้ยุติธิุรรม้ โดยมี้กัารพัฒนาระบบกัารจัดกัารกัารปีระมู้ลแบบ Web Base ที�ม้กีัาร

เชื้้�อม้โยงระบบงานสาขา สำนกัังาน และคลงัสนิคา้ สาม้ารถึดูแลติรวิจสอบในเร้�องสภาพสนิทรพัยอ์ยา่งม้รีะบบ

และได้ม้าติรฐานแบบ Real Time ม้กีัารปีระเมิ้นราคากัลาง หรอ้ราคาเปิีดอย่างเหม้าะสม้ และได้รบักัารยอม้รับ

จากัเจ้าของสินทรัพย์ ดังนั�น ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลจะได้ซี้�อสินทรัพย์ในราคาที�เหม้าะสม้กัับสภาพ คุณ์ภาพกัาร

ใชื้้งาน เพ้�อเพิ�ม้มู้ลค่าและควิาม้สำเร็จติ่อทั�งคู่ค้าและลูกัค้า สอดคล้องกัับคำขวิัญของบริษัทฯ ที�วิ่า 

“Your Success is our Pride” 
ความสำาเร็จของท่านคือความภูมิใจของเรา

ทั�งนี� บริษัทฯ วิางแนวินโยบายในกัารเพิ�ม้รายได้และผ่ลกัำไรในอนาคติโดย

1. ขยายฐานเจ้าของทรัพย์สินในส่วินของรถึยนติ์ โดยเพิ�ม้รถึยนติ์ส่วินบุคคลจากัผู่้ใชื้้งานโดยติรง 

2. ขยายฐานผู่้เข้าร่วิม้กัารปีระมู้ล

3. เพิ�ม้ปีระเภททรัพย์สินและบริกัารในกัารปีระมู้ลให้ม้ีควิาม้หลากัหลาย

4. ปีรับปีรุงชื้่องทางกัารปีระมู้ลออนไลน์ ให้สะดวิกัและม้ีปีระสิทธุิภาพม้ากัยิ�งข้�น
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1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท ครั�งที� 5/2564 เม้้�อวิันที� 17 ธุันวิาคม้ 2564 ได้ม้ีกัารทบทวินวิิสัยทัศน์

และพันธุกัิจของบริษัทฯ ดังนี�

 วิสัยทัศน์
เป็ีนศูนย์กัลางกัารแสดงสินค้าและบริกัารเพ้�อให้ผู่้ซี้�อและผู่้ขายได้ราคาที�เหม้าะสม้ ด้วิยข้อมู้ลที�

เพียงพอติ่อกัารติัดสินใจ

 พันธกิจ
พันธุกัิจหลักัของบริษัทฯ ปีระกัอบด้วิย พันธุกัิจติ่อลูกัค้า ผู่้ถึ้อหุ้น พนักังาน และสังคม้ ดังนี�

- ให้บริกัารรักัษาทรัพย์สิน ปีรับปีรุงสภาพ เปี็นม้ากักัวิ่ากัารปีระมู้ล เรา ค้อ ผู่้สร้างมู้ลค่าเพิ�ม้

อย่างครบวิงจร โดยมุ้่งเน้นในควิาม้ซี้�อสัติย์ กัารบริกัารที�ม้ีคุณ์ภาพด้วิยเอกัลักัษณ์์ เพ้�อส่งม้อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์ที�ม้ี

คุณ์ค่า และควิาม้น่าเชื้้�อถึ้อสูง รวิม้ทั�งเสริม้สร้างควิาม้ปีระทับใจและควิาม้สัม้พันธุ์ที�ดีกัับลูกัค้า

- มี้กัารกัำกัับดูแลกิัจกัารที�ดีติาม้ม้าติรฐานสากัลเพ้�อสร้างกัารเติิบโติอย่างยั�งย้นให้แก่ัองค์กัร 

และสร้างผ่ลติอบแทนจากักัารลงทุนที�สูงให้แกั่ผู่้ถึ้อหุ้น

- สร้างควิาม้แข็งแกัร่งในกัารเปี็นองค์กัรแห่งกัารเรียนรู้ ติระหนักัถึ้งกัารให้ควิาม้สำคัญแกั่ลูกัค้า 

เพ้�อสร้างขีดควิาม้สาม้ารถึ ทักัษะ และควิาม้รับผ่ิดชื้อบ ติลอดจนเพิ�ม้พูนควิาม้ผู่กัพันติ่อองค์กัร เพ้�อให้

พนักังานทำงานอย่างเติ็ม้ศักัยภาพ

- ชื้่วิยเหล้อ ส่งเสริม้ และแสดงควิาม้รับผ่ิดชื้อบติ่อสังคม้และสิ�งแวิดล้อม้

 กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
กัารดำเนนิธุุรกัจิของบรษิทัฯ ที�ผ่า่นม้า ไดส้รา้งควิาม้เชื้้�อม้ั�นและควิาม้พง้พอใจใหแ้กัล่กูัคา้ทั�งทาง

ด้านคุณ์ภาพกัารบริกัาร ควิาม้ซี้�อสัติย์ และควิาม้เป็ีนธุรรม้ จ้งทำให้บริษัทฯ ได้รับควิาม้ไวิ้วิางใจจากัลูกัค้า

เสม้อม้า โดยบริษัทฯ ม้ีกัลยุทธุ์ในกัารแข่งขันดังติ่อไปีนี� 

1. กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
บริษัทฯ กัำหนดราคาค่าบริกัารติาม้ภาวิะของอุปีสงค์และอุปีทานในติลาด ซี้�งฝ่�ายบริหารจะ

ม้ีกัารทบทวินกัลยุทธ์ุกัารกัำหนดราคา โดยคำน้งถ้ึงกัารแข่งขัน กัารกัำหนดค่าบริกัารของคู่แข่ง และสภาวิะ

ติลาด เปี็นหลักั ในด้านผู่้ซี้�อบริษัทฯ คงอัติราค่าบริกัารม้านานกัวิ่า 6 ปีี จ้งได้พิจารณ์าเร้�องกัารปีรับอัติราค่า

บริกัารข้�นเม้้�อเด้อนสิงหาคม้ 2563 เพ้�อควิาม้เหม้าะสม้กัับสภาวิะติลาด อย่างไรกั็ติาม้ บริษัทฯ ไม้่ม้ีนโยบาย

ในกัารแข่งขันด้านราคาโดยติัดราคาแข่งกัับผู่้ปีระกัอบกัารรายอ้�น หากัแติ่จะเน้นกัารพัฒนาปีรับปีรุงคุณ์ภาพ

ด้านกัารบริกัารเพ้�อติอบสนองควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้าเปี็นสำคัญ

2. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services)
บริษัทฯ ม้ีนโยบายหลักัในกัารให้ควิาม้สำคัญกัับม้าติรฐานกัารบริกัารเพ้�อให้กัารบริกัารที�ดี

ที�สุดแก่ัลูกัค้า ทั�งในช่ื้วิงก่ัอนปีระมู้ล ระหว่ิางปีระมู้ล และหลังกัารปีระมู้ล โดยจุดเด่นทางด้านบริกัารที�ม้เีหนอ้

บริษัทคู่แข่ง ม้ีดังติ่อไปีนี�

- จัดเติรียม้พ้�นที�จอดรถึเพ้�อเข้ารับกัารปีระมู้ลที�สำนักังานใหญ่เพิ�ม้ข้�นม้ากักัวิ่า 38 ไร่ และ

สาขารังสิติ 100 ไร่ เพ้�อให้เพียงพอติ่อควิาม้ติ้องกัาร ติลอดจนจัดกัารปีระมู้ลสัญจรในติ่างจังหวิัดทั�วิภูม้ิภาค
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บนทำเลที�สะดวิกัติ่อกัารเดินทางของผู่้ที�เข้าทำกัารปีระมู้ล ซี้�งสาม้ารถึรองรับรถึที�เข้าทำกัารปีระมู้ลได้ครั�งละ

กัวิ่า 2,000 คัน ทั�งนี� เพ้�อให้เพียงพอติ่อควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้า

- ม้ีเจ้าหน้าที�และทีม้งานม้้ออาชื้ีพที�ชื้ำนาญงานกัวิ่า 30 ปีี คอยให้บริกัารปีระเม้ินราคา

รถึยนติ์อย่างยุติิธุรรม้ พร้อม้ดำเนินกัารปีระมู้ลขายให้ลูกัค้าอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพที�สุด

- ม้ีจำนวินผู่้ซี้�อรถึทั�งกัลุ่ม้ผู่้ซี้�อไปีขายและกัลุ่ม้ผู่้ซี้�อไปีใชื้้ จำนวินม้ากั ทำให้เกัิดกัารแข่งขัน

กัันในกัารเสนอราคาปีระมู้ล เปี็นผ่ลทำให้ได้ราคาขายที�พ้งพอใจทั�งผู่้ซี้�อและผู่้ขาย

- จัดทำปีระกัันอัคคีภัยและวิินาศภัยกัับบริษัทปีระกัันภัย และม้ีเจ้าหน้าที�รักัษาควิาม้

ปีลอดภัยในพ้�นที�ติลอด 24 ชื้ั�วิโม้ง พร้อม้ทั�งกัารบันท้กัด้วิยกัล้องวิงจรปีิดติลอด 24 ชื้ั�วิโม้ง รวิม้ถึ้งม้ีทีม้งาน

ติรวิจสอบระบบกัารทำงานโดยติลอด

- ม้เีจา้หนา้ที�โดยเฉีพาะใหบ้รกิัารแนะนำเร้�องกัารสม้คัรออนไลน ์รวิม้ถึง้กัารปีรบัเปีลี�ยนวิิธุี

กัารสม้ัครออนไลน์ เพ้�อให้ลูกัค้าสม้ัครง่ายและสะดวิกัม้ากัข้�น เพ้�อรองรับกัารปีระมู้ลออนไลน์ที�เพิ�ม้ข้�น 

รวิม้ถึ้งกัารเพิ�ม้ควิาม้สะดวิกั กัารชื้ำระเงินโดยใชื้้ระบบ QR Payment แทนกัารใชื้้เงินสด และสาม้ารถึค้นเงิน

ม้ัดจำปี้ายปีระมู้ลภายในวัินทำกัาร เป็ีนผ่ลทำให้จำนวินลูกัค้าที�ใชื้้บริกัารออนไลน์ม้ีสัดส่วินกัวิ่าร้อยละ 80  

ซี้�งจากัเดิม้ม้ีเพียงร้อยละ 20

- บริษัทฯ ได้เพิ�ม้บริกัารลงทะเบียนปีระมู้ลล่วิงหน้าแบบยกัปี้ายปีระมู้ล สำหรับหน้าลาน

ปีระมู้ล โดยลูกัค้าสาม้ารถึลงทะเบียนผ่่านชื้่องทางออนไลน์ล่วิงหน้าได้ และชื้ำระเงินม้ัดจำปี้าย ด้วิยระบบ 

QR Payment แทนกัารชื้ำระเงินสด เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกั รวิดเร็วิ ลดควิาม้แออัดของลูกัค้า รวิม้ถึ้ง 

ลดกัารสัม้ผ่ัสเงินสดเพ้�อปี้องกัันกัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 ได้อีกัทางหน้�ง

3. กลยุทธ์ด้านการจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย (Place)
บริษัทฯ กัำหนดสถึานที�กัารปีระมู้ลให้ครอบคลุม้ทั�วิทั�งภูม้ิภาคของปีระเทศไทย ปีัจจุบัน

บริษัทฯ ม้ีสถึานที�ทำกัารปีระมู้ล 13 แห่ง ซี้�งกัารกัระจายสถึานที�กัารปีระมู้ลไปียังพ้�นที�ติ่างๆ นั�น นอกัจากัจะ

เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัแกั่ลูกัค้า และเพ้�อกัารปีระชื้าสัม้พันธุ์ให้บุคคลในแติ่ละภูม้ิภาครู้จักับริษัทฯ เพิ�ม้ข้�น

แล้วิ ยังเปี็นกัารลดค่าใชื้้จ่ายในกัารเคล้�อนย้ายทรัพย์สินอีกัด้วิย ทั�งนี� บริษัทฯ จะจัดสถึานที�กัารปีระมู้ลใน

สถึานที�ใกัล้เคยีงกับัพ้�นที�จดัเก็ับทรพัยส์นิเป็ีนจดุปีระม้ลูเปีน็หลกัั โดยกัารปีระม้ลูม้ ี2 ลกััษณ์ะ คอ้ กัารยกัป้ีาย

ปีระมู้ลในสถึานที�ปีระมู้ล และกัารปีระมู้ลออนไลน์ผ่่านระบบ AUCT Live ซี้�งได้รับกัารติอบรับที�ดีจากัลูกัค้าที�

สนใจและนิยม้ใชื้้เทคโนโลยีใหม้่ๆ ชื้่วิยในกัารซี้�อขายรถึยนติ์ม้ากัข้�น เปี็นกัารเพิ�ม้ชื้่องทางกัารจำหน่าย และ

อำนวิยควิาม้สะดวิกัให้แก่ัผู่เ้ขา้ร่วิม้ปีระมู้ล ติลอดจนเป็ีนกัารสร้างภาพลักัษณ์แ์ละกัารปีรับปีรุงกัารดำเนินกัาร

ของบริษัทฯ ให้รองรับกัับกัารพัฒนาปีระเทศ นอกัจากันี� บริษัทฯ ยังเพิ�ม้ชื้่องทางกัารปีระมู้ลผ่่านระบบ  

AUCT BID โดยสาม้ารถึปีระมู้ลสินค้าได้ติลอด 24 ชื้ั�วิโม้ง

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
บริษัทฯ กัำหนดนโยบายทางกัารติลาดโดยคำน้งถึ้งควิาม้สัม้พันธุ์อันดีกัับลูกัค้าในระยะยาวิ

เปี็นสำคัญ เพ้�อรักัษาฐานลูกัค้าเดิม้ให้คงอยู่กัับบริษัทฯ และพยายาม้เพิ�ม้ฐานลูกัค้าใหม่้เพ้�อขยายส่วินแบ่ง

ทางกัารติลาด โดยใชื้้กัลยุทธุ์ในกัารรักัษาฐานลูกัค้าเดิม้ด้วิยคุณ์ภาพและกัารบริกัารที�ปีระทับใจ ในขณ์ะที� 

กัารติลาดในเชื้งิรกุัจะเนน้กัารแสวิงหาลกูัคา้นกััลงทนุรายใหม้ด่ว้ิยวิธิุกีัารติา่งๆ ซี้�งรายละเอยีดในสว่ินกัารติลาด

และส่งเสริม้กัารขายจะแบ่งเปี็น 2 ส่วินสำคัญ ค้อ
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1)	 การรักษาฐานลููกค้้าเดิิม	

 จากักัารปีระกัอบธุุรกิัจม้ากัว่ิา 30 ปีี ทำให้บริษัทฯ ม้ีฐานข้อมู้ลลูกัค้าอยู่จำนวินม้ากั  

ซี้�งเปี็นฐานลูกัค้าเฉีพาะกัลุ่ม้ที�บริษัทฯ สาม้ารถึนำเสนอรูปีแบบบริกัาร เพ้�อกัระติุ้นให้เกัิดกัารซี้�อขายหร้อ 

ควิาม้ติ้องกัารในกัารใชื้้บริกัารด้านอ้�นได้ บริษัทฯ จ้งเน้นกัารติลาดโดยจัดโปีรแกัรม้กัารให้บริกัาร เชื้่น กัารให้

ข้อมู้ลผ่่านส้�อโซีเซีียลมี้เดีย เชื้่น Line, SMS, Facebook, Instagram, YouTube และเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ  

โดยลูกัค้าสาม้ารถึติรวิจสอบกัารสะสม้ยอดซ้ี�อได้ดว้ิยตินเองติลอดเวิลา เพ้�อควิาม้สะดวิกัในกัารรับสิทธิุพเิศษ 

นอกัเหน้อจากักัารจัดส่งทางอีเม้ล รวิม้ถึ้งกัารแกั้ปีัญหาเบ้�องติ้นให้แกั่ลูกัค้า และสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�นในบริกัาร

ให้แกั่ลูกัค้า

2)	 การเพิ่ิ�มแลูะแสวงหาลููกค้้าใหม่

 กัารติั�งเปี้าหม้ายยอดขายที�เพิ�ม้ข้�นม้ีผ่ลให้ติ้องกัารฐานลูกัค้าที�กัวิ้างข้�น ทั�งในแง่คุณ์ภาพ

และปีริม้าณ์ใหส้อดคลอ้งติาม้เปีา้หม้ายลกูัค้าที�กัำหนดไวิ ้ลกูัค้ากัลุม่้นี�ไดม้้าจากักัารจดักัจิกัรรม้ทางกัารติลาด 

ทั�งจากักัารหาลูกัคา้โดยติรงด้วิยเจา้หน้าที�กัารติลาดของบริษทัฯ  หรอ้ทางอ้อม้โดยกัารให้ลกูัคา้กัลุม่้เดิม้แนะนำ

สม้าชื้ิกัเพิ�ม้ข้�น นอกัจากันั�น บริษัทฯ ได้สร้างควิาม้สัม้พันธุ์ที�ดีกัับสม้าคม้ผู่้ปีระกัอบกัารรถึยนติ์ใชื้้แล้วิ และ

สม้าชื้ิกัชื้ม้รม้รถึยนติ์ใชื้้แล้วิติ่างๆ ทั�งในเขติกัรุงเทพ และติ่างจังหวิัดอีกัจำนวินม้ากั เพ้�อขยายฐานลูกัค้าผู่้ซี้�อ

รถึที�ม้ีศักัยภาพให้กัวิ้างม้ากัยิ�งข้�น รวิม้ถึ้งบริษัทฯ ยังม้ีลูกัค้าที�ได้จากักัารที�ลูกัค้าติิดติ่อโดยติรงม้ายังบริษัทฯ  

อันเน้�องม้าจากักัารจัดทำส้�อกัารติลาด กัารโฆษณ์าปีระชื้าสัม้พันธุ์ ซี้�งจะเน้นในด้านกัารส้�อสารผ่่านชื้่องทาง

โซีเซีียลม้ีเดีย เชื้่น Facebook, Line, Instagram, Website, YouTube เปี็นติ้น โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง Facebook 

ของบริษัทฯ ที�ปีัจจุบันม้ีผู่้ติิดติาม้ม้ากักัวิ่า 1,000,000 แล้วิ

5. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ
เน้�องจากัสินค้าส่วินใหญ่ที�เข้าร่วิม้ปีระมู้ลเปี็นสินค้าม้้อสอง จ้งเปี็นกัารยากัที�ผู่้บริโภคจะ

แยกัแยะควิาม้แติกัติ่างของสินค้าที�เข้าร่วิม้ปีระมู้ล เน้�องจากัอาจขาดควิาม้เชื้้�อม้ั�นในคุณ์ภาพของสินค้าและ

ไม้่สาม้ารถึทราบถ้ึงลักัษณ์ะที�แท้จริงของสินค้า ดังนั�น ควิาม้ไวิ้วิางใจและควิาม้น่าเชื้้�อถึ้อของระบบกัาร

ติรวิจสอบสินค้าที�เข้าปีระมู้ลจะถึูกันำม้าเปี็นปีัจจัยในกัารเล้อกัพิจารณ์า เพ้�อลดควิาม้เสี�ยงจากักัารเข้าร่วิม้

ปีระมู้ล ดังนั�น บริษัทฯ จ้งม้ีนโยบายในกัารนำเทคโนโลยีใหม้่ๆ รวิม้ถึ้งเคร้�องม้้อที�ทันสม้ัยเข้าม้าใชื้้ ควิบคู่กัับ

กัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังานเพ้�อให้บริกัารปีระเม้ินราคาและติรวิจสอบสภาพรถึยนติ์และให้เกัรด

รถึทุกัคันโดยไม้่คิดค่าใชื้้จ่ายแกั่ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลกั่อนเข้าร่วิม้ปีระมู้ลที�สำนักังานใหญ่ และสาขารังสิติ โดยจะ

ม้ีกัารให้บริกัารติรวิจสอบทั�งสภาพภายนอกั อุปีกัรณ์์ติิดรถึยนติ์ ลักัษณ์ะพิเศษ สภาพเคร้�องยนติ์ เพ้�อให้

ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลสินค้าเกัิดควิาม้ม้ั�นใจในคุณ์ภาพของสินค้าและบริกัารของบริษัทฯ และกัำลังม้ีนโยบายที�จะ

ขยายบริกัารดังกัล่าวิไปีทุกัสาขาทั�วิปีระเทศ นอกัจากันี� บริษัทฯ ยังได้ม้ีกัารจัดอบรม้พนักังานเพ้�อให้บริกัาร

แกั่ผู่้ซ้ี�อและผู่้ขายอย่างเติ็ม้ที�และเติ็ม้ใจ ติลอดจนให้คำแนะนำในกัารเล้อกัซ้ี�อและกัารพิจารณ์าอย่างติรงไปี

ติรงม้า และม้ีกัารติิดติาม้ผ่ลและดูแลกัารให้บริกัาร

6. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
เน้�องจากัปีจัจยัสำคญัที�ม้ผี่ลติอ่ควิาม้สำเรจ็ทางธุรุกัจิของบรษิทัฯ คอ้ กัารหาอปุีทานรถึยนติ์

ม้้อสองเข้าสู่ติลาดกัารปีระมู้ล ดังนั�น บริษัทฯ จ้งดำเนินกัลยุทธุ์ในกัารสร้างควิาม้สัม้พันธุ์ที�ดีกัับกัลุ่ม้สถึาบัน

กัารเงิน และกัลุ่ม้ผู่้ค้ารถึยนต์ิ ซี้�งถึ้อเป็ีนพันธุมิ้ติรหลักัทางธุุรกิัจ เพ้�อให้เกัิดกัารสนับสนุนกัารดำเนินธุุรกิัจ 
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ของบริษัทฯ อาทิเชื้่น กัารแนะนำลูกัค้า กัารร่วิม้กัันจัดกิัจกัรรม้กัารส่งเสริม้กัารขาย กัารแลกัเปีลี�ยนข้อมู้ล 

ดา้นกัารติลาด ดา้นราคารถึยนต์ิเพ้�อเป็ีนขอ้ม้ลูในกัารสนับสนุนทั�งผู่ซ้้ี�อและผู่ข้ายสำหรับกัารวิางแผ่นกัารติลาด 

เปี็นต้ิน นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้พัฒนากัารจัดระบบงานภายในเพ้�อทำให้ผู่้ขายสาม้ารถึรับเงินค่าขายสินค้า 

ติาม้กัำหนดเวิลา เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัให้กัับสถึาบันกัารเงิน และผู้่ค้ารถึยนต์ิ ให้ได้รับเงินติรงติาม้ 

กัรอบระยะเวิลา ทั�งนี� เพ้�อให้เกัิดควิาม้ปีระทับใจในกัารให้บริกัาร

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี้

ปี 2534 - 2540  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดติั�งบริษัทฯ ด้วิยทุนจดทะเบียนเริ�ม้แรกัมู้ลค่า 

3 ล้านบาท โดยม้ีวิัติถึุปีระสงค์เพ้�อดำเนินธุุรกัิจกัารปีระมู้ลรถึยนต์ิ 

จากันั�นจง้เพิ�ม้ทนุจดทะเบยีนและทนุชื้ำระแลว้ิเปีน็ 13 ลา้นบาท และ 

25 ล้านบาท ติาม้ลำดับ เพ้�อใชื้้เปี็นเงินลงทุนในกัารขยายกัิจกัารและ

เป็ีนเงินทุนหมุ้นเวิียน รวิม้ทั�งได้เริ�ม้จัดกัารปีระมู้ลรถึจักัรยานยนต์ิ 

เพ้�อขยายฐานลูกัค้า

ปี 2541 - 2545  ได้รับกัารแติ่งตัิ�งจากัองค์กัารเพ้�อกัารปีฏิิรูปีสถึาบันกัารเงิน (ปีรส.)  

เพ้�อทำกัารปีระม้ลูรถึยนต์ิและทรพัย์สนิของสถึาบนักัารเงนิที�ปิีดกัจิกัาร

  บรษิทัฯ เปีน็บรษิทัแหง่แรกัรายเดยีวิในปีระเทศไทย และเปีน็แหง่ที� 2 

ของเอเชื้ยีถึดัจากัปีระเทศญี�ปีุ�นที�ไดรั้บคดัเล้อกัใหเ้ปีน็สม้าชื้กิั National 

Auto Auction Association (NAAA) ซี้�งเปีน็องคก์ัรผู่ป้ีระกัอบธุรุกัจิกัาร

ปีระมู้ลระดับสากัลที�ไม้่หวิังผ่ลกัำไร ติั�งอยู่ในปีระเทศสหรัฐอเม้ริกัา 

ม้ีสม้าชื้ิกัในปีระเทศติ่างๆ 270 แห่ง ม้ีจุดมุ้่งหม้ายเพ้�อยกัระดับ

ม้าติรฐานกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ โดยปีกัปี้องผ่ลปีระโยชื้น์ของผู่้ซี้�อและ 

ผู่้ขาย และสนับสนุนกัารดำเนินธุุรกัิจอย่างโปีร่งใสและยุติิธุรรม้

  เพิ�ม้ทุนจดทะเบียนและชื้ำระแล้วิเปี็น 110 ล้านบาท เพ้�อใชื้้เปี็นเงิน

ลงทุนในกัารขยายกัิจกัารและไดเ้ริ�ม้รับจดัปีระมู้ลสินค้าปีระเภทอ้�นๆ 

เชื้่น บ้านและที�ดิน หุ้น เฟื้อร์นิเจอร์ เปี็นต้ิน เพ้�อติอบสนองควิาม้

ติ้องกัารของลูกัค้าทั�งผู่้ซี้�อและผู่้ขาย ซี้�งไม้่จำกััดแติ่เพียงรถึยนติ์และ

รถึจักัรยานยนติ์เท่านั�น

ปี 2546 - 2550  เริ�ม้จัดกัารปีระมู้ลสัญจรในติ่างจังหวัิดเป็ีนครั�งแรกั และเปีิดพ้�นที�จัด

เกั็บทรัพย์สินในส่วินของรถึยนติ์ทั�งสิ�น 17 จังหวิัด ได้แกั่ พิษณ์ุโลกั 

เชื้ียงใหม่้ นครสวิรรค์ สกัลนคร ร้อยเอ็ด อยุธุยา ชื้ลบุรี นครปีฐม้ 

สระบุรี อุบลราชื้ธุานี นครราชื้สีม้า อุดรธุานี ขอนแกั่น สงขลา 

สุราษฎร์ธุานี ติรัง และภูเกั็ติ เพ้�อให้ครอบคลุม้กัารปีระมู้ลทั�วิภูม้ิภาค 

ติลอดจนอำนวิยควิาม้สะดวิกัให้แกั่เจ้าของทรัพย์สิน และจัดติั�งสาขา

ที�รังสิติ - คลอง 8 เพ้�อเปี็นกัารขยายฐานลูกัค้าในเขติปีริม้ณ์ฑ์ล
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ปี 2551 - 2552  เพิ�ม้พ้�นที�จัดเก็ับทรัพย์สินในส่วินรถึยนต์ิจำนวิน 3 จังหวัิด ได้แกั่ 

ปีระจวิบคีรีขันธุ์ นครศรีธุรรม้ราชื้ และระยอง เพ้�อเปี็นกัารขยายฐาน

ลูกัค้าให้ครอบคลุม้ภาคใติ้ และภาคติะวิันออกั

     ปี 2555  บรษิทัฯ รว่ิม้ม้อ้กัับไปีรษณ์ย์ีไทยสาขาแจง้วิฒันะเพ้�อใชื้ส้ถึานที�ในกัาร

ปีระมู้ล โดยพ้�นที�ดังกัล่าวิผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลสาม้ารถึทดลองขับรถึยนติ์

กั่อนเข้าร่วิม้กัารปีระมู้ล ซี้�งเปี็นกัลยุทธุ์ทางกัารติลาดเพ้�อสร้างควิาม้

เชื้้�อม้ั�นแกัล่กูัคา้ และรว่ิม้ม้อ้กับับรษิทั โติชื้บิา้ ไทยแลนด ์จำกัดั จดักัาร

ปีระมู้ลเคร้�องใชื้ไ้ฟื้ฟ้ื้าที�สาขารังสติิ - คลอง 8 เพ้�อขยายขอบเขติธุรุกิัจ

กัารปีระมู้ล 

  บริษัทฯ แปีรสภาพจากับริษัทจำกััดเปี็นบริษัทม้หาชื้นจำกััด และ

เปีลี�ยนแปีลงมู้ลค่าหุ้นสาม้ัญที�ติราไวิ้จากัหุ้นละ 10 บาท เปี็นหุ้นละ 

0.50 บาท พร้อม้ทั�งเพิ�ม้ทุนจดทะเบียนจากั 110 ล้านบาท เปี็น 145 

ล้านบาท

     ปี 2556  ในเด้อนมี้นาคม้บริษัทฯ ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงมู้ลค่าหุ้นสามั้ญที�ติราไวิ้

ของบริษัทฯ จากัเดิม้หุ้นละ 0.50 บาท เปี็นหุ้นละ 0.25 บาท พร้อม้

ลดทุนจดทะเบียนเหล้อ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสาม้ัญ

เพิ�ม้ทุนให้แก่ัปีระชื้าชื้นทั�วิไปี 110 ลา้นหุ้น คดิเป็ีนทุนจดทะเบยีนเพิ�ม้

ทุนทั�งสิ�น 27.50 ล้านบาท  

  ขยายพ้�นที�สำนักังานใหญ่ปีระม้าณ์ 14 ไร่ โดยปีรับควิาม้สูงพ้�นที�เพิ�ม้

ข้�นเพ้�อใชื้้เปี็น Safety zone ปี้องกัันน�ำท่วิม้ และยกัเลิกักัารปีระมู้ล 

ที�แจ้งวิัฒนะ

  หุน้ของบริษทัฯ เริ�ม้ซี้�อขายในติลาดหลักัทรพัย ์เอม็้ เอ ไอ เป็ีนวินัแรกั

เม้้�อวิันที� 9 สิงหาคม้ 2556

    ปี 2557  เปีิดสถึานที�ปีระมู้ลแห่งใหม้่ที�พุทธุม้ณ์ฑ์ลสาย 2

  เพิ�ม้พ้�นที�จดัเกับ็ทรพัยสิ์นจำนวิน 3 จงัหวิดั คอ้ เชื้ยีงใหม้ ่นครราชื้สมี้า 

และสุรินทร์

  เพิ�ม้วิันปีระมู้ลเปี็น ปีระมู้ลทุกัวิัน โดยสลับกัันไปีในแติ่ละสาขา

    ปี 2558  เพิ�ม้สถึานที�และสาขากัารปีระมู้ล ได้แกั่ อุบลราชื้ธุานี อุดรธุานี 

สุราษฎร์ธุานี และสงขลา 

  บริษัทฯ เพิ�ม้ทรัพย์สินในกัารปีระมู้ล เชื้่น สินค้าแบรนด์เนม้ 

อสังหาริม้ทรัพย์ เปี็นติ้น

  จัดกัารปีระมู้ลให้แก่ัหน่วิยงานราชื้กัาร เชื้น่ กัรม้ศุลกัากัร คณ์ะกัรรม้กัาร

ปี้องกัันและปีราบปีราม้ยาเสพติิด (ปี.ปี.ส.) สำนักังานปี้องกัันและ

ปีราบปีราม้กัารฟื้อกัเงิน (ปีปีง.) 



แบบ 56-1 One Report ปีี 256416

  จัดกัารปีระมู้ล ใบอนุญาติคล้�นควิาม้ถึี� 1800 Mhz. และ 900 Mhz. 

รองรับ 4G ของ สำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัิจกัารกัระจายเสียง กัิจกัาร

โทรทัศน์ และกัิจกัารโทรคม้นาคม้แห่งชื้าติิ (กัสทชื้.)

    ปี 2559  เพิ�ม้สาขากัารปีระมู้ลที�จังหวิัดพิษณ์ุโลกั

  บริษัทฯ ได้รับวิางใจจากักัรม้ศุลกัากัรให้จัดกัารปีระมู้ลรถึยนต์ิและ 

รถึจกััรยานยนต์ิ และสำนักังาน กัสทชื้. ให้ดำเนินกัารปีระมู้ลหม้ายเลข

โทรศัพท์เคล้�อนที�ที�เปี็นหม้ายเลขสวิย จำนวิน 16 หม้ายเลข 

  เพิ�ม้สินทรัพย์ในกัารปีระมู้ล ได้แกั่ ที�ดิน 4G อสังหาริม้ทรัพย์ 

เฟื้อร์นิเจอร์หรู เปี็นติ้น

    ปี 2560  บริษัทฯ ร่วิม้ทุนกัับบริษัท ทีเอสเอฟื้ เอนเนอร์จี จำกััด (ซี้�งติ่อม้าได้

เปีลี�ยนชื้้�อเป็ีนบริษทั ทเีอสเอฟื้ เอ็กัซ์ีติร้า จำกัดั) จดัติั�งบริษทั แอคชื้ั�น 

แอนด์ ออคชื้ั�น จำกััด ด้วิยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

ถ้ึอหุ้นร้อยละ 51 และบริษัท ทีเอสเอฟื้ เอนเนอร์จี จำกััด ถึ้อหุ้น

รอ้ยละ 24 เพ้�อปีระกัอบกัารธุรุกิัจใหบ้รกิัารที�เกัี�ยวิเน้�องกับักัารปีระมู้ล

ทรพัยส์นิ รถึยนติ ์และรถึจกััรยานยนติเ์ปีน็หลกัั ไดแ้กั ่โครงกัารเพ้�อน

ปีระมู้ล ให้บริกัารครบวิงจร เชื้่น บริกัารให้คำแนะนำกัารซี้�อขาย

รถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ บริกัารปีระเม้ินราคา บริกัารทำควิาม้

สะอาด ปีรับปีรุงสภาพ บริกัารขนย้าย บริกัารแนะนำสินเชื้้�อเชื้่าซ้ี�อ 

พ.ร.บ. ปีระกัันภัย และธุุรกัรรม้ด้านทะเบียนรถึ

  จัดกัารปีระมู้ลรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ให้กัรม้ศุลกัากัร

  จัดกัารปีระมู้ลทรัพย์ของกัลางที�ย้ดได้ให้กัับสำนักังานปี้องกัันและ 

ปีราบปีราม้ยาเสพติิด (ปี.ปี.ส.)

  ยกัเลิกัสาขาพุทธุม้ณ์ฑ์ลสาย 2 และเพิ�ม้สถึานที�จัดเกั็บที�สมุ้ทรสาคร

เพ้�อรองรับปีริม้าณ์สินค้าบริเวิณ์พ้�นที�กัรุงเทพม้หานครฝ่ั�งติะวิันติกั 

และจังหวิัดใกัล้เคียง

  E-Onsite ม้ีกัารพัฒนาระบบกัารปีระมู้ลในรูปีแบบของ E-Auction  

ที�ลานปีระมู้ล เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัให้กัับลูกัค้าที�ไม้่ปีระสงค์ที�จะ

แสดงสถึานะ ณ์ จุดกัารปีระมู้ล

  เพิ�ม้กัารบริกัารและให้คำแนะนำเกัี�ยวิกับักัารปีระมู้ลโดยเฉีพาะลูกัคา้

ที�ม้าปีระม้ลูกับัเราเปีน็ครั�งแรกัและลกูัค้าที�สนใจที�จะม้าปีระม้ลูสนิคา้

กัับสหกัารปีระมู้ลในรูปีแบบ One stop service

  บรษิทัฯ ได้รบัควิาม้ไวิว้ิางใจจากัผู่น้ำติลาดรถึบรรทุกัของปีระเทศไทย

ให้จัดกัารปีระมู้ลรถึบรรทุกั เพ้�อกัารขยายโอกัาสให้กัับผู่้บริโภคได้

เข้าถึ้งติัวิสินค้าปีระเภทดังกัล่าวิได้ม้ากัข้�น

  Rebranding: เปี็นกัารพัฒนาภาพลักัษณ์์ และคุณ์ภาพกัารบริกัาร

ของบริษัทฯ ให้ม้ีควิาม้ทันสม้ัยและปีระทับใจลูกัค้าม้ากัยิ�งข้�น
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    ปี 2561  พัฒนาคลงัสนิคา้จงัหวิดัราชื้บรีุ เปีน็สาขาเพ้�อกัารปีระม้ลู รองรบักัาร

ขยายติัวิในภาคกัลาง 

  เปีิดคลังสินค้าจังหวิัดสระแกั้วิ เพ้�อรองรับปีริม้าณ์รถึในฝ่ั�งภาคติะวิัน

ออกัที�เชื้้�อม้ติ่อกัับภาคติะวิันออกัเฉีียงเหน้อ

  ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท แอคชื้ั�น แอนด์ ออคชื้ั�น จำกััด เม้้�อ

วินัที� 9 ติลุาคม้ 2561 ม้มี้ติใิห้ยุติกิัารดำเนินงานและปิีดบริษทั แอคชื้ั�น 

แอนด์ ออคชื้ั�น จำกััด เน้�องจากัผ่ลกัารดำเนินงานไม้่เป็ีนไปีติาม้

เปี้าหม้าย

    ปี 2562  เปีิดคลังสินค้าจังหวิัดเชื้ียงราย เพ้�อรองรับกัารขยายติัวิของปีริม้าณ์

ธุุรกัิจที�ปีริม้าณ์รถึจะม้ีเพิ�ม้ม้ากัข้�นในภาคเหน้อ

    ปี 2563   เปีิดคลังสินค้าใหม้่ 3 จังหวิัด เพ้�อรองรับกัารขยายติัวิของธุุรกัิจในทุกั

ภาคทั�วิปีระเทศ ได้แกั่ ลำปีาง ศรีสะเกัษ และพังงา

  พัฒนาพ้�นที�เชื้า่ใหม่้ในจังหวัิดอุดรธุานี และจังหวัิดขอนแก่ัน ให้ม้ขีนาด

ใหญก่ัว่ิาพ้�นที�เดมิ้ และใชื้เ้ปีน็สาขาแทนพ้�นที�เดมิ้ เพ้�อรองรบัปีรมิ้าณ์

รถึที�เพิ�ม้ข้�น

  ติ่ออายุสัญญาเชื้่าพ้�นที�สำนักังานใหญ่เปี็นสัญญาระยะยาวิอีกั 25 ปีี 

เพ้�อสร้างควิาม้ม้ั�นคงในกัารดำเนินธุุรกัิจในอนาคติ  

  พัฒนาปีรับปีรุงพ้�นที�สำนักังานใหญ่โดยกัารยกัระดับพ้�นที�ให้สูงข้�น 

ปีรับปีรุงระบบระบายน�ำใหม่้ และเทพ้�นคอนกัรีติทั�วิทั�งพ้�นที� เพ้�อ

ปี้องกัันปัีญหาเร้�องน�ำท่วิม้ ซี้�งเป็ีนกัารสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�นให้กัับคู่

สัญญาทางธุุรกัิจในกัารให้บริษัทฯ เปี็นผู่้ดูแลทรัพย์สินรอกัารขาย

  ได้รับกัารจัดอันดับ 200 Best Under a Billion ปีระจำปีี 2563 จากั 

Forbes

    ปี 2564  เปีิดใชื้้พ้�นที�เชื้่าใหม้่ของคลังสินค้าระยองที�ม้ีพ้�นที�ใหญ่กัว่ิาพ้�นที� 

ที�เชื้า่เดมิ้เพ้�อรองรบัปีรมิ้าณ์รถึยด้ในภาคติะวินัออกั และพฒันาพ้�นที�

ให้ดำเนินกัารจัดปีระมู้ลในพ้�นที�ได้แทนกัารเชื้่าพ้�นที�ลานจอดรถึ 

ห้างสรรพสินค้า โดยจดทะเบียนยกัระดับจากัคลังสินค้าเปี็นสาขา

จังหวิัดระยอง

  เปิีดใชื้้พ้�นที�เชื้่าใหม้่ของสาขาจังหวิัดขอนแกั่น และสาขาจังหวิัด

อุดรธุานี ที�ม้ีพ้�นที�ใหญ่กัวิ่าที�เชื้่าเดิม้เพ้�อรองรับปีริม้าณ์รถึย้ดในภาค

ติะวิันออกัเฉีียงเหน้อ

  พัฒนาพ้�นที�เชื้่าใหม่้ของสาขาพัทยา จังหวิัดชื้ลบุรี ทดแทนพ้�นที�เชื้่า

เดิม้ที�ม้ีขนาดเล็กัและม้ีควิาม้เสี�ยงติ่อกัารเกัิดน�ำท่วิม้ เพ้�อสร้างควิาม้

ม้ั�นใจให้กัับเจ้าของทรัพย์สิน 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ปีระกัอบธุุรกัิจให้บริกัารในกัารดำเนินกัารจัดกัารปีระมู้ลทรัพย์สินทุกัปีระเภท ครอบคลุม้กัาร

บรกิัารดา้นอ้�น ๆ  ที�เกีั�ยวิขอ้งกัับกัารปีระม้ลู เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัใหแ้กัเ่จา้ของทรพัยส์นิและผู่ร้ว่ิม้ปีระม้ลู 

เชื้่น กัารบริกัารเคล้�อนย้ายทรัพย์สินเพ้�อปีระมู้ล จัดหาแหล่งเงินทุนให้กัับผู่้สนใจและเข้าร่วิม้ปีระมู้ลโดยกัาร

ปีระสานงานกัับสถึาบันกัารเงิน เปี็นติ้น 

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน
รายได้ส่วินใหญ่ของบริษัทฯ ม้าจากัค่าธุรรม้เนียม้ในกัารให้บริกัารดำเนินกัารปีระมู้ลทรัพย์สิน  

โดยคา่ธุรรม้เนยีม้บรกิัารเก็ับจากัผู่ป้ีระม้ลูซี้�อเปีน็หลกัั และเก็ับคา่ธุรรม้เนยีม้บรกิัารหรอ้คอม้ม้ชิื้ชื้ั�นจากัเจา้ของ

ทรัพย์สินติาม้เง้�อนไขที�ติกัลงกััน

ทั�งนี� ปีจัจยัสำคญัในกัารปีระกัอบธุรุกัจิ คอ้ ติอ้งโปีรง่ใส เปีน็ธุรรม้ และสาม้ารถึติอบสนองควิาม้ติอ้งกัาร

ของผู่้เกัี�ยวิข้องทั�ง 2 กัลุ่ม้ได้สูงสุด โดยกัารดำเนินธุุรกัิจปีระมู้ลนั�น ผู้่เกีั�ยวิข้องจะปีระกัอบด้วิยผู้่ปีระมู้ลซี้�อ  

และเจ้าของทรัพย์สินที�นำม้าปีระมู้ล ซี้�งม้ีควิาม้ติ้องกัารที�แติกัติ่างกััน กัล่าวิค้อ 

ผู้ประมูลซื้ื้อ : ติอ้งกัารควิาม้หลากัหลายของทรพัยสิ์น และปีรมิ้าณ์ที�เพยีงพอ เพ้�อใหส้าม้ารถึ

เล้อกัและได้ทรัพย์สินที�ติรงติาม้ควิาม้ต้ิองกัาร ด้วิยราคาที�เหม้าะสม้กัับควิาม้

ติ้องกัารของติน 

เจ้าของทรัพย์สิน : ติอ้งกัารให้จำหน่ายทรัพย์สนิได้ในราคาที�เหม้าะสม้สูงสุด โดยเจา้ของทรัพย์สนิ

จะเล้อกับริษัทผู่้จัดกัารปีระมู้ลที�ม้ีผู่้สนใจและเข้าร่วิม้ปีระมู้ลเปี็นจำนวินม้ากั 

เพ้�อเพิ�ม้โอกัาสให้สินค้าสาม้ารถึจำหน่ายได้ รวิม้ทั�งม้ีกัารแข่งขันอย่างสม้บูรณ์์ 

ส่งผ่ลติ่อราคาจำหน่ายทรัพย์สิน 

จากัควิาม้ต้ิองกัารที�แติกัติ่างดังกัล่าวิข้างติ้น กัารปีระสบควิาม้สำเร็จในกัารปีระกัอบธุุรกิัจปีระมู้ลนั�น 

บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญในกัารจัดหาทรัพย์สินในกัารปีระมู้ลให้ม้ีควิาม้หลากัหลายและม้ีปีริม้าณ์ที�เพียงพอ  

เพ้�อกัระตุ้ินให้ม้ีผู่้สนใจเข้าร่วิม้กัารปีระมู้ลเพิ�ม้ข้�น รวิม้ถึ้งกัารให้ควิาม้สำคัญในกัารให้บริกัารทั�งผู่้ปีระมู้ลซี้�อ

และเจ้าของทรัพย์สิน ให้ได้รับควิาม้สะดวิกัรวิดเร็วิและควิาม้พ้งพอใจสูงสุด ซี้�งส่งผ่ลติ่อโอกัาสที�กัารปีระมู้ล

ทรัพย์สินจะสำเร็จเพิ�ม้ข้�น รวิม้ทั�งม้ีควิาม้เปี็นธุรรม้ของราคาที�เพิ�ม้ข้�นจากักัารแข่งขันที�สม้บูรณ์์ 



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 19

ทรัพย์สินที่บริษัทฯ ดำาเนินการจัดการประมูล สามารถจำาแนกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1) รถยนต์
กัารให้บริกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ถึ้อเปี็นรายได้หลักัของบริษัทฯ โดยม้ีสัดส่วินปีระม้าณ์ร้อยละ 70 - 80 

ของรายได้รวิม้ของบริษัทฯ ติลอดชื้่วิงเวิลาที�ผ่่านม้า บริษัทฯ ให้บริกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ทุกัปีระเภท ทุกัยี�ห้อ  

ทุกัรุ่น ทั�งรถึยนติ์ที�สาม้ารถึขับเคล้�อนได้ รถึยนติ์ที�ขับเคล้�อนไม้่ได้ หร้อซีากัรถึจากัอุบัติิเหติุ โดยเจ้าของ

ทรัพย์สินรถึยนติ์ที�นำม้าปีระมู้ล ปีระกัอบด้วิย 2 กัลุ่ม้หลักั ค้อ 

•	 กลู่ม่นติิบิุค่้ค้ลู เชื้น่ สถึาบนักัารเงนิ บรษิทัเชื้า่ซี้�อรถึ ที�ม้กีัารยด้รถึจากักัารปีลอ่ยสนิเชื้้�อรถึยนติ์ 

บริษัทรถึเชื้่าที�รถึยนต์ิครบกัำหนดอายุใชื้้งาน บริษัททั�วิไปีที�ม้ีรถึยนต์ิสำหรับผู่้บริหาร หร้อรถึยนต์ิส่วินกัลาง

ของพนักังาน หร้อรถึที�ใชื้้งานขนส่งสินค้าในกัิจกัารของบริษัทฯ รวิม้ถึ้งรถึกัลุ่ม้สินเชื้้�อจำนำทะเบียนที�บริษัทฯ 

ได้เพิ�ม้ชื้่องทางในกัารนำเข้าม้าเพิ�ม้เติิม้  

•	 กลู่่มลููกค้้าบุ่ค้ค้ลู	 เชื้่น บุคคลทั�วิไปีที�เปี็นเจ้าของรถึยนต์ิ ผู่้ค้ารถึยนต์ิม้้อสอง (เต็ินท์รถึ) ซ้ี�ง

ติ้องกัารนำรถึยนติ์ของตินเองม้าจำหน่ายเพ้�อกัารหมุ้นเวิียน เปี็นติ้น

สำหรบัผู่เ้ขา้ปีระม้ลูรถึยนติน์ั�น ม้หีลากัหลายทั�งผู้่ค้ารถึยนติม์้อ้สองและลกูัค้าบคุคลทั�วิไปี โดยสว่ินใหญ่

จะเปีน็ผู่ค้า้รถึยนติม์้อ้สองซี้�งจะทำกัารปีระม้ลูรถึยนติเ์พ้�อนำไปีจำหนา่ยต่ิอแกัล่กูัคา้บคุคลทั�วิไปีอกีัทอดหน้�ง

ตัวอย่างรถยนต์ที่บริษัทฯ ให้บริการประมูล

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รถยนต์เอนกประสงค์

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ซื้ากรถยนต์
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2) รถจักรยานยนต์
บริษัทฯ ม้ีสัดส่วินรายได้จากักัารให้บริกัารปีระมู้ลรถึจักัรยานยนติ์ ปีระม้าณ์ร้อยละ 5 – 10 ของ

รายได้รวิม้ของบริษัทฯ ติลอดช่ื้วิงเวิลาที�ผ่า่นม้า บริษทัฯ ให้บริกัารปีระมู้ลรถึจักัรยานยนต์ิทกุัปีระเภท ทกุัยี�หอ้ 

และทุกัรุ่น โดยเจ้าของทรัพย์สินที�นำม้าปีระมู้ลส่วินใหญ่จะเป็ีนสถึาบันกัารเงินที�ทำกัารย้ดรถึจักัรยานยนต์ิ

จากักัารปีลอ่ยสนิเชื้้�อ และรถึกัลุม่้สนิเชื้้�อจำนำทะเบยีนที�บริษทัฯ ได้เพิ�ม้ช่ื้องทางในกัารนำเขา้ม้าเพิ�ม้เติมิ้ ทั�งนี� 

ผู่้เข้าปีระมู้ลส่วินใหญ่จะเปี็นผู่้ค้ารถึจักัรยานยนติ์ม้้อสอง ร้านค้าจักัรยานยนติ์ที�จำหน่ายทั�งรถึใหม้่และรถึม้้อ

สอง รวิม้ถึ้งลูกัค้าบุคคลทั�วิไปีที�ซี้�อไปีใชื้้งาน ซี้�งแนวิโน้ม้ลูกัค้ากัลุ่ม้นี�ม้ีจำนวินเพิ�ม้ข้�นม้ากักัวิ่าปีีที�ผ่่านม้าและ

เปี็นกัลุ่ม้ลูกัค้าที�บริษัทฯ ให้ควิาม้สนใจและม้ีทิศทางที�ติ้องกัารขยายกัลุ่ม้ลูกัค้าบุคคลให้ม้ากัข้�น

3) ทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ 
กัารให้บริกัารปีระมู้ลทรัพย์สินอ้�นๆ ติาม้ควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้านั�น ม้ีสัดส่วินรายได้ปีระม้าณ์

ร้อยละ 1 - 15 ของรายได้รวิม้ โดยวิัติถึุปีระสงค์หลักัของกัารปีระมู้ลทรัพย์สินอ้�นนั�น เพ้�อบรรลุวิัติถึุปีระสงค์

และเสรมิ้ภาพลกััษณ์ข์องบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกับัคำวิา่ “สหกัารปีระม้ลู” คอ้ ม้คีวิาม้หลากัหลายของทรพัย์สนิ

ที�นำม้าปีระมู้ล ติลอดจนเปี็นกัารขยายฐานกัลุ่ม้ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลให้ม้ีวิงกัวิ้างเพิ�ม้ข้�น รวิม้ทั�งเปี็นกัารสร้าง

โอกัาสทางธุุรกัิจที�เพิ�ม้ข้�นในอนาคติ

กัารปีระมู้ลทรัพย์สินอ้�นของบริษัทฯ เชื้่น

1. จัดกัารปีระมู้ลคล้�นควิาม้ถึี� 5G หร้อจัดกัารปีระมู้ลเลขหม้ายโทรศัพท์สำหรับบริกัารโทรศัพท์

เคล้�อนที� ที�เปี็นหม้ายเลขสวิยให้กัับสำนักังาน กัสทชื้.

2. งานปีระม้ลูสิ�งของเลกิัใชื้ง้าน ชื้ำรดุเสยีหายที�อยู่ในควิาม้ครอบครองของกัารรถึไฟื้แหง่ปีระเทศไทย  

3. งานปีระมู้ลสินค้าแบรนด์เนม้

4. งานปีระมู้ลทรัพย์สิน เคร้�องใชื้้ไฟื้ฟื้้าซีิงเกัอร์

5. งานปีระมู้ลของรักัของนักักัอล์ฟื้ในงานกัอล์ฟื้ CHARITY NIGHT HONDA LPGA 2019

6. ปีระมู้ลอสังหาริม้ทรัพย์

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ให้บริการประมูล
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การพัฒนาระบบการจัดการประมูล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบซีอฟื้ติ์แวิร์เพ้�อ

รองรับกัารปีระมู้ลรูปีแบบใหม้่ๆ และกัารพัฒนา

ระบบงานของบริษัทฯ ด้วิยเทคโนโลยีด้าน

สารสนเทศที�ทันสม้ัยเพ้�อรองรับงานด้านกัาร

บริกัารข้อมู้ลสำหรับทั�งผู่้ซี้�อและผู่้ขาย

 ระบบการประมูลด้วยแอปพลิเคชัน 
บริษัทฯ ได้พัฒนารูปีแบบกัารปีระมู้ล

ใหม่้ๆ เพ้�อรองรับควิาม้ต้ิองกัารของผู่้เข้าร่วิม้

ปีระมู้ลและเพิ�ม้ควิาม้โปีร่งใสเพ้�อสร้างควิาม้

เชื้้�อม้ั�นแกั่ทั�งผู่้ซี้�อและผู่้ขาย โดยมุ้่งเน้นกัารนำ

เทคโนโลยีด้านซีอฟื้ต์ิแวิร์เข้าม้าเปีลี�ยนวิิธีุกัาร

ปีระมู้ลจากัรูปีแบบกัารใชื้้ปี้ายเสนอราคาเพียง

อย่างเดียวิ เป็ีนกัารเสนอราคาผ่่านระบบ

แอปีพลิเคชื้ันม้ากัข้�น

ระบบ E-Auction ในชื้้�อระบบ “AUCT Live” 

เปี็นระบบที�บริษัทฯ ม้ีกัารพัฒนา ปีรับปีรุง และ

ใชื้้งานม้าติลอด 6 ปีีที�ผ่่านม้าเพ้�อรองรับ

ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลที�ต้ิองกัารเข้าร่วิม้ปีระมู้ลผ่่าน

แอปีพลิ เคชื้ันพร้อม้แสดงภาพและเสี ยง

บรรยากัาศกัารปีระมู้ล ณ์ ลานปีระมู้ลจริงจากัที�

ใดก็ัได้ที�ม้สีญัญาณ์อินเติอรเ์น็ติรองรบั จากักัารที�

บริษัทฯ เคยเชื้่าใชื้้ซีอฟื้ติ์แวิร์จากัติ่างปีระเทศซี้�ง

ม้ีค่าใชื้้จ่ายสูงม้าติลอด ในกัลางปีี 2559 บริษัทฯ 

โค้รงสร้างรายได้ิรวมของบุริษทั	สำหรบัุปีีสิ�นส่ดิวนัท่�	31	ธัันวาค้ม	2562	-	2564	สามารถแสดิงได้ิดัิงน่�

รายได้
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากัปีระมู้ลรถึ 703.31 86.55 733.97 84.45 777.31 86.21

รายได้ค่าขนย้าย 86.24 10.61 99.58 11.46 99.25 11.01

รายได้จากักัารปีระมู้ลอ้�น 13.87 1.71 30.79 3.54 20.27 2.25

รายไดิ้จากการให้บุริการรวม 803.42 98.87 864.34 99.45 896.83 99.46

รายได้อ้�น 9.16 1.13 4.75 0.55 4.86 0.54

รายไดิ้รวม 812.58 100.00 869.09 100.00 901.69 100.00
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ไดเ้ริ�ม้ใชื้ง้านระบบ AUCT Live ที�บรษัิทฯ พฒันาข้�นเอง เพ้�อผ่ลกััดันใหรู้ปีแบบกัารปีระม้ลูในอนาคติเปีน็ระบบ

ดจิทิลัทั�งระบบ โดยระบบจะมี้กัารเก็ับข้อมู้ลพฤติกิัรรม้กัารเสนอราคาของผู้่เขา้ร่วิม้กัารปีระมู้ลทุกัขั�นติอนทำให้

เพิ�ม้ควิาม้โปีรง่ใสและติรวิจสอบไดต้ิลอดเวิลา ซี้�งปีระสบควิาม้สำเรจ็เปีน็อยา่งด ีโดยม้กีัารพฒันาระบบอยา่ง

ติ่อเน้�องจนถึ้งปีัจจุบัน 

ติั�งแติ่ปีี 2561 บริษัทฯ ได้เปีิดติัวิ Mobile Application ภายใติ้คอนเซี็ปีติ์ เพ้�อนปีระมู้ล “AUCT Friend” 

บริษัทฯ ได้ทำกัารพัฒนาระบบเพ้�อสนับสนุน Thailand 4.0 ด้วิย Mobile Application ชื้่วิยให้ลูกัค้าสาม้ารถึ

เข้าถึ้งข้อมู้ลราคากัลาง ทราบติารางกัารปีระมู้ลทั�วิปีระเทศของบริษัทฯ ติลอดจนค้นหารถึปีระมู้ลและระบบ

แจ้งเติ้อนเม้้�อรถึที�ติรงติาม้ควิาม้ติ้องกัารได้ถึูกันำเข้าปีระมู้ล ซี้�งเพิ�ม้ควิาม้สะดวิกัแกั่ลูกัค้าม้ากัยิ�งข้�น

 ระบบการประมูลคลื่นความถี่แบบ Multi bands เพื่อรองรับระบบการประมูล 5G 
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบกัารปีระมู้ลที�สาม้ารถึรองรับกัับกัฎกัารปีระมู้ลของสำนักังาน กัสทชื้. ติาม้

ปีระกัาศหลักัเกัณ์ฑ์์และวิิธุีกัารอนุญาติให้ใชื้้คล้�นควิาม้ถึี�สำหรับกัิจกัารโทรคม้นาคม้เคล้�อนที�สากัล ย่าน 

700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 2.6 GHz ซี้�งระบบกัารปีระมู้ลติ้องรองรับวิิธุีกัารปีระมู้ลคล้�นควิาม้ถึี�

แบบ Simultaneous Ascending Clock Auction ปีระกัอบด้วิยสองขั�นติอน ได้แก่ั ขั�นติอนกัารจัดสรรชืุ้ด

คล้�นควิาม้ถึี� (Allocation Stage) และขั�นติอนกัารกัำหนดย่านควิาม้ถึี� (Assignment Stage) กัล่าวิค้อระบบกัาร

ปีระมู้ลต้ิองสาม้ารถึดำเนินกัารปีระมู้ลหลายย่านคล้�นควิาม้ถีึ�ในเวิลาเดียวิกัันอย่างน้อย 4 ย่านคล้�นควิาม้ถึี� 

รองรับหลักัเกัณ์ฑ์์กัารเสนอราคาภายใติ้กัฎกัารปีระมู้ลของสำนักังาน กัสทชื้. และสาม้ารถึรองรับกัารควิบคุม้

กัารกัำหนดช่ื้วิงคล้�นควิาม้ถึี�ที�ติอ้งกัารสำหรับผู่ช้ื้นะกัารปีระมู้ลภายใต้ิระเบียบกัารกัำหนดเพดานกัารเล้อกัช่ื้วิง

คล้�นควิาม้ถึี�ของแติ่ละย่านติาม้ที�สำนักังาน กัสทชื้. กัำหนด

 ระบบการประมูลด้วย Mobile Application สำาหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบกัารระบบกัารปีระม้ลูดว้ิย Mobile Application สำหรบังานปีระม้ลูสิ�งของเลกิัใชื้้ 

ติดับญัชื้ ีชื้ำรดุเสยีหาย ในกัารครอบครองของกัารรถึไฟื้แหง่ปีระเทศไทย โดยระบบไดพ้ฒันาระบบกัารปีระม้ลู

ด้วิย Mobile Application ภายใติ้ระเบียบกัารปีระมู้ลและกัารแข่งขันเสนอราคาของกัารรถึไฟื้แห่งปีระเทศไทย 

โดยกัารรถึไฟื้แห่งปีระเทศไทยม้ีวิัติถึุปีระสงค์เพ้�อดำเนินกัารขายทอดติลาดสิ�งของที�ชื้ำรุดเสียหาย เลิกัใชื้้งาน 

ที�เปี็นภาระในกัารจัดเกั็บ ให้เปี็นไปีติาม้ระเบียบ หลักัเกัณ์ฑ์์ และกัฎหม้ายที�กัำหนดไวิ้ ติาม้ระเบียบกัระทรวิง

กัารคลังวิ่าด้วิยกัารจัดซี้�อ จัดจ้าง และกัารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะทำให้เกัิดปีระโยชื้น์สูงสุดแกั่กัาร

รถึไฟื้แห่งปีระเทศไทย กัารแข่งขันเสนอราคาด้วิยอุปีกัรณ์์ม้้อถึ้อผ่่าน Mobile Application ซี้�งระบบจะแสดง

ผ่ลหม้ายเลขผู่้เสนอราคาและราคาที�เสนอทุกัครั�งให้ผู้่เข้าร่วิม้กัารปีระมู้ลทราบผ่ลทั�งในระหวิ่างกัารแข่งขัน

เสนอราคาและเม้้�อผู่ด้ำเนนิกัารปีระม้ลูปีระกัาศหม้ายเลขผู่ช้ื้นะกัารปีระม้ลู โดยผู่เ้สนอราคาไม้ไ่ดแ้สดงติวัิติน 

ทำให้ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลสาม้ารถึแข่งขันเสนอราคาได้ติาม้ติ้องกัารไม้่ม้ีควิาม้กัดดัน เพิ�ม้ควิาม้โปีร่งใสในกัาร

ปีระมู้ลและปี้องกัันกัารสม้ยอม้ราคา

 ระบบการประมูลบน Mobile Application พร้อมภาพเสียงจากสถานที่ประมูลจริง
บรษิทัฯ ได้ดำเนินกัารพัฒนาระบบกัารปีระมู้ลแบบ E-Auction ในชื้้�อระบบ “AUCT Live” ซี้�งรองรับกัาร

ปีระมู้ลผ่่าน Online โดยแสดงภาพและเสียงจากัสถึานที�ปีระมู้ลจริงแบบเรียลไทม้์ ซี้�งเดิม้ระบบยังม้ีข้อจำกััด

ในกัารแสดงผ่ลภาพและเสียงได้เฉีพาะบนคอม้พิวิเติอร์และโน้ติบุ�กั บริษัทฯ จ้งได้พัฒนาระบบเพ้�อเพิ�ม้ควิาม้



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 23

สาม้ารถึให้รองรับกัารปีระมู้ลผ่่านระบบ AUCT Live พร้อม้ภาพเสียงได้สำหรับทุกัอุปีกัรณ์์ ทุกัแพลติฟื้อร์ม้ 

(Windows, IOS และ Android) โดยได้เริ�ม้ใชื้้งานจริงในปีี 2563 ทำให้บริษัทฯ เปี็นรายแรกัของบริษัทปีระมู้ล

ในปีระเทศไทย ที�ม้ีระบบปีระมู้ลผ่่าน Online บนม้้อถึ้อและแท็บเล็ติที�ม้ีภาพและสียงแบบเรียลไทม้์

 ระบบประมูลแบบนับเวลาถอยหลังการประมูล “AUCT BID”
บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบกัารปีระมู้ล ในชื้้�อระบบ “AUCT BID” เพ้�อรองรับกัารปีระมู้ลที�ม้ีควิาม้ 

หลากัหลายของสินค้า ทั�งรถึยนติ์ จักัรยานยนติ์ อสังหาริม้ทรัพย์ สินค้าแบรนด์เนม้ และอ้�นๆ ซี้�งนอกัจากัจะ

รองรับกัารปีระมู้ลสินค้าที�หลากัหลายแล้วิ ยังเปี็นกัารเพิ�ม้ควิาม้หลากัหลายของกัลุ่ม้ลูกัค้าที�อาจม้ีข้อจำกััด 

ในเร้�องเวิลา และกัารเดนิทางเขา้รว่ิม้ปีระม้ลูอกีัด้วิย ทั�งนี� ระบบ AUCT BID สาม้ารถึดำเนนิกัารปีระม้ลูติลอด 

24 ชื้ั�วิโม้ง โดยเปี็นกัารปีระมู้ลแบบกัำหนดเวิลาของกัารเริ�ม้ติ้นปีระมู้ลและกัำหนดเวิลาสิ�นสุดของกัารปีระมู้ล

ในแติ่ละสินค้านั�น ๆ 

การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมูล
1)  การให้บริการเคลื่อนย้ายรถ 
บริษัทฯ ม้ีกัารให้บริกัารเคล้�อนย้ายรถึ โดยส่วินใหญ่จะเรียกัเก็ับค่าใชื้้จ่ายในกัารเคล้�อนย้ายรถึจากั 

ผู่้ที�ชื้นะกัารปีระมู้ล ซี้�งบริษัทฯ จะแสดงอัติราค่าเคล้�อนย้ายเพ้�อเปีิดเผ่ยให้ผู่้ปีระมู้ลซี้�อทราบในใบรายกัาร

ปีระมู้ลรถึของแติ่ละครั�งกั่อนเข้าร่วิม้ปีระมู้ล

ในกัารกัำหนดค่าบริกัารขนย้ายจะพิจารณ์าจากัติ้นทุนค่าเคล้�อนย้ายที�บริษัทฯ จ่าย และ/หร้อ ค่าจ้าง

ที�จา่ยให้แก่ัผู่ร้บัจา้งเคล้�อนยา้ยติั�งแติจ่ดุที�บรษิทัฯ รบัรถึจากัผู่ข้ายไปีสิ�นสดุ ณ์ จดุที�ทำกัารปีระม้ลู โดยบรษัิทฯ 

จะนำติ้นทุนดังกัล่าวิม้าเฉีลี�ยเปี็นติ้นทุนค่าเคล้�อนย้ายรถึแติ่ละคัน 

ในปีี 2564 บริษัทฯ เพิ�ม้กัารให้บริกัารเคล้�อนย้ายรถึภายหลังกัารปีระมู้ล เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัให้

แกั่ลูกัค้าที�ปีระมู้ลได้ และสาม้ารถึให้บริกัารครอบคลุม้ทั�วิปีระเทศ

2)  การให้บริการประเมินราคา 
บรษิทัฯ ม้กีัารใหบ้รกิัารปีระเม้นิราคาทรพัย์สินติา่ง ๆ  ซี้�งบรษิทัฯ จะคดิค่าบริกัารในกัรณ์ทีี�กัารปีระเม้นิ

ราคาทรัพย์สินดังกัล่าวิไม้่ได้ม้ีกัารปีระมู้ลราคาผ่่านบริษัทฯ

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประมูล
 สถานที่ประมูล

บรษิทัฯ ม้จีดุปีระม้ลูรถึทั�วิปีระเทศไทยทั�งสิ�น 13 แหง่ ซี้�งครอบคลมุ้ทั�วิภูม้ภิาคของปีระเทศ เพ้�ออำนวิย

ควิาม้สะดวิกัแกั่ลูกัค้าในภูม้ิภาคติ่างๆ สาม้ารถึซี้�อขายได้
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สถานท่�จัดิเก็บุทรัพิ่ย์สินเพิ่่�อรอปีระมูลูของบุริษัทรวม	32	แห่ง	ซึ่่�งติั�งอยู่ในพิ่่�นท่�	31	จังหวัดิ	ม่ดิังน่�

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉีียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

1. กัรุงเทพฯ: สำนักังานใหญ่
2. ปีทุม้ธุานี: สาขารังสิติ 
3. สระบุรี
4. อยุธุยา
5. สมุ้ทรสาคร
6. ราชื้บุรี

1. เชื้ียงใหม้่
2. พิษณ์ุโลกั
3. นครสวิรรค์
4. เพชื้รบูรณ์์
5. เชื้ียงราย 
6. ลำปีาง

1. นครราชื้สีม้า
2. อุบลราชื้ธุานี
3. อุดรธุานี
4. ขอนแกั่น
5. สุรินทร์
6. ร้อยเอ็ด
7. สกัลนคร
8. ศรีสะเกัษ

1. สุราษฎร์ธุานี
2. สงขลา 
3. ปีระจวิบคีรีขันธุ์
4. ชืุ้ม้พร
5. นครศรีธุรรม้ราชื้
6. ภูเกั็ติ
7. ติรัง
8. พังงา

1. ระยอง
2. ชื้ลบุรี: พัทยา
3. ชื้ลบุรี: บ้านบ้ง
4. สระแกั้วิ

ทั�งนี� บรษิทัม้คีวิาม้สาม้ารถึในกัารจดัเก็ับทรพัย์สนิในพ้�นที� 31 จงัหวิดัข้างต้ิน รวิม้จำนวินกัว่ิา 40,000 คนั

การขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่สำาคัญทั่วประเทศ
บริษัทม้ีสถึานที�ปีระมู้ลจำนวิน 13 แห่ง ใน 13 จังหวิัด ดังนี�

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉีียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก

กัรุงเทพม้หานคร (1)
ปีทุม้ธุานี (1)
ราชื้บุรี (1)

เชื้ียงใหม้่ (1)
พิษณ์ุโลกั (1)

นครราชื้สีม้า (1) 
อุบลราชื้ธุานี (1)
อุดรธุานี (1)
ขอนแกั่น (1)

สุราษฎร์ธุานี (1)
สงขลา (1)

ระยอง (1)
ชื้ลบุรี (1)

ตารางการประมูลที่สำานักงานใหญ่และสาขา 

สถานที่ประมูล อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

สำนักังานใหญ่

สาขารังสิติคลอง 8

เชื้ียงใหม้่

นครราชื้สีม้า

อุบลราชื้ธุานี

อุดรธุานี

สุราษฎร์ธุานี

สงขลา (อ.หาดใหญ่)

พิษณ์ุโลกั

ชื้ลบุรี

ระยอง

ราชื้บุรี

ขอนแกั่น
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ศูนย์ประมูลสัญจร 
บริษัทฯ ม้ีกัารจัดปีระมู้ลสัญจรติาม้ภูม้ิภาคติ่าง ๆ โดยเน้นพ้�นที�ซี้�งเปี็นจังหวิัดหลักัของแติ่ละภูม้ิภาค 

ซ้ี�งบรษิทัฯ ม้พี้�นที�จดัเกับ็รถึอยู ่เพ้�อลดคา่ใชื้จ้า่ยในกัารดำเนนิกัารเคล้�อนยา้ยรถึ โดยจะม้กีัารกัำหนดแผ่นกัาร

ปีระมู้ลล่วิงหน้าปีระม้าณ์ 1-2 สัปีดาห์ เพ้�อเผ่ยแพร่และปีระชื้าสัม้พันธุ์ให้ผู่้ติ้องกัารเข้าปีระมู้ลรับทราบ 

นอกัจากันี� ในบางกัรณ์ีบริษัทฯ ม้ีกัารจัดปีระมู้ลสินค้าพิเศษติาม้ควิาม้ติ้องกัารของเจ้าของทรัพย์สินใน

สถึานที� ติ่างๆ เชื้่น สินค้าแบรนด์เนม้ รถึบรรทุกั HINO กัารบินไทย กัรม้ศุลกัากัร เปี็นติ้น 

กระบวนการจัดการประมูล
บริษัทฯ ได้ม้ีกัารจัดระบบกัารติรวิจรับรถึและแจงสภาพรถึ ดังนี� 

ระบบการประมูลและระบบการปฏิบัติการ 
1. ระบบงานพัฒนาเปี็นระบบ Web Base ม้ีกัารเชื้้�อม้โยงระบบงานสาขา สำนักังาน และคลังสินค้า

แบบออนไลน์

2. ข้อมู้ลกัารรับรถึ รูปีรถึ และคลังสินค้ารถึ สาม้ารถึติรวิจสอบได้ทันทีแบบ Real Time 

3. ข้อมู้ลกัารขายสาม้ารถึติรวิจสอบได้ทันทีและติิดติาม้ผ่ลได้ในขณ์ะกัำลังปีระมู้ล ซี้�งข้อมู้ลมี้ควิาม้

ถึูกัติ้อง รวิดเร็วิ และติรวิจสอบได้

4. ระบบกัารจดักัารสาขาม้กีัารพฒันาเป็ีนระบบบรหิารแบบกัระจายด้วิยม้าติรฐานที�ไม่้ข้�นกัับสำนกัังานใหญ่

5. ระบบออนไลน์ทำให้ลดภาระงานในกัารส่งข้อมู้ลระหวิ่างสาขาและเจ้าของรถึ ทำให้กัารทำงาน

รวิดเร็วิ

6. ระบบสารสนเทศม้ีกัารพัฒนาและรองรับกัารพัฒนาระบบงาน สนับสนุนกัารทำงานของเจ้าของรถึ

เพิ�ม้เติิม้ได้ในอนาคติ 

1 รัับรัถ ถ่ายภาพรัถภายนอก/ภายใน และบันทึึกข้้อมููลเข้้ารัะบบ

แจงสภาพ และตรัวจสอบก่อนเข้้าปรัะมููล

ทึำาความูสะอาดภายนอกและห้้องเครั่�อง

ดูดฝุ่่�นทึำาความูสะอาดภายใน

ล้างภายนอกและห้้องเครั่�อง

ถ่ายรัูปข้ึ�นเว็บไซต์ รัอการัข้าย พรั้อมูทึั�งสามูารัถตรัวจสอบรัถ
ผ่่านคลังสินค้าแบบออนไลน์

2

3

4

5

6



แบบ 56-1 One Report ปีี 256426

 วิธีการประมูล
ผู่้ปีระมู้ลสาม้ารถึทำกัารปีระมู้ลได้ใน 2 ลักัษณ์ะ ค้อ กัารยกัปี้ายปีระมู้ลในสถึานที�ปีระมู้ล และกัาร

ปีระมู้ลออนไลน์ 

1. การยกป้ายประมูลในสถานที่ประมูล
เปี็นรูปีแบบกัารปีระมู้ลพ้�นฐาน โดยผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลจะยกัปี้ายหม้ายเลขปีระมู้ลของตินเองติ่อ

สาธุารณ์ะในกัารสู้ราคาที�ผู่้ดำเนินกัารปีระมู้ลแจ้งกัารปีรับราคาแติ่ละครั�ง ผู่้ที�เสนอราคาสูงสุดเปี็นผู่้ชื้นะกัาร

ปีระมู้ล

2. การประมูลออนไลน์ด้วยระบบ AUCT Live
บริษัทฯ ได้ม้ีกัารพัฒนาโปีรแกัรม้กัารปีระมู้ล เพ้�อใชื้้ปีระมู้ลผ่่านทางเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ 

www.auct.co.th ในแบบ Real Time พร้อม้กัับกัารปีระมู้ลในสถึานที�จริง ซี้�งเปี็นระบบกัารปีระมู้ลออนไลน์

แห่งแรกัของปีระเทศไทย ที�ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลสาม้ารถึเห็นทั�งภาพและเสียงของบรรยากัาศกัารปีระมู้ลสด

ในสถึานที�ปีระมู้ล และสาม้ารถึแสดงควิาม้จำนงในกัารสู้ราคาที�ผู่้ดำเนินกัารปีระมู้ลแจ้งกัารปีรับราคา

แติ่ละครั�งได้ผ่่านทางอินเติอร์เน็ติ

ผู่้สนใจเข้าร่วิม้ปีระมู้ลสาม้ารถึสม้ัครร่วิม้กัารปีระมู้ลออนไลน์ พร้อม้แนบเอกัสารสำคัญเพ้�อให้

บริษัทฯ ติรวิจสอบข้อมู้ล จากันั�นบริษัทฯ จะส่งหม้ายเลขสม้าชิื้กั (Member Number) พร้อม้รหัสผ่่าน 

(Password) ให้แกั่ผู่้สม้ัคร ให้ผู่้สม้ัครวิางเงินหลักัปีระกัันติาม้เง้�อนไขที�กัำหนด เพ้�อใชื้้บริกัารปีระมู้ลผ่่านทาง

หน้าเวิ็บไซีติ์ หร้อผ่่านทางแอปีพลเิคชื้ันโทรศพัท์เคล้�อนที� ซี้�งปีัจจุบันกัารปีระมู้ลด้วิยระบบ AUCT Live ลูกัค้า

ที�ติ้องกัารปีระมู้ล จะได้วิงเงินและเง้�อนไขเดียวิกัันกัับกัารยกัปี้ายปีระมู้ลในสถึานที�ปีระมู้ล

 การลงทะเบียน 
ผู่ส้นใจเขา้รว่ิม้ปีระม้ลูติอ้งลงทะเบยีนกับับรษิทัฯ และชื้ำระเงนิคา่ม้ดัจำปีา้ยปีระม้ลู จง้จะม้สิีทธุปิีระม้ลู

ทรัพย์สินได้ และค่าม้ัดจำดังกัล่าวิ จะค้นให้แกั่ผู่้เข้าปีระมู้ลภายหลังจากัผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลค้นปี้ายปีระมู้ล โดย

ไม้่ม้ีค่าใชื้้จ่ายใด ๆ ซี้�งอัติราค่าม้ัดจำปี้ายปีระมู้ลสำหรับลูกัค้าทั�วิไปีในกัารปีระมู้ลทรัพย์สินม้ีดังนี�

1) ปี้ายละ 20,000 บาท  สำหรับกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ รถึกัารเกัษติร และรถึบรรทุกั

2) ปี้ายละ 5,000 บาท  สำหรับกัารปีระมู้ลรถึจักัรยานยนติ์

 ผู้เข้าร่วมประมูล
ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลหร้อผู่้ซ้ี�อรถึยนต์ิ และ/หร้อ รถึจักัรยานยนต์ิส่วินใหญ่ ได้แก่ั ผู่้ค้ารถึซี้�งมี้ทั�งในรูปี

นิติิบุคคลและบุคคลซี้�งติ้องกัารนำรถึยนติ์หร้อรถึจักัรยานยนติ์ที�ปีระมู้ลได้ไปีปีรับปีรุงให้อยู่ในสภาพพร้อม้ใชื้้

และทำกัารขายติ่อ นอกัจากันี� ยังม้ีบุคคลทั�วิไปีที�นำรถึยนติ์หร้อรถึจักัรยานยนติ์ไปีใชื้้เองด้วิย ทั�งนี� ผู่้ปีระมู้ล

ซี้�อรถึยนติ ์และ/หรอ้ รถึจกััรยานยนติจ์ากับรษัิทฯ สว่ินใหญเ่ปีน็กัลุ่ม้พอ่คา้รถึยนติม์้อ้สอง และพอ่คา้คนกัลาง

ที�ปีระมู้ลรถึยนติ์เพ้�อขายติ่อไปียังลูกัค้าผู่้ใชื้้รถึยนติ์ทั�วิไปีอีกัทอดหน้�ง 

 การให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า 
เพ้�อเป็ีนกัารรักัษาฐานผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลเดิม้และกัระติุ้นให้ม้ีกัารเข้าร่วิม้ปีระมู้ลกัับบริษัทฯ อย่าง

สม้�ำเสม้อ บริษัทฯ ม้ีนโยบายและหลักัเกัณ์ฑ์์ในกัารให้สิทธุิปีระโยชื้น์เพิ�ม้เติิม้สำหรับลูกัค้าที�ปีระมู้ลทรัพย์สิน

กัับบริษัทฯ ม้าเป็ีนระยะเวิลาหน้�ง โดยพิจารณ์าจากัจำนวินทรัพย์สินและจำนวินยอดสะสม้ที�ปีระมู้ลได้ 
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รวิม้ถ้ึงพิจารณ์าปีระวัิติกิัารชื้ำระค่าทรัพย์สนิที�ปีระมู้ลได้วิา่มิ้ได้ม้กีัารผิ่ดนัดชื้ำระค่าทรัพย์สนิที�ปีระมู้ลได้ สทิธิุ

พิเศษที�ลูกัค้าได้รับ ม้ีดังนี�

1. สิทธุิพิเศษเร้�องกัารวิางเงินม้ัดจำปี้ายปีระมู้ล และกัารชื้ำระเงินม้ัดจำขั�นติ�ำร้อยละ 10 จนถึ้งไม้่

ติ้องวิางเงินม้ัดจำปี้ายปีระมู้ล และไม้่ติ้องชื้ำระเงินขั�นติ�ำ 10%

2. สิทธุิพิเศษเร้�องกัารชื้ำระเงินเพ้�อนำรถึออกักั่อนครบกัำหนดจ่าย หร้อนำรถึออกักั่อนชื้ำระเงิน 

หร้อชื้ำระเติ็ม้เปี็นเงินสดหร้อเชื้็ค กั่อนนำรถึออกั ทั�งนี�ข้�นอยู่กัับหลักัเกัณ์ฑ์์ดังกัล่าวิ แล้วิแติ่กัรณ์ี

 การดำาเนินการประมูล
ผู่้ดำเนินรายกัารจะปีระกัาศให้ปีระมู้ลทรัพย์สินทีละรายกัาร ผู่้ที�ติ้องกัารปีระมู้ลซี้�อทรัพย์สินจะติ้อง

แสดงเจติจำนงด้วิยวิิธุี “ยกัม้้อ” (ยกัปี้ายหม้ายเลขปีระมู้ล) ติ่อสาธุารณ์ะหร้อกัลุ่ม้ผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ล ซี้�งอยู่ใน

สถึานะสักัขีพยานกัารปีระมู้ลโดยปีริยาย โดยเริ�ม้ปีระมู้ลจากัราคาเปีิดขั�นติ�ำ ซี้�งหากัม้ีผู่้เข้าร่วิม้ปีระมู้ลเสนอ

ซี้�อม้ากักัวิ่า 1 ราย ผู่้เสนอซี้�อในราคาสูงสุดจะเปี็นผู่้ชื้นะกัารปีระมู้ล โดยผู่้ดำเนินรายกัารจะปีระกัาศปีรับข้�น

ขั�นราคาของกัารปีระมู้ลดังนี�

รถยนต์: ราคาเปีิดติ�ำกัวิ่า 1 ล้านบาท ปีรับราคาข้�นครั�งละ 2,000 บาท

 ราคาเปีิดติั�งแติ่ 1 ล้านบาทข้�นไปี ปีรับราคาข้�นครั�งละ 10,000 บาท

รถจักรยานยนต์: ปีรับราคาข้�นครั�งละ 1,000 บาท

กัารสูร้าคาจะสิ�นสดุลงเม้้�อม้ผีู่ท้ี�ยกัม้อ้ใหร้าคาสงูสุดเปีน็คนสดุทา้ยและม้กีัารนบัขายถึง้สาม้ พรอ้ม้เสยีง

คอ้นเคาะขายจากัผู่ด้ำเนินรายกัาร ทั�งนี� กัารปีระมู้ลทรัพย์สินแต่ิละรายกัารจะใชื้เ้วิลาเฉีลี�ยปีระม้าณ์ 45 วินิาที

ติ่อรายกัาร โดยกัารปีระมู้ลทุกัครั�งจะถึูกับันท้กัเทปี เพ้�อใชื้้เปี็นหลักัฐานและย้นยันกัารขาย เพ้�อควิาม้โปีร่งใส 

และสาม้ารถึสอบทานได้ 

ทั�งนี� กัารปีระมู้ลทรพัยส์นินั�น นอกัจากักัารปีระมู้ลโดยวิธิุยีกัปีา้ยปีระมู้ลแลว้ิ ยงัมี้กัารเปีดิใหผู้่เ้ขา้ปีระมู้ล

ร่วิม้ปีระมู้ลพร้อม้กัันแบบ Real time ผ่่านอินเติอร์เน็ติได้ในระบบ AUCT Live ซี้�งจะชื้่วิยเพิ�ม้ชื้่องทางกัาร

ปีระมู้ล และทำให้กัารปีระมู้ลของบริษัทฯ ม้ีกัารแข่งขันและควิาม้โปีร่งใสม้ากัข้�น โดยภายหลังกัารปีระมู้ล

บรษิทัฯ จะใหผู้่ช้ื้นะกัารปีระมู้ลลงลายม้อ้ชื้้�อในเอกัสารหลกััฐานกัารปีระม้ลู โดยทั�วิไปีบริษทัฯ จะจัดเจา้หนา้ที�

ติดิต่ิอผู่ป้ีระมู้ลทรัพย์สนิได้ให้ชื้ำระเงินมั้ดจำในอัติราร้อยละ 10 ของราคาปีระมู้ลได้ แต่ิไม่้น้อยกัว่ิา 5,000 บาท 

(สำหรบัลกูัคา้ทั�วิไปี เวิน้แติล่กูัคา้ที�ไดร้บัสทิธุพิเิศษ) พรอ้ม้ชื้ำระคา่ดำเนนิกัารในกัารปีระม้ลูและคา่ใชื้จ้า่ยอ้�น ๆ  

(ถึ้าม้ี) ให้ครบถึ้วิน

 กระบวนการภายหลังการประมูล

กัารรับชื้ำระเงินค่าทรัพย์สินในกัารปีระมู้ล

กัารชื้ำระเงินค่าทรัพย์สินในกัารปีระมู้ล โดยทั�วิไปีจะแบ่งกัารชื้ำระเปี็น 2 ครั�ง ค้อ กัารชื้ำระเงินค่า

ทรัพย์สินในวิันปีระมู้ลในอัติราร้อยละ 10 ของมู้ลค่าทรัพย์สินแติ่ติ้องไม้่น้อยกัวิ่า 5,000 บาท และกัารชื้ำระ

เงินค่าทรัพย์สินภายหลังจากักัารปีระมู้ลภายใน 3 - 4 วิันทำกัาร (แล้วิแติ่กัรณ์ีติาม้เง้�อนไขกัารปีระมู้ล) เวิ้นแติ่

เปี็นลูกัค้าที�ได้รับสิทธุิพิเศษติาม้ที�ได้ระบุไวิ้ ทั�งนี� สำหรับลูกัค้าที�ปีระมู้ลผ่่านระบบ AUCT Live จะชื้ำระมู้ลค่า

ทรพัย์สิน ติาม้เง้�อนไขกัารวิางหลกััปีระกัันของแต่ิละราย แต่ิจะต้ิองชื้ำระให้ครบทั�งจำนวินภายใน 4 วินัทำกัาร

นับจากัวิันปีระมู้ล
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กัารสง่ม้อบทรพัยส์นิสำหรบัลกูัคา้ทั�วิไปี จะทำกัารสง่ม้อบเม้้�อไดร้บัชื้ำระเงนิคา่ทรพัยส์นิครบทั�งจำนวิน

แลว้ิเทา่นั�น ทั�งนี� บรษิทัฯ จะทำกัารสง่ม้อบเลม่้ทะเบยีนและชื้ดุโอนใหภ้ายหลงัจากัที�ทำกัารสง่ม้อบทรพัยส์นิ

ปีระม้าณ์ 7 - 30 วิัน ทำกัาร (แล้วิแติ่กัรณ์ีข้�นอยู่กัับเจ้าของทรัพย์สินแติ่ละราย) โดยผู่้ซี้�อสาม้ารถึติรวิจสอบ

เลม่้ทะเบยีนไดผ้่า่นทางเวิบ็ไซีติข์องบรษิทัฯ  ในกัรณ์ทีรพัยส์นิที�นำม้าปีระม้ลูไม่้ม้ผีู่ซ้ี้�อ ผู่น้ำทรพัยส์นิม้าปีระม้ลู

สาม้ารถึรับทรัพย์สินค้นได้โดยไม้่เสียค่าใชื้้จ่าย

กัารส่งม้อบเงินค่าทรัพย์สิน

ภายหลงัจากักัารปีระม้ลู บรษิทัฯ จะจดัสง่รายงานกัารขายทรพัยสิ์นใหแ้กัเ่จา้ของทรพัยสิ์นทราบภายใน

วิันทำกัารถึัดไปี และนำส่งม้อบเงินค่าทรัพย์สินให้แกั่ผู่้ขายทรัพย์สินภายใติ้เง้�อนไข และระยะเวิลาที�ได้ติกัลง

กัันไวิ้กัับเจ้าของทรัพย์สินแติ่และราย โดยผู่้ขายทรัพย์สินม้ีหน้าที�นำหลักัฐานกัารโอน (เชื้่น เล่ม้ทะเบียนและ

ชืุ้ดโอน) ม้าให้บริษัทฯ เพ้�อส่งม้อบให้กัับผู่้ปีระมู้ลได้ติ่อไปี 

จากักัระบวินกัารให้บริกัารปีระมู้ลดังกัล่าวิข้างติ้นสาม้ารถึสรุปีแผ่นภาพกัระบวินกัาร และระยะเวิลาที�

เกัี�ยวิข้องได้ดังนี�

กระบวนการประมูล
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ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
สำหรับปีี 2564 ยังคงเปี็นปีีที�ได้รับผ่ลกัระทบจากักัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด -19 อย่างติ่อเน้�อง 

ผ่ลกัระทบจากักัารล็อกัดาวิน์ทำให้กัิจกัรรม้ทางเศรษฐกัิจในปีระเทศชื้ะลอติัวิลง ถึ้อเปี็นปีีที�กัารเปีลี�ยนแปีลง

ในภาคอตุิสาหกัรรม้ ยานยนติม์้ทีศิทางที�ลดลง แม้ว้ิา่ยอดขายรถึยนติใ์หม้ใ่นคร้�งปีแีรกัจะเพิ�ม้ข้�นเม้้�อเทยีบกับั

ชื้ว่ิงเดยีวิกันัของปี ี2563 ถ้ึงรอ้ยละ 13.6 ซี้�งส่วินหน้�งเปีน็ผ่ลม้าจากัฐานที�ติ�ำในปี ี2563 ขณ์ะที�ยอดขายรถึยนต์ิ

ใหม้่เริ�ม้ลดลงติั�งแติ่เด้อนม้ิถึุนายนเปี็นติ้นม้า จนยอดสะสม้ถึ้ง 10 เด้อน ภาพรวิม้ในปีี 2564 ลดลงร้อยละ 2 

เม้้�อเทียบกัับชื้่วิงเวิลาเดียวิกัันของปีี 2563

ในปีี 2565 คาดวิ่าติลาดรถึยนติ์จะทยอยฟื้้�นติัวิเข้าสู่ระดับปีกัติิ โดยได้รับปีัจจัยสนับสนุนจากักัาร 

ฟื้้�นติวัิของเศรษฐกิัจในปีระเทศ กัารสง่ออกัที�คาดว่ิาจะขยายตัิวิติาม้เศรษฐกิัจโลกัที�ฟื้้�นตัิวิ อายุรถึบนทอ้งถึนน

ที�สูงข้�นทำให้ผู่้ใชื้้ติ้องกัารเปีลี�ยนรถึยนติ์ใหม้่ รวิม้ถึ้งเทคโนโลยีใหม้่ ๆ  เชื้่น ระบบปีระหยัดพลังงาน ระบบกัาร

ขบัขี�ดว้ิยควิาม้ปีลอดภยัที�คา่ยรถึยนติต์ิา่งติอ้งกัารนำเสนอติอ่ผู่บ้รโิภค อยา่งไรกัต็ิาม้ ยงัม้ปีีจัจยัท้าทายติา่งๆ 

ที�ยังคงติอ้งติิดติาม้สถึานกัารณ์อ์ยา่งใกัลช้ื้ดิ ทั�งหนี�ภาคครวัิเรอ้นที�อยูใ่นระดบัสงูกัวิา่รอ้ยละ 93 ติอ่ผ่ลติิภณั์ฑ์์

ม้วิลรวิม้ของปีระเทศ (GDP) สถึาบันกัารเงินยังคงเข้ม้งวิดในกัารอนุม้ัติิสินเชื้้�อ รวิม้ทั�งกัารแพร่ระบาดของ 

เชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 สายพันธุุ์ใหม้่โอม้ิครอน ซี้�งหากัเกัิดกัารระบาดในปีระเทศอย่างรุนแรง อาจส่งผ่ลให้เกัิด 

กัารล็อกัดาวิน์อีกัครั�ง 

ด้านกัารผ่ลิติในปีี 2565 คาดกัารณ์์วิ่า กัารผ่ลิติรถึยนติ์จะม้ีแนวิโน้ม้ขยายติัวิเพิ�ม้ข้�นคิดเปี็นร้อยละ 6.5 

โดยแบ่งสัดส่วินเปี็นกัารผ่ลิติเพ้�อจำหน่ายในปีระเทศปีระม้าณ์ 800,000 - 850,000 คัน และเปี็นกัารผ่ลิติเพ้�อ

กัารส่งออกั 900,000 -950,000 คัน 
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สำหรับยานยนต์ิไฟื้ฟื้้า หร้อ รถึ EV เริ�ม้มี้แนวิโน้ม้กัารขยายติัวิม้ากัข้�นติาม้ควิาม้ต้ิองกัารที�เพิ�ม้ข้�น  

ม้ีกัารส่งเสริม้จากัทางภาครัฐ ปีระกัอบกัับสภาวิกัารณ์์ปัีจจุบันที�ผู่้คนใส่ใจและให้ควิาม้สำคัญกัับสิ�งแวิดล้อม้

เพิ�ม้ม้ากัข้�น กัารใชื้้รถึ EV จ้งช่ื้วิยติอบสนองทั�งกัารลดภาวิะโลกัร้อนและกัารปีระหยัดน�ำมั้น ทั�งนี� บริษัทฯ  

ม้ีมุ้ม้ม้องในด้านบวิกัติ่อกัารเปีลี�ยนแปีลงกัารใชื้้รถึยนติ์จากัน�ำม้ันเปี็นรถึยนติ์ไฟื้ฟื้้าดังกัล่าวิ ทั�งในเร้�องของ 

สิ�งแวิดล้อม้และโอกัาสทางธุุรกัิจของบริษัทฯ เน้�องจากัจะ ทำให้เกัิดกัารเปีลี�ยนกัารใชื้้รถึยนติ์ม้ากัข้�น ซี้�งเปี็น

โอกัาสที�ดทีี�จะมี้รถึเขา้สูร่ะบบกัารปีระมู้ลม้ากัข้�นเชื้น่กันั ทั�งนี� รถึที�ใชื้น้�ำมั้นที�เปีน็รถึเก่ัานั�น ยงัคงเป็ีนที�ติอ้งกัาร

และจำเปี็นของปีระชื้าชื้นในติ่างจังหวิัดจำนวินม้ากั

ภาวะการแข่งขันของตลาดรถยนต์
สถึิติิยอดขายรถึยนติ์ภายในปีระเทศ ปีี 2556 – 2564 สรุปีได้ดังนี�

ปี ยอดขาย (คัน) เพิ่มข้้น / (ลดลง) ร้อยละ

2556 1,330,668 (105,667) (7.3)

2557 881,832 (448,836) (33.7)

2558 799,594 (82,238) (9.3)

2559 768,788 (30,806) (3.9)

2560 871,647 102,859 13.4

2561 1,041,739 170,092 19.5

2562 1,007,552 (34,187) 3.3

2563 792,110 (215,442) 21.4

2564 759,119 (32,991) (4.2)

ยอดขายจำนวินรถึยนติ์รวิม้ในปีระเทศไทยปีี 2564 ม้ีอัติราลดลงร้อยละ 4.2 จากัปีี 2563 โดยม้ี 

ยอดขายจำนวินรถึยนติ์รวิม้อยู่ที� 759,119 คัน อย่างไรกั็ติาม้ แม้้วิ่าจำนวินรถึยนติ์ขายในปีี 2564 จะยังคง 

ลดลงจากัปีี 2563 แติ่ในเด้อนธุันวิาคม้ยังเปี็นเด้อนที�ม้ียอดขายสูงสุดในรอบปีี จากักัารผ่่อนคลายม้าติรากัาร

ล็อกัดาวิน์และจากักัารจัดงานม้หกัรรม้รถึยนติ์ที�ม้ียอดจองม้ากักัวิ่าเปี้าที�ติั�งไวิ้

ในปี ี2564 ยงัเปีน็ปีทีี�ทา้ทายอกีัปีหีน้�งสำหรบัติลาดรถึยนติ ์ดว้ิยผ่ลกัระทบติอ่เน้�องจากักัารแพรร่ะบาด

ของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 ส่งผ่ลกัระทบต่ิอยอดผ่ลิติและยอดขายรถึยนต์ิใหม่้ และจากัหลายปัีจจัยทั�งสภาพ

เศรษฐกัิจที�ชื้ะลอติัวิ ม้าติรกัารคุม้เข้ม้กัารให้สินเชื้้�อของสถึาบันกัารเงิน ปีัจจัยเสี�ยงจากักัารเพิ�ม้ข้�นของหนี�

ครัวิเร้อน ทวิ่าในอีกัด้านหน้�ง ผ่ลกัระทบดังกัล่าวิ ส่งผ่ลให้ราคาของรถึม้้อสอง ม้ีกัารปีรับติัวิข้�นติั�งแติ่ 

ไติรม้าส 3 ของปีี 2564 รวิม้ถึ้งม้ีกัารพัฒนาใชื้้ชื้่องทางออนไลน์สำหรับติลาดรถึม้้อสองม้ีเพิ�ม้ม้ากัข้�น และม้ี

แพลติฟื้อร์ม้กัารซี้�อขายรถึม้้อสองเกัิดข้�นจากักัารลงทุนของติ่างชื้าติิ  

จากักัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 ระลอกัใหม่้ ที�ส่งผ่ลกัระทบติั�งแต่ิชื้่วิงต้ินปีี 2564 ได้ส่ง 

ผ่ลกัระทบรุนแรงติ่อภาวิะทางเศรษฐกิัจโดยเฉีพาะด้านกัารท่องเที�ยวิอย่างต่ิอเน้�อง แม้้จะเป็ีนปีัจจัยลบ แต่ิ

จากันโยบายกัารเร่งฉีีดวิัคซีีนให้กัับปีระชื้าชื้นให้ได้ครบ 100 ล้านโดส จะยังคงเปี็นควิาม้หวิังและเปี็นแนวิทาง
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ที�จะชื้่วิยลดผ่ลกัระทบให้ลดลงได้อย่างดี  เปี็นส่วินสำคัญที�ชื้่วิยภาคท่องเที�ยวิและเปี็นปีัจจัยบวิกัหร้อติัวิแปีร

สำคัญในกัารกัำหนดทิศทางกัารฟื้้�นติัวิของเศรษฐกัิจในปีี 2564 ติ่อเน้�องไปีถึ้งปีี 2565

พร้อม้กัันนี� บริษัทฯ ม้ีกัารจัดทำแบบสำรวิจควิาม้พ้งพอใจของลูกัค้าในบริกัารด้านติ่างๆ และม้ีระดับ

ควิาม้พ้งพอใจของลูกัค้าเฉีลี�ยอยู่ที�ร้อยละ 60 – 70 ของปีริม้าณ์ลูกัค้าที�ทำแบบสำรวิจทั�งหม้ด โดยบริกัารที�

ได้สำรวิจควิาม้พ้งพอใจของลูกัค้า อาทิเชื้่น โครงกัารฟื้ินแหลกัแจกัจริง, บริกัารขนส่ง, ระบบกัารปีระมู้ลผ่่าน 

AUCT BID, โครงกัาร AUCT Prestige, กัารใชื้้งานแอปีพลิเคชื้ัน AUCT Friend, ระบบกัารจ่ายเงินออนไลน์, 

กัารติรวิจสภาพรถึ, กัารฟัื้งเสียงเคร้�องยนต์ิผ่่านทางออนไลน์, บริกัารสินเชื้้�อและปีระกันัภัย และกัารจัดปีระมู้ล

รถึตู้ิ หร้อ Van Carnival เปี็นติ้น ซี้�งยังคงแสดงถึ้งควิาม้น่าสนใจในบริกัารของบริษัทฯ และผ่ลติอบรับ 

เปี็นที�ดีข้�นจากัลูกัค้า 

 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีทรัพย์สินถึาวิรหลักัที�ใชื้้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจทุกัสาขา ได้แกั่  

ส่วินปีรับปีรุงสิทธุิกัารเชื้่า อาคาร และอุปีกัรณ์์ รวิม้มู้ลค่า 282.34 ล้านบาท ปีระกัอบด้วิย ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน, 

อาคาร, ส่วินปีรับปีรุงอาคารและระบบสาธุารณ์ูปีโภค, เคร้�องม้้อเคร้�องใชื้้และอุปีกัรณ์์ติกัแติ่ง, เคร้�องใชื้้

สำนักังาน, ยานพาหนะ, และงานระหวิ่างกั่อสร้าง รายละเอียดปีรากัฏิดังเอกัสารแนบ 4

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ไม้่ม้ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วิม้ 

1.3.1 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม้่ม้ี -

1.3.2 ผู้ถือหุ้น
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีผู่้ถึ้อหุ้นใหญ่ 10 รายแรกั ดังนี� 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. กลู่่มค้รอบุค้รัวศิิลูา 288,895,500 52.53

 นางธุิดารัติน์ สีติภวิังค์ 92,108,900 16.75

 นายวิรัญญูู ศิลา 89,003,700 16.18

 นายภาคภูม้ิ ศิลา 88,424,700 16.08

 นายเทพทัย ศิลา 14,108,200 2.57

 นางวิิภา ศิลา 5,000,000 0.91

 นางพรรณ์ี ศิลา 250,000 0.05

2. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 38,056,500 6.92

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,095,200 5.11
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

4. กลู่่มเสร่วิวัฒนา 26,120,800 4.75

 นางสาวิพิม้พ์ศิริ เสรีวิิวิัฒนา 13,550,000 2.46

 นางวิราณ์ี เสรีวิิวิัฒนา 6,700,000 1.22

 นางสาวิพิชื้ญ์สินี เสรีวิิวิัฒนา 5,870,800 1.07

5. บริษัท ไทยเอ็นวิีดีอาร์ จำกััด 9,762,727 1.78

6.	 กลู่่มยอดิจรัส 6,016,200 1.09

 นายสุวิิทย์ ยอดจรัส 3,616,200 0.66

 นางสาวิณ์ัฐธุิดา ยอดจรัส 1,500,000 0.27

 นายณ์ัฐวิุฒิ ยอดจรัส 900,000 0.16

7. นายสินธุุ เวิศย์วิรุติม้์ 3,000,000 0.55

8. นางสาวิเสาวิลักัษณ์์ ชื้ัยเดชื้สุริยะ 2,307,400 0.42

9. นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิิพัฒน์ 2,167,000 0.39

10. นายกัฤติย์ พัติรปีาล 1,900,000 0.35

 ผู่้ถึ้อหุ้นรายย่อยอ้�น ๆ 143,678,673 26.11

รวม 550,000,000 100.00

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีผู่้ถึ้อหุ้นที�เปี็นกัรรม้กัารและผู่้บริหาร ดังนี�

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. นายวิรัญญูู ศิลา 89,003,700 16.18

2. นายเทพทัย ศิลา 14,108,200 2.57

3. นายสุวิิทย์ ยอดจรัส 3,616,200 0.66

4. นางสาวิพูนศิลปี์ แกั้วิจำนงค์ 5,000 0.001

5. นายสุธุี สม้าธุิ 500 0.0001

รวม 106,733,600 19.41

1.4 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
 บริษัทฯ ม้ีทุนจดทะเบียนจำนวิน 137,500,000 บาท เรียกัชื้ำระแล้วิจำนวิน 137,500,000 บาท 

เปี็นหุ้นสาม้ัญจำนวิน 550,000,000 หุ้น มู้ลค่าหุ้นที�ติราไวิ้หุ้นละ 0.25 บาท จดทะเบียนในติลาดหลักัทรัพย์ 

เอ็ม้ เอ ไอ เม้้�อวิันที� 9 สิงหาคม้ 2556
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 
 -ไม้่ม้ี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ ม้ีนโยบายจ่ายเงินปีันผ่ลไม่้น้อยกัว่ิาร้อยละ 40 ของกัำไรสุทธุิติาม้งบกัารเงินเฉีพาะ

ของบรษิทัฯ หลงัหกััภาษเีงนิไดน้ติิบิคุคล เงนิสำรองติาม้กัฎหม้าย และเงนิสำรองติา่งๆ ทั�งหม้ด อยา่งไรกัต็ิาม้ 

บรษิทัฯ อาจกัำหนดใหก้ัารจา่ยเงนิปีนัผ่ลม้อีตัิรานอ้ยกัวิา่อตัิราที�กัำหนดขา้งติน้ได ้โดยข้�นอยูก่ับัควิาม้จำเปีน็

ในกัารใชื้้เงินทุนหมุ้นเวิียนในกัารดำเนินงานกัารขยายธุุรกัิจ และปีัจจัยอ้�นๆ ที�เกัี�ยวิข้องในกัารบริหารงาน

ของบริษัทฯ 

 ทั�งนี� ม้ติิของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทที�อนุม้ัติิให้จ่ายเงินปัีนผ่ลจะต้ิองถูึกันำเสนอเพ้�อขออนุม้ัติิจากั

ที�ปีระชื้มุ้ผู่ถ้ึอ้หุ้น เวิน้แติเ่ป็ีนกัารจา่ยปีนัผ่ลระหวิา่งกัาลซี้�งคณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัม้อีำนาจอนมุ้ตัิใิหจ้า่ยเงนิปัีนผ่ล

ระหวิ่างกัาลได้ และจะรายงานให้ที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นรับทราบในกัารปีระชืุ้ม้ติ่อไปี

ประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง

2561 2562 2563 2564*

อัติรากัำไรสุทธุิติ่อหุ้น (บาท) 0.31 0.43 0.41 0.21

อัติราเงินปีันผ่ลติ่อหุ้น (บาท) 0.30 0.40 0.41 0.17

อัติรากัารจ่ายเงินปีันผ่ลติ่อกัำไรสุทธุิ (%) 96.74 93.92 98.92 81.69

* จ่ายจากัผ่ลกัารดำเนินงานวิันที� 1 ม้กัราคม้ 2564 - 30 ม้ิถึุนายน 2564
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญกัับกัารบริหารควิาม้เสี�ยง และพัฒนาอย่างติ่อเน้�อง โดยนำแนวิทางม้าติรฐาน

สากัล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ม้าใชื้้เปี็น

ม้าติรฐานอ้างอิง เปี้าหม้ายหลักัของกัารบริหารควิาม้เสี�ยงค้อ กัารมุ้่งม้ั�นจัดกัารควิาม้เสี�ยงที�ม้ีติ่อกัารบรรลุ

วิัติถึุปีระสงค์องค์กัร เพ้�อลดโอกัาสที�ควิาม้เสี�ยงจะเกัิดข้�นหร้อลดควิาม้เสียหายกัรณ์ีควิาม้เสี�ยงเกัิดข้�น และ/

หร้อ ให้ได้ม้าซี้�งโอกัาสทางธุุรกัิจ

ทั�งนี� โครงสร้างกัารบรหิารควิาม้เสี�ยงของบริษทัฯ แบ่งออกัเปีน็ 3 ระดับ คอ้ ระดบัองคก์ัร ระดบัสายงาน/

หน่วิยธุุรกัิจ และระดับปีฏิิบัติิกัาร โดยม้ีคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง (Risk Management Committee: 

RMC) ซ้ี�งปีระกัอบด้วิยกัรรม้กัารบริษัทที�ได้รบักัารแต่ิงติั�งให้ม้าทำหน้าที�เป็ีนผู่ก้ัำหนดนโยบาย กัรอบกัารดำเนิน

งานด้านกัารบริหารควิาม้เสี�ยงของบริษัท รวิม้ทั�งติิดติาม้ กัลั�นกัรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ งานด้าน

บรหิารควิาม้เสี�ยง ทั�งนี� ติั�งแติป่ี ี2562 คณ์ะกัรรม้กัารบรหิารควิาม้เสี�ยงไดแ้ติง่ติั�งคณ์ะทำงานบรหิารควิาม้เสี�ยง

ข้�นม้า ซี้�งปีระกัอบดว้ิยผู่บ้ริหารระดับสงูของบรษิทัฯ จากัสายงานต่ิางๆ เพ้�อติดิติาม้กัารดำเนินงานดา้นบรหิาร

ควิาม้เสี�ยงอย่างใกัล้ชื้ิด

2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ปีัจจัยควิาม้เสี�ยงในกัารปีระกัอบธุุรกิัจของบริษัทฯ ที�อาจมี้ผ่ลกัระทบต่ิอผ่ลกัารดำเนินงานและฐานะ

กัารเงินของบริษัทฯ ติลอดจนผ่ลติอบแทนจากักัารลงทุนในบริษัทฯ ของผู่้ถ้ึอหุ้นอย่างมี้นัยสำคัญ สาม้ารถึ

สรุปีได้ดังนี�

2.2.1  ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
1)	 ค้วามเส่�ยงจากอัค้ค้่ภััย

บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญและติระหนักัถึ้งปีัญหาจากัอัคคีภัย จ้งจัดทำแผ่นในกัารจัดกัาร

ปีญัหาดงักัล่าวิ โดยม้มี้าติรกัารในกัารรบัม้อ้และปีอ้งกัันปีญัหาที�จะเกัดิข้�น ดว้ิยกัารติรวิจสอบอาคาร สถึานที� 
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และระบบไฟื้ฟื้้า อย่างสม้�ำเสม้อ โดยมี้กัารอบรม้กัารปี้องกััน กัารระงับอัคคีภัยและกัารซี้อม้กัารหนีไฟื้

แกั่พนักังาน ติรวิจสอบกัล้องวิงจรปิีดให้ใชื้้งานได้ติลอดเวิลา ทำแผ่นกัารติรวิจสอบระบบไฟื้ฟ้ื้าและอุปีกัรณ์์

ทั�งหม้ดที�สำนักังานใหญ่ ติรวิจสอบควิาม้ปีลอดภัยของกัารเก็ับน�ำม้ันเชื้้�อเพลิง จัดเก็ับอย่างเปี็นระบบ 

พรอ้ม้ทั�งจัดเติรียม้และติดิติั�งอุปีกัรณ์ดั์บเพลงิให้เพียงพอ และครอบคลมุ้พ้�นที� เพ้�อป้ีองกันัควิาม้เสี�ยงที�จะเกัดิ

อัคคีภัยให้ลดน้อยลงที�สุด ทั�งนี� ทางบริษัทฯ ได้จัดเติรียม้แผ่นรับม้้อในกัรณ์ีที�เกิัดเหติุสุดวิิสัย ด้วิยกัารทำ

ปีระกันัอัคคภียัเพ้�อรองรับปัีญหาควิาม้เสี�ยงที�คาดไม่้ถึง้ โดยรายละเอียดกัารคุม้้ครองครอบคลุม้เร้�องทรัพยส์นิ

ของลูกัค้า และทุนปีระกัันอัคคีภัยมี้มู้ลค่าไม่้น้อยกัว่ิามู้ลค่าตัิวิทรัพย์สิน เพ้�อสร้างควิาม้ม้ั�นใจว่ิาบริษัทฯ 

ได้เติรียม้แผ่นรับม้้อกัับควิาม้เสี�ยงจากัอัคคีภัยอย่างเติ็ม้กัำลัง อย่างไรกั็ดี ในอดีติที�ผ่่านม้าบริษัทฯ ไม้่เคยม้ี

ปีระวิัติิเกัิดอัคคีภัยที�ร้ายแรงแติ่อย่างใด

2)	 ค้วามเส่�ยงจากอ่ทกภััย

บรษัิทฯ ม้มี้าติรกัารในกัารรบัม้อ้กับัปีญัหาอทุกัภยัอยา่งรอบดา้น โดยม้กีัารจดัเติรยีม้พ้�นที�

ซี้�งม้ีระดับควิาม้สูงพ้นระดับน�ำท่วิม้ในหลายพ้�นที� ติลอดจนจัดหาพ้�นที�เพ้�อจัดเก็ับสต็ิอกัรถึยนต์ิและรถึ

จักัรยานยนติ์ 32 แห่งกัระจายอยู่ทั�วิภูม้ิภาค ซี้�งนอกัจากัเพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัให้แกั่เจ้าของทรัพย์แล้วิ 

บริษัทฯ ยังสาม้ารถึใชื้้เปี็นพ้�นที�จัดเกั็บทรัพย์สินในกัรณ์ีที�บางพ้�นที�เกัิดอุทกัภัยในอนาคติ สำหรับพ้�นที�ในเขติ

สำนักังานใหญ่ บริษัทฯ ม้ีม้าติรกัารในกัารป้ีองกัันอุทกัภัยโดยจัดเติรียม้พ้�นที� Safety Zone เพ้�อใชื้้ในกัรณี์

ฉีุกัเฉีิน โดยม้ีกัารพัฒนาพ้�นที�อย่างติ่อเน้�องดังนี�

• ปีี 2554 บริษัทฯ ได้สรา้งแนวิพ้�นที�ปีลอดภยั (“ Safety Zone”) สงูระดบั 2 เม้ติร ในเน้�อที� 

3 ไร่ และแนวิสูงระดับ 0.5 เม้ติร ในเน้�อที� 6 ไร่ 

• ปีี 2556 บริษัทฯ ได้ขยายพ้�นที� Safety Zone สูงระดับ 3 เม้ติร ในเน้�อที�ปีระม้าณ์ 

14 ไร่เพิ�ม้เติิม้ 

• ปีี 2560 บริษัทฯ ได้ทำกัารยกัระดับพ้�นโรงรับรถึ โรงทำควิาม้สะอาดรถึ และโรงติรวิจ

สภาพรถึปีระมู้ลจำนวิน 6 โรง พร้อม้แนวิถึนนด้านในบริษัทฯ ทำเป็ีนแนวิป้ีองกััน

น�ำท่วิม้ ม้ีกัารติิดติั�งเคร้�องสูบน�ำขนาดใหญ่ และปีรับปีรุงทางระบายน�ำให้ดีข้�น 

• ปีี 2562 - 2563 บริษัทฯ ได้ทำกัารยกัระดับพ้�นโรงรับรถึเพิ�ม้เติิม้ พร้อม้ถึม้ปีรับพ้�นที�

บ่อน�ำบางส่วินเป็ีนพ้�นที�รับรถึด้วิยหินคลุกั ทำทางระบายน�ำและเทพ้�นคอนกัรีติ 

เติ็ม้พ้�นที�รวิม้ 12 ไร่ 

• ปีี 2564 บริษัทฯ ได้ทำกัารยกัระดับพ้�นโรงรับรถึเพิ�ม้เติิม้ด้วิยหินคลุกั ทำทางระบาย

น�ำและเทพ้�นคอนกัรีติ เติ็ม้พ้�นที�อีกั 10 ไร่ 

ติลอดจนทำปีระกัันภยัสิ�งปีลกูัสรา้ง รถึยนติแ์ละรถึจกััรยานยนติ ์รวิม้ถึง้เฟื้อรน์เิจอรใ์นเขติ

พ้�นที�สำนักังานใหญ่และสถึานที�ในกัารดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั�วิปีระเทศ 32 แห่ง นอกัจากันี� บริษัทฯ 

ยังม้ีกัารจัดทำแผ่นปี้องกัันน�ำท่วิม้เปี็นขั�นติอน โดยเริ�ม้จากักัารติรวิจสอบควิาม้พร้อม้ของอุปีกัรณ์์ เจ้าหน้าที� 

และกัารรายงานเหติุกัารณ์์ติ่อผู่้บังคับบัญชื้าเพ้�อสั�งกัาร บริษัทฯ จ้งปีระเม้ินวิ่าสาม้ารถึบริหารควิาม้เสี�ยงนี�ได้

ในเกัณ์ฑ์์ดี
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3)	 ค้วามเส่�ยงจากการม่กลู่่มผูู้้ถ่อห่้นรายใหญ่่ท่�ม่อิทธัิพิ่ลูติ่อการบุริหารงาน	

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัลุ่ม้ครอบครัวิศิลา เปี็นผู่้ถึ้อหุ้นใหญ่ที�ถึ้อหุ้นใน

บริษัทฯ จำนวิน 288.91 ล้านหุ้น หร้อคิดเปี็นร้อยละ 52.53 ของทุนจดทะเบียนและเรียกัชื้ำระแล้วิ 550 

ล้านหุ้น (มู้ลค่าที�ติราไวิ้หุ้นละ 0.25 บาท) ซี้�งม้ากักัว่ิาร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกัชื้ำระแล้วิ 

กัารถึอ้หุ้นจำนวินดังกัลา่วิอาจทำใหก้ัลุม่้ผู่ถ้ึอ้หุน้กัลุ่ม้นี�ม้อีำนาจในกัารควิบคมุ้และมี้อิทธิุพลติอ่กัารดำเนนิงาน 

รวิม้ถึ้งกัารควิบคุม้ม้ติิที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นสำหรับกัารดำเนินงานติาม้ปีกัติิได้ แติ่ไม้่สาม้ารถึควิบคุม้ม้ติิที�ปีระชืุ้ม้

ผู่้ถึ้อหุ้นกัรณ์ีสำคัญที�ติ้องได้รับเสียง 3 ใน 4 จากัที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น

อยา่งไรกัด็ ีบรษิทัฯ ไดต้ิระหนกััถึง้ควิาม้สำคญัของกัารถึว่ิงดลุอำนาจ จง้ม้มี้าติรกัารควิบคมุ้

ไม้่ให้กัลุ่ม้บุคคลดังกัล่าวิม้ีอำนาจโดยไม้่จำกััด ดังจะเห็นได้จากักัารจัดให้ม้ีกัรรม้กัารที�ไม้่ได้ม้าจากักัลุ่ม้

ผู่้ถ้ึอหุ้นใหญ่หร้อกัลุ่ม้ผู่้บริหาร โดยม้ีกัรรม้กัารอิสระจำนวิน 3 ท่าน คิดเปี็นร้อยละ 33.33 ของกัรรม้กัาร

ทั�งคณ์ะ ซี้�งจะสาม้ารถึติรวิจสอบ และสอบทานกัารทำงานติลอดจนถ่ึวิงดุลอำนาจในฐานะติวัิแทนของผู้่ถึอ้หุน้

รายย่อยได้ในระดับหน้�ง รวิม้ทั�งชื้่วิยในกัารกัลั�นกัรองเร้�องติ่างๆ ในกัารนำเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นอีกัด้วิย

4)	 ค้วามเส่�ยงจากการพิ่่�งพิ่ิงเจ้าของทรัพิ่ย์สินเพิ่่�อนำทรัพิ่ย์สินมาทำการปีระมูลู

ทรัพย์สินหลักัที�บริษัทฯ ให้บริกัารในกัารปีระมู้ล ได้แกั่ รถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ ซี้�งม้ี

สัดส่วินรายได้ปีระม้าณ์ร้อยละ 98 ของรายได้รวิม้ ทั�งนี� ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารจัดหาจำนวินรถึยนติ์และ

รถึจักัรยานยนติ์ส่วินใหญ่ผ่่านเจ้าของทรัพย์สินที�เปี็นนิติิบุคคล ซี้�งส่วินใหญ่เจ้าของทรัพย์สินเปี็นสถึาบันกัาร

เงนิที�ม้กีัารปีลอ่ยสนิเช้ื้�อเชื้า่ซี้�อรถึยนติแ์ละนำรถึยด้จากัลกูัคา้ม้าทำกัารปีระม้ลู โดยจำนวินรถึยนติข์องเจา้ของ

ทรัพย์สินที�นำม้าปีระมู้ล 3 รายแรกั ม้ีสัดส่วินปีระม้าณ์ร้อยละ 60 ของทรัพย์สินที�ปีระมู้ลจบของบริษัทฯ โดย

กัารพ้�งพิงผู่้ปีระกัอบกัารทั�ง 3 รายดังกัล่าวินั�น ม้ีสาเหติุม้าจากัทั�ง 3 รายถึ้อเปี็นผู่้ปีระกัอบกัารรายใหญ่ของ

ธุุรกัิจเชื้่าซ้ี�อรถึยนต์ิ อย่างไรก็ัติาม้ บริษัทฯ อาจมี้ควิาม้เสี�ยงในกัรณี์ที�เจ้าของทรัพย์สินเข้าม้าดำเนินธุุรกัิจ

จัดกัารปีระมู้ลด้วิยตินเอง หร้อนำทรัพย์สินไปีทำกัารปีระมู้ลที�บริษัทอ้�น ซี้�งอาจส่งผ่ลกัระทบติ่อกัารดำเนิน

ธุุรกัิจของบริษัทฯ ได้ 

ทั�งนี� ผู่้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำกัารปีระเม้ินควิาม้เสี�ยงดังกัล่าวิแล้วิเชื้้�อวิ่าโอกัาสที�จะเกัิด

เหตุิกัารณ์์ดังกัล่าวิอาจม้ีไม้่สูงม้ากันักั เน้�องจากัสถึาบันกัารเงินที�เปี็นลูกัค้าหลักัของบริษัทฯ นั�น ม้ีนโยบาย

มุ้่งเน้นในกัารปีระกัอบธุุรกัิจหลักัของตินเอง และติ้องกัารควิาม้โปีร่งใสในกัารทำกัารปีระมู้ล โดยหากัสถึาบัน

กัารเงนิดงักัล่าวิหันม้าดำเนนิธุุรกัจิปีระม้ลูรถึภายหลงัจากัยด้รถึแลว้ิ จะม้สีถึานะเปีน็ผู่ย้ด้รถึและผู่ป้ีระม้ลูขาย

พร้อม้กััน ดังนั�น อาจก่ัอให้เกัิดข้อพิพาทจากักัารฟ้ื้องร้องของลูกัค้าที�ถูึกัย้ดรถึ เน้�องจากัลูกัค้าที�ถูึกัย้ดรถึ

จำนวินหน้�งติ้องกัารควิาม้โปีร่งใสจากักัารขายทอดติลาด สำหรับควิาม้เสี�ยงในกัารที�สถึาบันกัารเงินดังกัล่าวิ

จะนำทรัพย์สินไปีทำกัารปีระมู้ลที�บริษัทอ้�นนั�น บริษัทฯ เชื้้�อม้ั�นวิ่าควิาม้ได้เปีรียบจากัปีระสบกัารณ์์ด้านกัาร

จดักัารปีระมู้ลของบริษทัฯ ที�สั�งสม้ม้ากัว่ิา 30 ปี ีกัารให้บริกัารที�ด ีทำให้บริษทัฯ ม้ฐีานลูกัค้าที�ให้ควิาม้ไวิว้ิางใจ

และใชื้้บริกัารกัับบริษัทฯ ม้าอย่างต่ิอเน้�องจำนวินม้ากั รวิม้ถ้ึงกัารให้บริกัารโดยเน้นคุณ์ภาพและสร้างควิาม้

น่าเชื้้�อถึ้อ อาทิเชื้่น กัารม้ีพ้�นที�จัดเกั็บทรัพย์สินกัระจายกัวิ่า 32 จุดทั�วิทุกัภูม้ิภาคในปีระเทศ กัารให้บริกัาร

ติรวิจสภาพรถึยนต์ิโดยหน่วิยงานที�ม้ีควิาม้ชื้ำนาญก่ัอนเข้าทำกัารปีระมู้ลที�สำนักังานใหญ่ และสาขารังสิติ 

พร้อม้จัดเกัรดรถึให้เปี็นม้าติรฐาน จ้งกั่อให้เกัิดควิาม้เชื้้�อถึ้อในระบบกัารบริหารจัดกัารของบริษัทฯ ซี้�งจะเปี็น
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อุปีสรรคต่ิอกัารเข้าม้าของคู่แข่งรายใหม่้ที�ติ้องอาศัยระยะเวิลาในกัารพัฒนาเพ้�อให้เกิัดควิาม้ทัดเทียม้ในกัาร

ดำเนินธุุรกัิจกัับบริษัทฯ ซี้�งเปี็นผู่้ปีระกัอบกัารรายเดิม้

นอกัจากันี� บริษัทฯ ม้ีนโยบายในกัารลดควิาม้เสี�ยงดังกัล่าวิ โดยม้ีกัารพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้ม้ีปีระสิทธุิภาพดีข้�น สาม้ารถึทราบผ่ลยอดรถึที�ปีระมู้ลได้อย่างทันท่วิงที ทราบจำนวินรถึที�อยู่

ในคลงัสินค้า จำนวินรถึคงคา้ง ระยะเวิลาที�คา้ง เพ้�อสาม้ารถึวิางแผ่นในกัารปีระม้ลูในรอบติอ่ไปี เนน้เร้�องกัาร

บริกัารที�ดี ลูกัค้าสาม้ารถึปีระมู้ลผ่่านระบบ AUCT Live และบริษัทฯ จะพัฒนาระบบกัารบริกัารติ่างๆ ติ่อไปี 

เพ้�อเพิ�ม้ควิาม้พ้งพอใจให้แก่ัลกูัคา้และเจา้ของทรัพยส์นิ เพิ�ม้สดัสว่ินกัารจัดหารถึยนต์ิและรถึจักัรยานยนต์ิจากั

แหล่งอ้�นๆ ทั�งจากับริษัทเอกัชื้นอ้�น รวิม้ทั�งจากับุคคลรายย่อยผ่่านชื้่องทางกัารติลาด กัารส่งเสริม้กัารขาย 

อาทิเชื้่น กัารให้ส่วินลดค่าธุรรม้เนียม้ในกัารนำรถึเข้าปีระมู้ล และกัารจัดให้ม้ีเจ้าหน้าที�ผู่้มี้ควิาม้ชื้ำนาญให้

คำแนะนำในกัารปีระเม้นิราคารถึยนติก์ัอ่นเขา้ทำกัารปีระม้ลู เปีน็ติน้ และใหค้วิาม้สำคญัในกัารดแูลทรพัยส์นิ

ของเจ้าของทรัพย์สินที�ทำกัารปีระมู้ลไม้่ให้สูญหายหร้อเกัิดควิาม้เสียหาย

5)	 ค้วามเส่�ยงจากค้วามเส่ยหายสูญ่หาย	 โจรกรรมของทรัพิ่ย์สิน	 ระหว่างท่�อยู่ในค้วาม

ค้รอบุค้รองของบุริษัทฯ	

จากักัารที�ทรัพย์สินส่วินใหญ่ที�ทำกัารปีระมู้ลนั�น เปี็นรถึยนติ์หร้อรถึจักัรยานยนติ์ ซี้�งย้ด

จากัผู่้ครอบครองที�ผ่ิดนัดชื้ำระหนี� โดยติาม้สัญญาเชื้่าซี้�อนั�นผู่้ครอบครองจะม้ีระยะเวิลาหน้�งในกัารดำเนิน

กัารไถึ่ถึอน ทำให้ทรัพย์สินดังกัล่าวิไม้่สาม้ารถึนำม้าทำกัารปีระมู้ลได้โดยทันที และติาม้เง้�อนไขสัญญา

ระหว่ิางบริษทัฯ กัับสถึาบันกัารเงินนั�น บริษทัฯ จะต้ิองทำกัารรับฝ่ากัรถึยนต์ิ และรถึจักัรยานยนต์ิที�ถึกูัยด้เพ้�อ

รอกัารปีระมู้ล ทำให้รถึยนติดั์งกัล่าวิจะถูึกัจัดเก็ับไวิใ้นพ้�นที�และควิาม้ดูแลของบริษทัฯ โดยมี้ระยะเวิลาจัดเก็ับ

ทรัพย์สินกั่อนกัารปีระมู้ลเฉีลี�ย 1 - 45 วิัน สำหรับรถึยนติ์ และ 1 - 15 วิัน สำหรับรถึจักัรยานยนติ์ รวิม้ทั�ง

บริษัทฯ ยังเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบในกัารขนย้ายทรัพย์สินดังกัล่าวิจากัสถึานที�จัดเกั็บทรัพย์สินไปียังสถึานที�ปีระมู้ล 

ทำให้บริษัทฯ อาจมี้ควิาม้เสี�ยงในกัารรับผ่ิดชื้อบต่ิอค่าเสียหายในกัรณี์ทรัพย์สินอาจสูญหายหร้อเสียหายใน

ระหวิ่างที�อยู่ภายใติ้กัารดูแลของบริษัทฯ ได้

ทั�งนี� บริษัทฯ ม้มี้าติรกัารในกัารป้ีองกันัควิาม้เสยีหายที�อาจเกิัดข้�นในกัรณ์ทีี�รถึเกิัดอบุตัิเิหตุิ

หร้อควิาม้เสียหายในระหวิ่างที�รถึอยู่ในควิาม้ครอบครองของบริษัทฯ โดยกัารติิดติั�งกัล้องวิงจรปีิดในพ้�นที�

จัดเกั็บทรัพย์สิน กัารควิบคุม้กัารเข้าออกัในพ้�นที� กัารวิ่าจ้างเจ้าหน้าที�รักัษาควิาม้ปีลอดภัยจากัภายนอกัเพ้�อ

รักัษากัารติลอด 24 ชื้ั�วิโม้ง ในทุกัพ้�นที�ซี้�งม้ีกัารจดัเกับ็รถึ โดยติาม้สัญญาระบใุหบ้รษิัทฯ รักัษาควิาม้ปีลอดภยั

ชื้ดใชื้ค้า่เสียหายที�เกัดิติอ่ทรพัยส์นิแกับ่รษิทัฯ ในกัรณ์ทีี�ควิาม้เสยีหายเกัดิจากักัารกัระทำหรอ้งดเวิน้กัารกัระทำ 

หร้อควิาม้บกัพร่องจากักัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของบริษัทรักัษาควิาม้ปีลอดภัย รวิม้ทั�งม้ีกัารทำปีระกัันภัยทรัพย์สิน

ในวิงเงินรวิม้ 3,313 ล้านบาท สำหรับพ้�นที�จัดเกั็บ/ทรัพย์สินที�จัดเกั็บทั�วิปีระเทศ และในวิงเงินรวิม้ 235 

ลา้นบาท สำหรบัทรพัยส์นิที�จดัเกับ็ของกัลุม่้บรษิทัในเคร้อของสถึาบนักัารเงนิแหง่หน้�ง นอกัจากันี� ในสว่ินของ

กัารขนย้ายทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ให้ผู่้ว่ิาจ้างทำกัารขนย้ายทรัพย์สินทำปีระกัันภัยจากัควิาม้เสียหายระหวิ่าง

ขนยา้ยทรัพยส์นิซี้�งครอบคลุม้ถ้ึงควิาม้ผิ่ดทั�งปีวิงของผู้่รับจา้งรวิม้ทั�งผู่รั้บจา้งช่ื้วิง ซี้�งบริษทัฯ เชื้้�อวิา่กัารดำเนิน

กัารติาม้ที�ไดก้ัลา่วิม้าแลว้ิขา้งติน้ สาม้ารถึลดทอนควิาม้เสี�ยงในกัารที�ทรัพย์สินจะเกิัดกัารสญูหายหร้อเสยีหาย

ระหวิ่างกัารดูแลของบริษัทฯ ได้ในระดับหน้�ง
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6)	 ค้วามเส่�ยงจากการให้เค้รดิิติลููกค้้า

จากักัารที�บริษัทฯ ม้ีกัารส่งเสริม้กัารปีระมู้ล โดยให้สิทธุิพิเศษแกั่ลูกัค้า ติั�งแติ่วิันที� 1 

กัรกัฎาคม้ 2557 บริษัทฯ ม้ีกัารจัดกัารส่งเสริม้กัารขายโดยให้สิทธุิพิเศษ (VIP) แกั่ลูกัค้าผู่้เข้าปีระมู้ลที�ม้ีกัาร

ติิดติ่อกัับบริษัทฯ เพ้�อกัระติุ้นให้เกัิดกัารปีระมู้ลเพิ�ม้ข้�น ทั�งนี� ทุกัๆ ปีี บริษัทฯ ม้ีกัารทบทวินสิทธุิพิเศษใหม้่ 

เพ้�อลดควิาม้เสี�ยงในกัารผิ่ดนัดชื้ำระหนี�ของลูกัค้าที�สาม้ารถึนำรถึยนต์ิออกัจากัพ้�นที�ได้กั่อนกัารชื้ำระเงิน

ค่าทรัพย์สินดังนี�

หลักเกณฑ์ วางมัดจำาป้าย เงินมัดจำาขั้นตำ่า 
10% การชำาระเงินเพื่อรับรถออก

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 8  ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 7  ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง ติ้องชื้ำระเติ็ม้จำนวิน เปี็นเงินสด 
เงินโอน บัติรเครดิติ แคชื้เชื้ียร์เชื้็ค 
หร้อติั�วิแลกัเงิน

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 6 ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง ติ้องชื้ำระเติ็ม้จำนวิน (โดยสั�งจ่าย
เชื้็คภายใน 3 วิัน หลังวิันปีระมู้ล 
หร้อภายใน 2 วิัน กัรณ์ีปีระมู้ล
ติ่างจังหวิัด)

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 3 และ
เง้�อนไขพิเศษอ้�นๆ

ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง ไม้่ติ้อง หร้อ ชื้ำระเติ็ม้จำนวิน
ติาม้ระยะเวิลาไม้่เกัิน 30 - 90 วิัน 
ติาม้ที�ติกัลง เปี็นเงินสด เงินโอน 
บัติรเครดิติ แคชื้เชื้ียร์เชื้็ค หร้อเชื้็ค
บริษัทฯ 

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 1 
(ลูกัค้าที�เคยม้าปีระมู้ลรถึ)

ติ้องชื้ำระ ติ้องชื้ำระ ติ้องชื้ำระเติ็ม้จำนวินเปี็นเงินสด 
เงินโอน บัติรเครดิติ แคชื้เชื้ียร์เชื้็ค
ติั�วิแลกัเงิน 

ปี้ายกัลุ่ม้ เลข 9 
(ลูกัค้าที�เข้าปีระมู้ลครั�งแรกั 
ปีระมู้ลได้ 1 คันติ่อปี้าย)

ติ้องชื้ำระ ติ้องชื้ำระ ติ้องชื้ำระเติ็ม้จำนวินเปี็นเงินสด 
เงินโอน บัติรเครดิติ แคชื้เชื้ียร์เชื้็ค
ติั�วิแลกัเงิน 

หม้ายเหติุ:

1. กัารปีระมู้ล ณ์ สำนักังานใหญ่ และสาขารังสิติ ติ้องชื้ำระภายใน 4 วิันทำกัารหลังวิันปีระมู้ล

2. กัารปีระมู้ลสัญจร และสาขาติ่างจังหวิัด ติ้องชื้ำระภายใน 3 วิันทำกัารหลังวิันปีระมู้ล

บรษิทัฯ ติระหนกััถึง้ควิาม้เสี�ยงนี�เปีน็อยา่งดแีละไดพ้ยายาม้ป้ีองกันัควิาม้เสี�ยงดงักัล่าวิ โดย

ในกัารพจิารณ์าใหส้ทิธุพิเิศษแกัผู่่ป้ีระม้ลู บริษทัฯ ไดเ้ก็ับสถึติิผู้ิ่ปีระม้ลูซี้�อรถึย้อนหลังของทกุัๆ ปี ีเพ้�อพจิารณ์า

กัารให้เครดิติลูกัค้า เพ้�อทำกัารวิิเคราะห์ ทั�งในด้านของปีริม้าณ์กัารซ้ี�อขาย ลักัษณ์ะผู่้ซ้ี�อ กัารติิดต่ิออย่าง

สม้�ำเสม้อ รวิม้ทั�งผู่้ปีระมู้ลที�ไม้่เคยม้ีปีระวิัติิผ่ิดนัดชื้ำระเงินม้ากั่อน เปี็นติ้น นอกัจากันี� ภายหลังชื้นะปีระมู้ล 

บริษัทฯ ยังเป็ีนผู่้เก็ับรักัษาเล่ม้ทะเบียนรถึทุกัคันและจะส่งม้อบให้แก่ัผู่้ซ้ี�อภายหลังจากัที�ผู่้ซ้ี�อรถึทำกัารชื้ำระ
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เงนิครบทั�งจำนวิน ซี้�งเป็ีนกัารปีอ้งกัันควิาม้เสี�ยงจากักัารนำรถึดงักัล่าวิไปีขาย จำหนา่ยหร้อโอนติอ่ อกีัทั�งบาง

สว่ินของผู่ซ้ี้�อรถึดงักัลา่วิเปีน็ลกูัคา้ซี้�งนำรถึม้าปีระม้ลูขายกับับรษิทัฯ จง้เปีรยีบเสม้อ้นบรษิทัฯ ม้ทีรพัยส์นิของ

ลูกัค้าเป็ีนหลักัปีระกัันเชื้่นกััน ทั�งนี� บริษัทฯ ม้ีม้าติรกัารในกัารทบทวินกัารจัดปีระเภทลูกัค้าอย่างติ่อเน้�อง 

หากัลูกัค้าใดที�ไม้่ปีฏิิบัติิติาม้ข้อกัำหนด หร้อม้ีพฤติิกัรรม้ที�อาจกั่อให้เกัิดควิาม้เสียหาย บริษัทฯ จะทำกัารยุติิ

สิทธุิพิเศษในทันที ด้วิยแนวิทางกัารดำเนินกัารดังกัล่าวิ บริษัทฯ เชื้้�อม้ั�นวิ่าจะปี้องกัันควิาม้เสี�ยงดังกัล่าวิได้

ปีัจจุบันบริษัทฯ ได้พิจารณ์าทบทวินกัารให้เครดิติลูกัค้าสิทธุิพิเศษรายเดิม้ทุกัปีี โดยม้ีกัาร

พิจารณ์าปีรับเครดิติลูกัค้าอย่างสม้�ำเสม้อ

7)	 ค้วามเส่�ยงจากการแพิ่ร่ระบุาดิของโรค้ติิดิติ่อ	Covid-19

ในปีี 2563 - 2564 เกัิดเหติุกัารณ์์แพร่ระบาดของโรคติิดติ่อ Covid-19 ซี้�งม้ีผ่ลกัระทบติ่อ

ธุรุกัจิด้านจำนวินรถึเขา้ปีระม้ลู จำนวินลกูัคา้เขา้พ้�นที�เพ้�อทำกัารปีระม้ลู เปีน็ควิาม้เสี�ยงดา้นรายไดแ้ละชื้้�อเสยีง 

บริษัทฯ ได้ดำเนินกัารรับม้้อกัับเหติุกัารณ์์ดังกัล่าวิ โดยปีฏิิบัติิติาม้ปีระกัาศของทางราชื้กัารอย่างเคร่งครัด 

ไดแ้กั ่กัารติรวิจคดักัรองอณุ์หภมู้ริา่งกัายของพนกัังานและผู้่ม้าติดิติอ่ กัารกัำหนดใหท้กุัคนสวิม้หนา้กัากัอนาม้ยั

กั่อนเข้าพ้�นที� จัดบริกัารจุดล้างม้้อไวิ้ติาม้จุดติ่าง ๆ อย่างเพียงพอ และปีระชื้าสัม้พันธุ์ให้ม้ีกัารเวิ้นระยะห่าง

ทางสังคม้ ทั�งนี� บริษัทฯ สาม้ารถึขยายฐานลูกัค้าปีระมู้ลจากัชื้่องทางกัารปีระมู้ลหน้าลานไปีสู่ชื้่องทางกัาร

ปีระมู้ล AUCT Live ได้เพิ�ม้ข้�นเปี็นจำนวินม้ากั ลูกัค้าสาม้ารถึลงทะเบียนและปีระมู้ลผ่่านระบบ AUCT Live 

โดยไม้่ติ้องม้าที�หน้าลานปีระมู้ล

2.2.2  ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
-ไม้่ม้ี-

2.2.3  ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
-ไม้่ม้ี-
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น) ม้ีควิาม้มุ้่งม้ั�นในกัารพัฒนาธุุรกัิจกัารปีระมู้ลอย่างยั�งย้น เพ้�อให้

ม้ั�นใจวิา่ผู่ม้้ส่ีวินไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดร้บัปีระโยชื้นร่์วิม้กัันทั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ บรษิทัคูค่า้หร้อพนัธุม้ติิร

ทางธุุรกัิจของบริษัทฯ สาม้ารถึเติิบโติอย่างยั�งย้นไปีพร้อม้กัับบริษัทฯ รวิม้ถ้ึงกัารเสริม้สร้างชืุ้ม้ชื้นและสังคม้

ให้ดีและยั�งย้นด้วิยเชื้่นกััน

บริษัทฯ ติระหนักัดีวิ่าในกัารสร้างธุุรกัิจให้เติิบโติไปีพร้อม้กัับผู่้ม้ีส่วินได้เสียของบริษัทฯ นั�น บริษัทฯ จะ

ติ้องส่งเสริม้แนวิคิดกัารสร้างคุณ์ค่าร่วิม้และสร้างควิาม้รับผ่ิดชื้อบติ่อสังคม้ให้แกั่บุคลากัรของบริษัทฯ พร้อม้

ปีลูกัฝ่ังกัารพัฒนาอย่างยั�งย้นในกัารปีฏิิบัติิงานปีระจำวิันให้เปี็นส่วินหน้�งของกัระบวินกัารทำงานและ

วิัฒนธุรรม้องค์กัรพร้อม้กัับกัำหนดทิศทางกัลยุทธุ์ที�ชื้ัดเจน บริษัทฯ จ้งให้ควิาม้สำคัญกัับผ่ลงาน กัารปีฏิิบัติิ

กัาร กัารเข้าถึ้งและเอาใจใส่ลูกัค้า กัารพัฒนาบุคลากัร กัารสร้างนวิัติกัรรม้ใหม้่ๆ กัารสร้างและปีระสานควิาม้

สัม้พันธุ์กัับพันธุม้ิติร โดยคำน้งถึ้งผ่ลกัระทบจากักัารดำเนินงานของบริษัทฯ ที�ม้ีติ่อผู่้ม้ีส่วินได้เสียทุกัฝ่�าย 

ทั�งในดา้นเศรษฐกิัจ สงัคม้ และสิ�งแวิดลอ้ม้ ซี้�งครอบคลุม้ถึง้กัารเคารพสิทธุมิ้นษุยชื้นภายใต้ิกัรอบแนวิคิดของ

กัารสร้างศูนย์กัลางแห่งควิาม้เปี็นองค์กัรที�ยั�งย้นและม้ีกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี 

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซื้่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1  ห่วงโซื้่คุณค่าของธุรกิจ 

ธุุรกัิจหลักัของบริษัทฯ ค้อ กัารเปี็นติัวิกัลางในกัารให้บริกัารจัดปีระมู้ลทรัพย์สิน ซี้�งถึ้อเปี็น

ติัวิแทนของลูกัค้าทั�งฝ่ั�งผู่้ซ้ี�อและฝ่ั�งผู่้ขาย ดังนั�น กัารบริหารจัดกัารห่วิงโซี่คุณ์ค่าอย่างมี้ปีระสิทธิุภาพจ้งเป็ีน

ปีัจจัยสำคัญในกัารขับเคล้�อนธุุรกิัจของบริษัทฯ โดยพัฒนากัระบวินกัารทำงานให้ม้ีคุณ์ภาพอยู่เสม้อ ซี้�ง

ห่วิงโซี่คุณ์ค่าของบริษัทฯ ปีระกัอบด้วิย
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 กิจกรรมหลัก
1)	 Inbound	Logistics	/	กระบุวนการจัดิหาทรัพิ่ย์สิน	/	การบุริหารจัดิการผูู้้ขาย

 บริษัทฯ ม้ีระบบบริหารจัดกัารทรัพย์สินภายในเพ้�อให้เจ้าของทรัพย์สินสาม้ารถึเข้าใชื้้

งาน และจัดกัารกัับทรัพย์สนิของตินเองได้ติาม้ต้ิองกัารติลอดเวิลา โดยบริษทัฯ ม้กีัารพัฒนาและนำเทคโนโลยี

ใหม่้ๆ ม้าใชื้ง้านอยา่งสม้�ำเสม้อ ในกัารจัดกัารกับัทรพัย์สนิเพ้�อติอบสนองควิาม้ติอ้งกัารของเจา้ของทรัพย์สนิ 

รวิม้ถึ้งให้คำแนะนำและข้อมู้ลในกัารนำทรัพย์สินเข้าปีระมู้ลแกั่ลูกัค้าอย่างม้้ออาชื้ีพ

2)	 Operation	/	การปีฏิิบุัติิการ

 บริษัทฯ ม้ีระบบบริหารจัดกัารทรัพย์สินที�จะเข้าปีระมู้ลได้อย่างมี้ปีระสิทธิุภาพ โดย

พัฒนาและปีรับปีรุงระบบกัารจัดกัารทรัพย์สินให้ทันสมั้ยเพ้�อติอบสนองควิาม้ต้ิองกัารของเจ้าของทรัพย์สิน

และบริหารจัดกัารภายในคลังสินค้า และใส่ใจติ่อบริกัารติรวิจสภาพสินค้าและรายงานข้อมู้ลอย่างถึูกัติ้อง

แม้่นยำ เพ้�อสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�นและม้ั�นใจให้กัับลูกัค้าในกัารติัดสินใจซี้�อขายได้ถึูกัติ้อง นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้

กัำหนดกัฎระเบียบและม้าติรฐานในกัารปีฏิิบัติิงาน รวิม้ถึ้งม้ีกัารจัดอบรม้พัฒนาพนักังานอย่างสม้�ำเสม้อ

3)	 Outbound	Logistics/การกระจายผู้ลูิติภััณฑ์์แลูะบุริการ/การบุริหารจัดิการผูู้้ซึ่่�อ

 บรษิทัฯ ม้สีาขากัระจายทั�วิปีระเทศ รองรบักัารใหบ้รกิัารแกัลู่กัคา้ในกัารกัระจายสนิคา้

ได้อย่างรวิดเร็วิ เพิ�ม้อำนวิยควิาม้สะดวิกัให้แกั่ลูกัค้าในกัารเข้าใชื้้บริกัาร

 นอกัจากันี� บริษัทฯ ม้ีระบบในกัารให้บริกัารปีระมู้ลผ่่านช่ื้องทางออนไลน์ ชื้่วิยเพิ�ม้

ควิาม้สะดวิกัให้ลูกัค้าสาม้ารถึปีระมู้ลซี้�อได้ทุกัที� โดยไม้่ติ้องเดินทางไปียังสถึานที�ปีระมู้ล

4)	 Marketing	and	sales	/	การติลูาดิแลูะการขาย

 บริษัทฯ ม้ีกัารส้�อสารถึ่ายทอดวิิธุีกัารและขั�นติอนในกัารใชื้้บริกัารปีระมู้ลติ่างๆ 

เพ้�อให้ลูกัค้าสาม้ารถึเข้าใชื้้บริกัารได้ง่าย รวิม้ถึ้งส้�อสารข้อมู้ลให้ลูกัค้าทราบรายกัารสินค้าติ่างๆ ที�ม้ีกัำหนด

ขายในแติ่ละสถึานที�ล่วิงหน้าในหลายชื้่องทาง เพ้�อให้ลูกัค้าได้ศ้กัษาและเติรียม้ควิาม้พร้อม้กั่อนที�จะถึ้งวิัน

ปีระมู้ลขาย

5)	 Service	/	บุริการหลูังการขาย

 บริษัทฯ ม้ีแผ่นกัลูกัค้าสัม้พันธุ์ซี้�งเปี็นหน่วิยงานที�รับเร้�องร้องเรียนและรับฟื้ังควิาม้คิด

เห็นของลูกัค้า เพ้�อปีระสานงานในส่วินที�เกัี�ยวิข้อง รวิม้ถึ้งม้ีกัารสำรวิจรับฟื้ังควิาม้คิดเห็นและควิาม้ติ้องกัาร

ของลูกัค้าเป็ีนระยะ เพ้�อนำม้าพิจารณ์าแก้ัไขหร้อปีรับปีรุงกัารให้บริกัารและพัฒนากัระบวินกัารทำงานให้ม้ี

ปีระสิทธุิภาพยิ�งข้�น

 นอกัจากันี� บริษัทฯ จัดให้ม้ีปีระกัันภัยสินค้า และบริกัารเสริม้อ้�นๆ เพ้�อให้ลูกัค้าได้รับ

ควิาม้พ้งพอใจและสะดวิกัสบายม้ากัยิ�งข้�น

 กิจกรรมสนับสนุน
1)	 Firm	Infrastructure	/	โค้รงสร้างพิ่่�นฐาน

 บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญติ่อกัารดูแล พัฒนา และปีรับปีรุงระบบงานติ่างๆ ที�ใชื้้ในกัาร

ดำเนินธุุรกัิจของบริษัทฯ ให้ม้ีควิาม้ทันสม้ัยอยู่ติลอดเวิลา เพ้�อให้สาม้ารถึให้บริกัารลูกัค้าได้อย่างรวิดเร็วิ 
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ถึูกัติ้อง แม้่นยำ และม้ีปีระสิทธุิภาพ อาทิเชื้่น ระบบกัารปีระมู้ล ระบบกัารจัดกัารทรัพย์สิน ระบบกัารติรวิจ

สอบสภาพสินค้า ระบบข้อมู้ลในกัารบริกัารจัดกัาร ระบบข้อมู้ลทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์ และระบบข้อมู้ล

กัารบริหารทรัพยากัรบุคคล รวิม้ถึ้งกัารดูแลและปีรับปีรุงสถึานที�จัดเกั็บสินค้าให้ม้ีควิาม้ปีลอดภัยอยู่ติลอด

เวิลา

2)	 Technology	Development	/	การพิ่ัฒนาเทค้โนโลูย่

 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีติ่างๆ เข้าม้าใชื้้ในกัารปีฏิิบัติิงานและกัารให้บริกัาร เพ้�อ

ปีรับปีรุงและพัฒนาระบบกัารทำงานให้ม้ีปีระสิทธุิภาพ รวิดเร็วิ และเปี็นม้าติรฐานม้ากัยิ�งข้�น รวิม้ทั�งศ้กัษา 

ค้นควิ้า หร้อหาคู่ค้าเข้าม้าร่วิม้พัฒนาเทคโนโลยีใหม้่ๆ เพ้�อติอบสนองควิาม้ติ้องกัารของลูกัค้าและโลกัที�

เปีลี�ยนแปีลงไปี

3)	 Human	Resource	Management	/	การบุริหารทรัพิ่ยากรบุ่ค้ค้ลู

 งานทรพัยากัรบคุคลเปีน็หวัิใจสำคัญในกัารปีฏิบิตัิงิานติา่งๆ บริษทัฯ จง้ใหค้วิาม้สำคัญ

ติั�งแติ่กัารคัดเล้อกัผู่้ที�ม้ีควิาม้รู้ ควิาม้สาม้ารถึ เชื้ี�ยวิชื้าญในกัารปีฏิิบัติิงานในแติ่ละหน้าที� และม้ีกัารปีระสาน

งานที�ดีติ่อกัันในหน่วิยงานภายใน ม้ีกัารบริหารค่าติอบแทนที�สาม้ารถึแข่งขันและจูงใจพนักังานได้ ติลอดจน

สนับสนุนให้พนักังานได้รับกัารฝ่ึกัอบรม้ เรียนรู้ และพัฒนาอย่างสม้�ำเสม้อ

4)	 Procurement	/	การจัดิซึ่่�อจัดิหา	/	การจัดิการทรัพิ่ยากรภัายใน

 บรษิทัฯ ติระหนกััถึง้กัารจดัซี้�ออปุีกัรณ์์ เคร้�องม้อ้ และเล้อกับรกิัารติา่งๆ ม้าใชื้ป้ีระกัอบ

กัารทำงานได้อย่างม้ีคุณ์ภาพ โปีร่งใส เปี็นธุรรม้ สาม้ารถึติรวิจสอบได้ และมุ้่งม้ั�นในกัารหาคู่ค้าที�สนับสนุน

นโยบายติ่อติ้านกัารทุจริติและคอร์รัปีชื้ัน

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซื้่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนอง
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู่้ถึ้อหุ้น / นักัลงทุน - กัารจ่ายปีันผ่ลอย่าง
สม้�ำเสม้อ

- กัารบริหารงานที�โปีร่งใส
- ม้ีผ่ลปีระกัอบกัารเติิบโติ

อย่างติ่อเน้�อง
- ได้รับข้อมู้ลอย่าง

เพียงพอ ถึูกัติ้อง และ
ทันติ่อเหติุกัารณ์์

- บริหารงานภายใติ้หลักั
กัารกัำกัับดูแลกัิจกัาร
ที�ดี ม้ีควิาม้โปีร่งใสและ
สาม้ารถึติรวิจสอบได้

- เปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อ
หุ้น/นักัลงทุนสาม้ารถึ
เสนอควิาม้เห็นหร้อ
ข้อร้องติ่อบริษัทฯ ผ่่าน
ชื้่องทางติ่างๆ

- เปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�ถึูกั
ติ้องผ่่านชื้่องที�ติลาด
หลักัทรัพย์ฯ กัำหนด 

1. จัดปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น
2. กัิจกัรรม้ Company visit
3. รายงานปีระจำปีี
4. เวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนอง
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม

พนักังาน - ค่าติอบแทน
- สวิัสดิกัาร
- ควิาม้ม้ั�นคงและกัาร

เติิบโติในสายอาชื้ีพ
- ควิาม้ปีลอดภัยในกัาร

ทำงาน
- กัารพัฒนาศักัยภาพ

พนักังาน

- จ่ายค่าติอบแทน และ
ปีระเม้ินผ่ลกัารทำงาน
อย่างเปี็นธุรรม้

- ส่งเสริม้กัารฝ่ึกัอบรม้
และพัฒนาควิาม้รู้

- รับฟื้ังควิาม้คิดเห็น
และข้อร้องเรียนของ
พนักังานผ่่านชื้่องทาง
ติ่างๆ

- ปีรับสภาพแวิดล้อม้ใน
กัารทำงานติาม้หลักั
อาชื้ีวิอนาม้ัยและควิาม้
ปีลอดภัยในกัารทำงาน

- กัิจกัรรม้ผู่้บริหารพบ
พนักังาน

- จัดอบรม้ทั�งภายในและ
ภายนอกัองค์กัร

- ชื้่องทางรับควิาม้เห็น
และเร้�องร้องเรียน

คู่แข่ง แข่งขันทางธุุรกัิจด้วิยควิาม้
ซี้�อสัติย์ และเปี็นธุรรม้

ดำเนินธุุรกัิจด้วิยควิาม้
โปีร่งใส และเปี็นธุรรม้ ติาม้
หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัาร
ที�ดี

กัารพบปีะหร้อปีระชืุ้ม้ร่วิม้
กัับสม้าคม้ผู่้ปีระกัอบกัาร
รถึใชื้้แล้วิ

คู่ค้า - ปีฏิิบัติิติาม้เง้�อนไขที�
ติกัลงกัันอย่างเคร่งครัด

- รักัษาควิาม้ลับทางธุุรกัิจ
ของคู่ค้า

- ไม้่เอาเปีรียบคู่ค้า

- ดำเนินธุุรกัิจภายใติ้
กัรอบจรรยาบรรณ์ทาง
ธุุรกัิจ หลักักัารกัำกัับ
ดูแลกัิจกัารที�ดี และ
นโยบายติ่อติ้านกัาร
ทุจริติและคอร์รัปีชื้ัน

- ม้ีกัระบวินกัารที�
ติรวิจสอบได้

- สำรวิจควิาม้พ้งพอใจ
ของคู่ค้า

- ชื้่องทางรับควิาม้เห็น
และเร้�องร้องเรียน

ลูกัค้า - พัฒนาบริกัารให้ม้ี
คุณ์ภาพ

- พัฒนาบริกัารในรูปีแบบ
ครบวิงจร

- ได้รับข้อมู้ลที�เพียงพอ
ติ่อกัารติัดสินใจซี้�อ
สินค้า

- ปีฏิิบัติิติ่อลูกัค้าอย่าง
เสม้อภาค

- รักัษาควิาม้ลับของ
ลูกัค้า

- พัฒนาคุณ์ภาพกัาร
บริกัารอย่างสม้�ำเสม้อ

- พัฒนาระบบบริกัารให้ม้ี
ควิาม้ทันสม้ัยอยู่เสม้อ

- ให้ควิาม้รู้แกั่พนักังาน
อย่างทั�วิถึ้ง เพ้�อรองรับ
กัารให้ข้อมู้ลแกั่ลูกัค้า

- เพิ�ม้ชื้่องทางในกัารเข้า
ถึ้งข้อมู้ลแกั่ลูกัค้า

- ให้ควิาม้สำคัญติ่อ
กัฎหม้ายคุ้ม้ครองข้อมู้ล
ส่วินบุคคล

- สำรวิจควิาม้พ้งพอใจ
ของลูกัค้า

- จัดให้ม้ีแผ่นกัลูกัค้า
สัม้พันธุ์เพ้�อรองรับ
บริกัารหลังขาย

- ชื้่องทางรับควิาม้เห็น
และเร้�องร้องเรียน
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนอง
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม

เจ้าหนี� ปีฏิิบัติิติาม้เง้�อนไขที�ม้ีติ่อ
เจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด

- ชื้ำระหนี�ติรงติาม้
กัำหนดเวิลา

- รายงานฐานะทางกัาร
เงินแกั่เจ้าหนี�ติาม้ข้อ
กัำหนดในสัญญาเงินกัู้
อย่างถึูกัติ้อง

- รายงานปีระจำปีี
- ชื้่องทางรับควิาม้เห็น

และเร้�องร้องเรียน

ชืุ้ม้ชื้น สังคม้ และ
สิ�งแวิดล้อม้

ดำเนินธุุรกัิจไม้่ให้เกัิด
ผ่ลกัระทบเชื้ิงลบติ่อชืุ้ม้ชื้น 
สังคม้ และสิ�งแวิดล้อม้

- ให้ควิาม้ร่วิม้ม้้อและ
สนับสนุนกัิจกัรรม้เพ้�อ
สังคม้และชืุ้ม้ชื้น

- กัารจ้างงานผู่้อยู่อาศัย
ในชืุ้ม้ชื้นใกัล้เคียง

- บริหารจัดกัารสิ�ง
แวิดล้อม้อย่างม้ี
ปีระสิทธุิภาพ เชื้่น กัาร
กัำจัดม้ลพิษ และกัาร
ระบายน�ำ

- บริหารงานภายใติ้หลักั
กัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี

- สนับสนุนกัิจกัรรม้
ชืุ้ม้ชื้นในบริเวิณ์ใกัล้
เคียงสำนักังานทุกัสาขา
ทั�วิปีระเทศ

- เข้าพบผู่้นำชืุ้ม้ชื้นใน
โอกัาสติ่างๆ 

3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ้่งม้ั�นในกัารดำเนินธุุรกิัจให้ม้ีกัารเติิบโติอย่างยั�งย้นควิบคู่กัับกัารบริหารจัดกัารด้าน

สิ�งแวิดล้อม้อย่างมี้ปีระสิทธุภิาพ โดยคำนง้ถ้ึงควิาม้สำคัญของทรัพยากัรธุรรม้ชื้าติ ิติลอดจนกัารลดผ่ลกัระทบ

ติ่อสิ�งแวิดล้อม้จากักัารดำเนินกัิจกัรรม้ติ่างๆ ของบริษัทฯ เพ้�อเปี็นส่วินหน้�งในกัารชื้่วิยลดปีริม้าณ์กัารปีล่อย

กั�าซีเรอ้นกัระจกั รวิม้ถ้ึงของเสียที�อาจส่งผ่ลกัระทบต่ิอระบบนิเวิศ เชื้น่ พลังงาน ขยะ และม้ลพิษ เป็ีนติน้ และ

ติระหนักัดีวิ่า “สิ�งแวดิลู้อมแลูะส่ขอนามัยท่�ดิ่เปี็นพิ่่�นฐานของท่กกิจกรรม” จากัแนวิคิดนี� บริษัทฯ 

จ้งกัำหนดนโยบายด้านสิ�งแวิดล้อม้ ดังนี�

1. ปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้าย ข้อบังคับ และข้อกัำหนดติ่างๆ ที�เกัี�ยวิข้องกัับสิ�งแวิดล้อม้อย่าง

เคร่งครัด เพ้�อควิบคุม้ผ่ลกัระทบเชื้ิงลบติ่อสิ�งแวิดล้อม้

2. ปีกัปีอ้งสิ�งแวิดลอ้ม้และปีอ้งกันักัารเกัดิอุบตัิเิหติแุละอบุตัิภิยัติา่งๆ จากักัารดำเนนิกิัจกัาร 

ซี้�งอาจส่งผ่ลกัระทบติ่อสิ�งแวิดล้อม้

3. ดำเนินกัารปีรับปีรุงกัารบริหารจัดกัารและทบทวินแผ่นกัารทำงานต่ิางๆ ดา้นสิ�งแวิดล้อม้

เปี็นปีระจำ ทุกัปีี เพ้�อพัฒนาระบบกัารจัดกัารด้านสิ�งแวิดล้อม้อย่างยั�งย้น
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4. พัฒนาระบบกัารจัดกัารควิาม้ปีลอดภัย อาชื้ีวิอนาม้ัย และสภาพแวิดล้อม้ในกัารทำงาน

ให้สอดคล้องกัับกัฎหม้าย ม้าติรฐานสากัล และข้อกัำหนดอ้�น ๆ  เพ้�อสร้างควิาม้ปีลอดภัยในกัารทำงานให้กัับ

พนักังาน คู่ค้าธุุรกัิจ ผู่้รับเหม้า และผู่้ม้าติิดติ่อหร้อม้าปีฏิิบัติิงานภายในบริษัทฯ

5. ติั�งเปี้าหม้ายลดกัารใชื้้พลังงานไฟื้ฟื้้า น�ำ และทรัพยากัรอ้�นๆ โดยใชื้้อย่างปีระหยัดและม้ี

ปีระสิทธุิภาพม้ากัที�สุด

6. สง่เสรมิ้กัารอบรม้พัฒนาพนักังานใหม้้คีวิาม้รู้ และสร้างจติิสำน้กัให้ติระหนกััถึง้ควิาม้สำคัญ

ของสิ�งแวิดล้อม้ งานด้านควิาม้ปีลอดภัย อาชื้ีวิอนาม้ัย และสภาพแวิดล้อม้ในกัารทำงาน

 กิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. การอน่รักษ์พิ่ลูังงานแลูะการเลู่อกใช้้วัสดิ่อ่ปีกรณ์ท่�เปี็นมิติรติ่อสิ�งแวดิลู้อม

 บริษัทฯ กัำหนดข้อปีฏิิบัติิในกัารปีระหยัดพลังงานไฟื้ฟื้้า และน�ำ เพ้�อให้พนักังานทุกัคน

ปีฏิิบัติิในแนวิทางเดียวิกััน เชื้่น 

- ปิีดไฟื้และเคร้�องปีรบัอากัาศทกุัครั�งที�ไม้ไ่ดใ้ชื้ง้าน เชื้น่ ปีดิไฟื้ชื้ว่ิงพกัักัลางวินั, ปีดิเคร้�อง

ปีรับอากัาศกั่อนเวิลาเลิกังาน

- กัำหนดเวิลาปีิด-เปีิด ไฟื้ฟื้้าส่วินกัลาง

- เล้อกัใชื้้อุปีกัรณ์์ไฟื้ฟ้ื้าที�ม้ีคุณ์สม้บัติิปีระหยัดพลังงานไฟื้ฟ้ื้า ทั�งหลอดไฟื้, เคร้�อง

ปีรับอากัาศ และอุปีกัรณ์์ไฟื้ฟื้้าติ่างๆ ภายในอาคารสำนักังาน

- เล้อกัใชื้้ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ที�ไม้่กั่อให้เกัิดผ่ลเสียติ่อสิ�งแวิดล้อม้ ไม้่ม้ีส่วินผ่สม้ของสารเคม้ีและ

สารอันติรายติ่าง ๆ  ที�เปี็นพิษติ่อสิ�งแวิดล้อม้ หลีกัเลี�ยงวิัสดุอุปีกัรณ์์สิ�นเปีล้องที�ไม้่กั่อ

ให้เกัิดปีระโยชื้น์ติ่อสถึานที�ทำงานและสิ�งแวิดล้อม้ 

- คัดแยกัขยะกั่อนทิ�ง เพ้�อสาม้ารถึนำไปีรีไซีเคิลกัลับม้าใชื้้ใหม้่ได้ เชื้่น กัระดาษ ขยะ

พลาสติิกั ขวิดน�ำ แกั้วิน�ำ และคัดแยกัขยะติิดเชื้้�อ เชื้่น ชืุ้ดติรวิจ ATK หร้อสารเคม้ี

อันติราย เพ้�อไม้่ให้ปีนเปี้�อนออกัไปีสู่ชืุ้ม้ชื้น

- ลดปีริม้าณ์กัารใชื้้กัระดาษ และลดละเลิกักัารใชื้้พลาสติิกั

- ควิบคุม้ปีริม้าณ์กัารใชื้้น�ำในกัระบวินกัารทำงาน เชื้่น กัารล้างรถึ เปี็นติ้น

- จัดกัิจกัรรม้ Big Cleaning Day อย่างสม้�ำเสม้อ

- จดัอบรม้ให้ควิาม้รูแ้ละกัระติุน้จิติสำนก้ัให้พนักังานทุกัคนติระหนักัถ้ึงควิาม้สำคัญของ

กัารปีระหยัดพลังงานและอนุรักัษ์สิ�งแวิดล้อม้

2. การพิ่ัฒนาเช้ิงธั่รกิจท่�เปี็นมิติรติ่อสิ�งแวดิลู้อม

 บรษิทัฯ บรหิารจดักัารควิาม้ยั�งย้นในม้ติิสิิ�งแวิดลอ้ม้โดยเริ�ม้จากักัารปีลกูัจติิสำน้กักัารรกััษ์

โลกัตัิ�งแติ่ภายในองค์กัร โดยพัฒนาระบบกัารทำงานจากัแบบเดิม้ที�ติ้องใชื้้เอกัสารเปี็นจำนวินม้ากั 

เปีลี�ยนเปี็นกัารทำงานด้วิยระบบอิเล็กัทรอนิกัส์ และนำเทคโนโลยี Digital Innovation ม้าใชื้้ในธุุรกัิจม้ากัข้�น 

เพ้�ออำนวิยควิาม้สะดวิกัให้กัับลูกัค้าและลดกัารใชื้้ทรัพยากัรกัระดาษ หร้อใชื้้กัระดาษเท่าที�จำเปี็น ติลอดจน

ลดกัารใชื้้พลังงานจากักัระบวินกัารสำเนากัระดาษ หร้อกัารทำลายเอกัสาร และกัารปีิดไฟื้ดวิงที�ไม้่จำเปี็น 
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บรษิทัฯ ดำเนนิธุรุกิัจเกัี�ยวิกับักัารปีระม้ลูทรพัยส์นิซี้�งทรพัยส์นิหลกััในกัารปีระม้ลูไดแ้กั ่รถึยนติ์ 

และรถึจกััรยานยนติ ์โดยในขั�นติอนกัารปีฏิบัิติงิานรถึแติล่ะคนัติอ้งม้กีัารเคล้�อนยา้ยทกุัขั�นติอน ดงันั�น บริษทัฯ 

จ้งติ้องควิบคุม้ม้ลพิษที�อาจเกัิดข้�นระหวิ่างกัารเคล้�อนย้าย และพยายาม้รักัษาสม้ดุลของสิ�งแวิดล้อม้ภายใน

องค์กัรให้ม้ีผ่ลกัระทบติ่อสิ�งแวิดล้อม้ภายนอกัน้อยที�สุด

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
แม้บ้รษิทัฯ จะไม้ไ่ด้ใชื้ท้รัพยากัรธุรรม้ชื้าติเิปีน็ปัีจจัยในกัารผ่ลิติสนิค้าโดยติรง อยา่งไรก็ัติาม้ใน

กัิจกัรรม้กัารดำเนินงานของบริษัทฯ อาจม้ีส่วินกั่อให้เกัิดผ่ลกัระทบด้านพลังงานทั�งโดยทางติรงและทางอ้อม้ 

บริษัทฯ จ้งรณ์รงค์และปีลูกัฝ่ังให้พนักังานมี้จิติสำน้กัและมี้ควิาม้รับผ่ิดชื้อบต่ิอสิ�งแวิดล้อม้ม้าอย่างติ่อเน้�อง 

เพ้�อลดกัารใชื้ท้รพัยากัรและกัารใชื้พ้ลงังานโดยไม้จ่ำเปีน็ รวิม้ทั�งเปีน็สว่ินหน้�งในกัารชื้ว่ิงลดภาวิะโลกัรอ้นและ

กัารปีล่อยกั�าซีเร้อนกัระจกั

บริษัทฯ ม้ีเจตินารม้ณ์์ในกัารรักัษาสิ�งแวิดล้อม้และปี้องกัันม้ลพิษโดยรอบพ้�นที�บริษัทฯ ติลอด

ม้า โดยกัารล้างทำควิาม้สะอาดพ้�นที�ลานจอดรถึทั�วิบรเิวิณ์ทั�งในส่วินของพ้�นที�โชื้วิร์ถึและพ้�นที�คลังเก็ับรถึยนต์ิ

และถึนนทั�งภายในและภายนอกับรษัิทฯ เพ้�อลดกัารเกัดิฝุ่�นละอองที�อาจกัอ่ม้ลพษิภายในบรษิทัฯ และบรเิวิณ์

ใกัล้เคียงได้ อีกัทั�งลดระยะเวิลาและควิาม้จำเปี็นในกัารติิดเคร้�องยนติ์ของรถึที�จะเข้าทำกัารปีระมู้ลลงเพ้�อ

ควิบคุม้ม้ลภาวิะไอเสียและม้ลภาวิะทางเสียงภายในบริษัทฯ และชืุ้ม้ชื้นใกัล้เคียง

ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารเกั็บข้อมู้ลกัารใชื้้ทรัพยากัรภายในองค์กัร ดังนี�

การใช้
ทรัพยากร

ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง
ปริมาณ
การใช้ปริมาณ ปริมาณ

เฉีลี่ยต่อคน
จำานวนเงิน

รวม ปริมาณ ปริมาณ
เฉีลี่ยต่อคน

จำานวนเงิน
รวม

ไฟื้ฟื้้า (หน่วิย) 1,283,980.15 3,267.13 5,386,992.75 1,317,684.51 3,476.74 5,578,843.34 2.62%

น�ำปีระปีา 

(หน่วิย)

33,356.00 84.88 675,468.73 28,491.00 75.17 602,381.23 (14.59%)

กัระดาษ (รีม้) 6,860.00 17.46 521,295.00 6,895.00 18.19 462,160.00 0.51%

รวม 6,583,756.48 6,643,384.57 0.91%

สัดส่วินค่าใชื้้

จ่ายเทียบกัับ

รายได้

0.76% 0.74%

จากัติารางข้างติ้น พนักังานของบริษัทฯ ใชื้้ทรัพยากัรทั�ง 3 ชื้นิด เฉีลี�ยร้อยละ 0.25 ติ่อคน

ติ่อชื้นิด ในปีี 2563 และเพิ�ม้ข้�นเปี็นจำนวินเฉีลี�ยร้อยละ 0.26 ในปีี 2564 โดยค่าใชื้้จ่ายในปีี 2564 สูงกัวิ่าปีี 

2563 ร้อยละ 0.91 เน้�องจากับริษัทฯ ม้ีกัารเปีิดพ้�นที�สาขาใหม้่ทดแทนพ้�นที�เดิม้ทำให้เด้อนที�เปี็นชื้่วิงรอยติ่อ

ระหวิ่างกัารย้ายทรัพย์สินติ้องจ่ายค่าไฟื้ฟื้้าทั�ง 2 พ้�นที� อย่างไรกั็ติาม้ บริษัทฯ รณ์รงค์ให้พนักังานลดปีริม้าณ์
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กัารใชื้ท้รพัยากัรทั�ง 3 ชื้นดิดงักัลา่วิ ปีระกัอบกับัปีรบัปีรงุขั�นติอนกัารทำงานเพ้�อชื้ว่ิยลดระยะเวิลากัารทำงาน

และสาม้ารถึลดกัารใชื้้ทรัพยากัรได้บางส่วิน

ในปี ี2564 บรษิทัฯ อยูร่ะหวิา่งศก้ัษากัารจดัทำขอ้ม้ลูกัารปีลอ่ยกั�าซีเรอ้นกัระจกัจง้ยงัไม้ม่้ขีอ้ม้ลู

ในส่วินนี� อย่างไรกั็ติาม้ บริษัทฯ ม้ีควิาม้มุ้่งม้ั�นที�จะลดปีริม้าณ์กัารใชื้้ทรัพยากัร จ้งกัำหนดเปี้าหม้ายสำหรับปีี 

2565 ให้ม้กีัารใชื้ท้รพัยากัรทั�ง 3 ชื้นดิขา้งติน้ ลดลงจากัปี ี2564 เพ้�อรว่ิม้เปีน็สว่ินหน้�งในกัารดำเนนิธุรุกิัจอยา่ง

เปี็นม้ิติรกัับสิ�งแวิดล้อม้และม้ีส่วินร่วิม้ในกัารชื้่วิยลดปีริม้าณ์กัารเกัิดกั�าซีเร้อนกัระจกัให้ม้ากัที�สุด

3.4  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ้่งม้ั�นดำเนินธุุรกัิจด้วิยควิาม้โปีร่งใส ควิบคู่ไปีกัับกัารติระหนักัถึ้งควิาม้สำคัญใน

ด้านสังคม้ รวิม้ถึ้งกัารเคารพสิทธิุม้นุษยชื้นติลอดห่วิงโซี่คุณ์ค่า ภายใติ้กัรอบแนวิคิดของกัารสร้างศูนย์กัลาง

แห่งควิาม้เปี็นองค์กัรที�ยั�งย้น ดังนี�

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การแข่งขันในธั่รกิจท่�เปี็นธัรรม

บริษัทฯ ม้ีนโยบายกัารทำธุุรกัิจอย่างโปีร่งใสและสาม้ารถึติรวิจสอบได้ทุกัขั�นติอน ไม้่ม้ี

นโยบายกัระทำกัารใดที�จะไดม้้าซี้�งกัารเอาเปีรยีบคูแ่ขง่ในกัารทำธุรุกัจิโดยม้ชิื้อบ อาทเิชื้น่ กัารบดิเบอ้นขอ้มู้ล

ทางธุุรกัิจทำให้ลูกัค้าหร้อคู่ค้าเข้าใจเปี็นอย่างอ้�นหร้ออย่างหน้�งอย่างใดเพ้�อใชื้้ในกัารได้เปีรียบเชื้ิงธุุรกัิจจากั

คู่แข่งที�ดำเนินธุุรกัิจลักัษณ์ะเดียวิกัันกัับ บริษัทฯ และทำให้ได้ม้าซี้�งลูกัค้ารายนั�นโดยกัารดำเนินกัารทางธุุรกัิจ

ที�ไม้่เปี็นธุรรม้ติ่อคู่แข่ง

ค้วามเปี็นธัรรมติ่อคู้่ค้้า

บริษัทฯ ม้ีนโยบายที�จะดำเนินธุุรกัิจอย่างติรงไปีติรงม้าและรับผ่ิดชื้อบติ่อคู่ค้าทุกัรายที�ทำ

ธุุรกัิจกัับบริษัทฯ โดยไม้่ม้ีกัารเล้อกัปีฏิิบัติิติ่อรายหน้�งรายใดเปี็นพิเศษ

 การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเค้ารพิ่สิทธัิมน่ษยช้นภัายในองค้์กร

บริษทัฯ ใหค้วิาม้เคารพสทิธุิม้นษุยชื้นภายในองค์กัรอยา่งเทา่เทยีม้กันัและไม้ใ่หเ้กัดิควิาม้

เหล้�อม้ล�ำในกัารปีฏิิบัติิติ่อพนักังานของบริษัทฯ ทุกัคนติาม้สัญญาวิ่าจ้างแรงงาน ไม้่กัีดกัันทางเพศ เชื้้�อชื้าติิ 

ศาสนา หรอ้อ้�นใดที�จะนำม้าซี้�งควิาม้แติกัแยกัและไม้เ่สม้อภาค นอกัจากันี�บรษิทัฯ สง่เสรมิ้ใหพ้นกัังานม้คีวิาม้

กั้าวิหน้าติาม้ควิาม้รู้ควิาม้สาม้ารถึของแติ่ละคนโดยไม้่กัีดกัันจากัปีัจจัยอ้�นๆ อันนอกัเหน้อจากัควิาม้รู้ควิาม้

สาม้ารถึเฉีพาะติัวิของพนักังาน
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การเค้ารพิ่สิทธัิมน่ษยช้นกับุผูู้้อ่�นท่�เก่�ยวข้องกับุองค้์กร

ในกัารดำเนินธุุรกัิจ บริษัทฯ ดำรงในกัารให้ควิาม้เคารพสิทธุิม้นุษยชื้นกัับผู่้อ้�นที�เกัี�ยวิข้อง

กัับองค์กัรเสม้อม้า โดยปีฏิิบัติิติ่อคู่ค้าและผู่้ที�ติ้องทำกัารติิดติ่อเกัี�ยวิข้องทางธุุรกัิจกัับองค์กัรโดยไม้่คำน้งถึ้ง

เชื้้�อชื้าติิ ศาสนาหร้อปีัจจัยอ้�นใดที�จะนำม้าซี้�งกัารไม้่เคารพสิทธุิม้นุษยชื้นอย่างเคร่งครัด

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจ้างงานอย่างเท่าเท่ยม

ในด้านกัารจ้างงาน บริษัทฯ ม้ีระเบียบปีฏิิบัติิในกัารจ้างงานอย่างเท่าเทียม้และเปี็นธุรรม้

ติาม้สัญญาว่ิาจา้งแรงงานและไม่้กัดีกันัที�ม้าของกัารจา้งงานแรงงานหร้อปีจัจยัอ้�นๆ ที�เกีั�ยวิขอ้ง อาทิ สถึาบัน

กัารศก้ัษา เปีน็ติน้ ทั�งนี� บรษิทัฯ ไดจ้า้งงานติาม้วิฒุ ิควิาม้รู้ควิาม้สาม้ารถึของแติล่ะติำแหนง่งานอยา่งถึกูัติอ้ง

และเปี็นธุรรม้ติาม้อัติราและสัญญาค่าจ้างติาม้ม้าติรฐานที�พ้งปีฏิิบัติิโดยทั�วิไปี

ค้วามสะดิวกแลูะปีลูอดิภััยในสถานท่�ทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้ม้ีระบบรักัษาควิาม้ปีลอดภัยภายในสถึานที�ทำงานเปี็นไปีติาม้ม้าติรฐาน

สากัลและได้จัดให้ม้ีสวิัสดิกัารขั�นพ้�นฐานสำหรับพนักังานภายในบริษัทฯ นอกัจากันี�ได้จัดบริเวิณ์พักัผ่่อนเพ้�อ

ลดควิาม้เหน้�อยล้าจากักัารปีฏิิบัติิงาน

บริษัทฯ จัดให้ม้ีกัารติรวิจสุขภาพปีระจำปีีสำหรับพนักังาน ติลอดจนจัดให้ม้ีกัารเผ่ยแพร่

ข้อมู้ลข่าวิสารและกัิจกัรรม้ที�เกัี�ยวิข้องติ่างๆ อาทิ ปีระชื้าสัม้พันธุ์ข่าวิสารและควิาม้รู้ ให้กัับพนักังานได้

รับทราบอย่างทั�วิถึ้ง โดยมุ้่งเน้นข้อมู้ลด้านกัารปี้องกัันโรคภัยไข้เจ็บติาม้ฤดูกัาลและควิาม้เจ็บปีวิดที�อาจเกัิด

จากักัารทำงานในสำนักังาน อาทิ โรคที�ม้าจากัเคร้�องใชื้ส้ำนักังาน โรคเบาหวิาน และควิาม้ดันโลหิติสูง เป็ีนต้ิน

บริษัทฯ ได้จัดให้ม้ีสวัิสดิกัารปีระกัันชีื้วิิติและสุขภาพแบบกัลุ่ม้แก่ัพนักังาน และผู่้บริหาร

ของบริษทัฯ โดยปีระกันัชีื้วิติิแบบกัลุม่้จะให้ควิาม้คุม้้ครองกัารเสียชื้วีิติิ เน้�องจากักัารเจบ็ปี�วิยหร้ออุบตัิเิหตุิทั�ง

ในและนอกัเวิลาทำงานติลอด 24 ชื้ั�วิโม้งทั�วิโลกั และปีระกันัสุขภาพแบบกัลุ่ม้จะใหค้วิาม้คุม้้ครองค่าใชื้จ้า่ยใน

กัารรักัษาพยาบาลที�เกัิดข้�นจากัสาเหติุของกัารเจ็บปี�วิย หร้อบาดเจ็บ จนเปี็นเหติุให้ติ้องได้รับกัารติรวิจรักัษา 

หร้อจำเปี็นติ้องเข้าพักัรักัษาติัวิเปี็นผู่้ปี�วิยในโดยคำแนะนำของแพทย์ 

ในปีี 2563 - 2564 ที�ม้ีกัารแพร่ระบาดของโรคติิดติ่อโควิิด-19 บริษัทฯ ได้ให้ควิาม้สำคัญ

และปีฏิิบัติิติาม้ม้าติรกัารต่ิางๆ ของกัระทรวิงสาธุารณ์สุขอย่างเคร่งครัด เป็ีนกัารป้ีองกัันกัารติิดเชื้้�อ และ

ปีอ้งกันักัารแพร่ระบาดของโรคติิดต่ิอโควิดิ-19 รวิม้ถ้ึงกัารรณ์รงค์ให้พนักังานทุกัคนเขา้รับกัารฉีดีวัิคซีนีป้ีองกันั

โรคติิดต่ิอโควิิด-19 และกัำหนดม้าติรกัารคัดกัรองกัารติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 เชื้ิงรุกัในสถึานปีระกัอบกัาร 

โดยกัำหนดให้ม้ีกัารติรวิจคัดกัรองด้วิยชุื้ดติรวิจ ATK ทุกัสัปีดาห์เริ�ม้ติั�งแต่ิเด้อนสิงหาคม้ 2564 เป็ีนต้ินม้า 

เพ้�อควิบคุม้และสกััดกัั�นกัารแพร่ระบาดของโรคสู่สังคม้ส่วินรวิม้ทั�งภายในองค์กัรและภายนอกัองค์กัร

โอกาสในค้วามก้าวหน้า

บริษัทฯ คำน้งถึ้งโอกัาสในควิาม้กั้าวิหน้าของพนักังานที�ทำงานให้กัับบริษัทฯ ติาม้ควิาม้รู้

ควิาม้สาม้ารถึของพนกัังานแติล่ะคน โดยบรษัิทฯ จะสง่เสรมิ้ใหพ้นักังานไดรั้บกัารอบรม้เพ้�อเพิ�ม้ศกััยภาพทาง
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ควิาม้รู้ควิาม้สาม้ารถึในกัารปีฏิบัิติหิน้าที�ได้อย่างมี้ปีระสิทธิุภาพและพิจารณ์าสง่เสริม้ควิาม้กัา้วิหน้าในติำแหน่ง

งานของบริษัทฯ โดยไม้่กัีดขวิางหร้อเล้อกัปีฏิิบัติิอย่างหน้�งอย่างใดกัับพนักังานแติ่ละคน

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ค้วามปีลูอดิภััยของคู้่ค้้า

บริษัทฯ จัดให้ม้ีสถึานที�สำหรับกัารปีระมู้ลที�สะอาดเรียบร้อยและปีลอดภัยเพ้�อรองรับผู่้ที�

นำรถึเข้าม้าปีระมู้ลกัับบริษัทฯ ทั�งผู่้ที�นำรถึม้าขายและผู่้ที�เข้าม้าปีระมู้ลซี้�อรถึ โดยบริษัทฯ จัดสถึานที�นั�ง

พกััรอในห้องปีรับอากัาศและบริเวิณ์ลานปีระมู้ลในตัิวิอาคารโดยคำนง้ถ้ึงควิาม้สะดวิกัและปีลอดภัยของลูกัคา้

เปี็นหลักั พร้อม้ทั�งจัดให้ม้ีบริกัารเคร้�องด้�ม้บริกัารแกั่ลูกัค้าติลอดเวิลาที�ทำกัารปีระมู้ล

การแสดิงเอกสารท่�ผู้ลูิติภััณฑ์์

บริษัทฯ จัดให้ม้ีกัารทำเอกัสารปีระกัอบรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ที�เข้าทำกัารปีระมู้ล

เพ้�อบอกัสภาพของรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์แติ่ละคันให้กัับผู่้ที�สนใจเข้าทำกัารปีระมู้ลซี้�อรถึยนติ์และรถึ

จักัรยานยนติ์ได้ทราบถ้ึงรายละเอียดติ่างๆ ของรถึยนต์ิและรถึจักัรยานยนติ์แติ่ละคัน และบริษัทฯ ยัง

รับผ่ิดชื้อบติ่อรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ทุกัคันที�ลูกัค้าได้ทำกัารปีระมู้ลไปีจากับริษัทฯ อีกัด้วิย นอกัจากันี�

บริษัทฯ ยังรับปีระกัันกัารโอนกัรรม้สิทธุิ�ของรถึยนต์ิและรถึจักัรยานยนต์ิแต่ิละคันซี้�งหากัผู่้ปีระมู้ลไปีแล้วิไม่้

สาม้ารถึทำกัารโอนกัรรม้สิทธุิ�ได้ บริษัทฯ จะรับค้นทันที 

 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บุทบุาทในติลูาดิแรงงาน

บริษัทฯ ม้ีบทบาทในกัารจ้างแรงงานในติลาดแรงงานของปีระเทศอย่างติ่อเน้�องม้าติลอด

ระยะเวิลากัวิ่าสาม้สิบปีีที�บริษัทฯ ได้อยู่ในธุุรกัิจกัารปีระมู้ล พร้อม้ทั�งได้ปีฏิิบัติิติาม้กัฎระเบียบข้อบังคับของ

กัระทรวิงแรงงานวิ่าด้วิยกัฎหม้ายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพ้�อส่งเสริม้ให้เกัิดควิาม้แข็งแกัร่งในชืุ้ม้ชื้นอย่าง

ติ่อเน้�อง

การม่ส่วนร่วมในช้่มช้น

บรษิทัฯ จดัใหม้้จีดุติรวิจของสถึานตีิำรวิจในทอ้งที�ปีระจำที�บรษิทัฯ (ติูแ้ดง) ทั�งนี� เพ้�อปีอ้งกันั

ภยัอนัอาจเกัดิข้�นไดกั้ับบรษิทัฯ และเผ่้�อแผ่ไ่ปียงัชื้มุ้ชื้นใกัลเ้คยีงเพ้�อใหก้ัารอยูร่ว่ิม้กันัเปีน็ไปีอยา่งราบร้�นและ

คำน้งถึ้งควิาม้ปีลอดภัยโดยรวิม้ของชืุ้ม้ชื้นเปี็นหลักั

บริษัทฯ ม้ีกัารดูแลสภาพแวิดล้อม้ในซีอยทางเข้าบริษัทฯ ให้ม้ีควิาม้สะอาด และปีลอดภัย 

โดยรว่ิม้กับัหนว่ิยงานในเขติวัิงทองหลาง และบรษิทัโทรคม้นาคม้ ในกัารกัำจดัเถึาวิลัยท์ี�เกัาะติดิสายโทรศพัท์ 

และจัดเกั็บสายไฟื้ฟื้้าที�ร่วิงหย่อนให้เรียบร้อยเพ้�อปีลอดภัยกัับผู่้ใชื้้รถึและถึนนในบริเวิณ์ดังกัล่าวิ
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การม่ส่วนร่วมในสังค้ม

ในปีี 2564 บริษัทฯ ให้กัารสนับสนุนกัิจกัรรม้ติ่างๆ เพ้�อม้ีส่วินร่วิม้ในสังคม้ ดังนี�

1. สนับสนุนสิ�งของอุปีโภคบริโภคให้แกั่สำนักังานเขติวิังทองหลางเพ้�อชื้่วิยเหล้อผู่้ปี�วิย

และผู่้เฝ่้าระวิังจากัโรคติิดติ่อโควิิด-19 ในชืุ้ม้ชื้นในพ้�นที�เขติวิังทองหลาง

 

2. สนบัสนนุชื้ดุ PPE และหนา้กัากัอนาม้ยัใหก้ับัโรงพยาบาลสนาม้จงัหวิดัสม้ทุรปีรากัาร

 

3. สนับสนุนที�นอนจำนวิน 78 ชืุ้ด ให้แก่ัสำนักังานเขติวัิงทองหลาง เพ้�อจัดทำ

ศูนย์พักัคอยผู่้ปี�วิยโรคติิดติ่อโควิิค-19 ในพ้�นที�เขติวิังทองหลาง
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4. สนับสนุนอาหารและน�ำด้�ม้ ให้บุคลากัรทางกัารแพทย์โรงพยาบาลสนาม้บุษราคัม้ ที�

ดูแลรักัษาผู่้ปี�วิยโรคติิดติ่อโควิิด-19

 

5. สนับสนุนเคร้�องผ่ลิติออกัซิีเจนสำหรับผู่ป้ี�วิยโควิดิ-19 ให้แก่ัโรงพยาบาลสนาม้บุษราคัม้

 

6. บรษิทัฯ รว่ิม้กัับ ชื้ม้รม้รถึสวิยศรนีครนิทร ์รว่ิม้ปีระกัอบอาหารบรรจกุัล่องในโครงกัาร 

ข้าวิกัล่องปีันสุข พร้อม้น�ำด้�ม้ เพ้�อม้อบเป็ีนกัำลังใจแก่ับุคลากัรทางกัารแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลไทย

นครินทร์ และผู่้ปี�วิยโควิิด-19 ณ์ ศูนย์พักัคอยชืุ้ม้ชื้นเขติบางนา โรงเรียนเพี�ยนพินอนุสรณ์์ชืุ้ม้ชื้นใติ้ทางด่วิน

บางนา ซี้�งได้รับผ่ลกัระทบโดยติรงจากักัารแพร่กัระจายของโควิิด-19 ณ์ ศูนย์รถึ AUTO MASTER บางนา 

ชื้ม้รม้รถึสวิยศรีนครินทร์
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7. สนับสนุนสิ�งของอุปีโภคบริโภคเพ้�อชื้่วิยเหล้อผู่้ปีระสบอุทกัภัย ให้แกั่สำนักังาน

สวิัสดิกัารและคุ้ม้ครองแรงงานกัรุงเทพม้หานครพ้�นที� 4 เพ้�อส่งติ่อไปียังผู่้ปีระสบอุทกัภัย

 

8. สนับสนุนกัารจัดกัิจกัรรม้ของสำนักังานสิ�งแวิดล้อม้ภาคที� 10 (ขอนแกั่น) ในกัิจกัรรม้ 

“จติิอาสาเกับ็ขยะเพ้�อเม้อ้งขอนแกัน่นา่อยู”่ โดยใหใ้ชื้พ้้�นที�ของบรษิทัฯ สาขาจงัหวิดัขอนแกัน่ในกัารจดักัจิกัรรม้

  

 การใช้ความชำานาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม
บริษัทฯ ได้ใชื้้นวิัติกัรรม้และควิาม้ชื้ำนาญพิเศษทางธุุรกัิจให้กัับหน่วิยงานทางสังคม้อย่าง

ติ่อเน้�อง อาทิเชื้่น กัารปีระมู้ลรถึยนติ์ซี้�งเปี็นทรัพย์สินของหน่วิยงานราชื้กัารติ่างๆ และกัารให้ข้อมู้ลและสถึิติิ

ราคาซี้�อขายรถึม้้อสองรุ่นต่ิางๆ แกั่ธุนาคารแห่งปีระเทศไทย เพ้�อเปี็นข้อมู้ลราคาอ้างอิง ทั�งนี� บริษัทฯ ได้

คำน้งถึ้งผ่ลปีระโยชื้น์ของส่วินรวิม้เปี็นหลักัติลอดม้า
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4. การวิเคราะห์และคำาอธิบาย
 ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำาเนินงานในปี 2564

บริษัทฯ ม้ีผ่ลปีระกัอบกัารโดยรวิม้ของปีี 2564 เพิ�ม้ข้�นจากัปีีกั่อน แม้้ในปีี 2564 จะยังคงม้ีสถึานกัารณ์์

กัารแพรร่ะบาดของเชื้้�อไวิรสัโควิดิ - 19 อยา่งติอ่เน้�อง และม้นีโยบายชื้ว่ิยเหล้อลกูัหนี�ของสถึาบนักัารเงนิเปีน็

ระยะ โดยบริษัทฯ ม้ีรายได้รวิม้เท่ากัับ 901.69 ล้านบาท เพิ�ม้ข้�น 32.61 ล้านบาท หร้อคิดเปี็นร้อยละ 3.75 

และมี้กัำไรจากักัารดำเนินงานเพิ�ม้ข้�น 32.25 ลา้นบาท หรอ้คิดเป็ีนรอ้ยละ 10.30 และกัำไรสุทธุเิพิ�ม้ข้�นรอ้ยละ 

12.34 สาเหติุหลักัม้าจากักัารปีรับเพิ�ม้ค่าดำเนินกัารรถึยนติ์ติั�งแติ่เด้อนสิงหาคม้ 2563 และจำนวินรถึ

จบปีระมู้ลที�เพิ�ม้สูงข้�น

ผู้ลูการดิำเนินงานของบุริษัทฯ	สำหรับุปีี	2564	สิ�นส่ดิวันท่�	31	ธัันวาค้ม	2564 สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : ล้านบาท)

2562 2563 2564
การเปลี่ยนแปลง

% ปี 63/ ปี 62 % ปี 64/ ปี 63

รายได้จากักัารให้บริกัาร 803.42 864.34 896.83 7.58% 3.76%

กัำไรขั�นติ้น 425.41 452.64 477.13 6.40% 5.41%

กัำไรจากักัารดำเนินงาน 293.38 312.89 345.14 6.65% 10.30%

EBITDA 341.83 433.26 472.79 26.75% 9.12%

กัำไรสุทธุิ 234.25 227.97 256.09 (2.68%) 12.34%

อัติราส่วิน EBITDA 42.07 49.85 52.43 7.78 2.58

อัติราส่วินกัำไรสุทธุิ 28.83 26.23 28.40 (2.60) 2.17

ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีอัติรากัำไรสุทธุิร้อยละ 28.40 เพิ�ม้ข้�นจากัร้อยละ 26.23 ในปีี 2563 ส่วินใหญ่

เกัิดจากัจำนวินรถึจบปีระมู้ลที�เพิ�ม้ข้�น กัารปีรับเพิ�ม้รายได้ค่าดำเนินกัารรับของบริษัทฯ และกัารปีรับลดค่า

ใชื้้จ่ายติ่างๆ ของบริษัทฯ เพ้�อให้สอดคล้องกัับสถึานกัารณ์์ปีัจจุบัน
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รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากักัารให้บริกัารของบริษัทฯ สำหรับปีี 2564 สรุปีได้ดังนี�

รายได้จากการให้บริการ
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

 ปีระมู้ลรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ 703.31 87.54 733.97 84.91 777.31 86.67 

 รายได้ค่าขนย้าย 86.24 10.73 99.58 11.52 99.25 11.07 

 รายได้จากักัารปีระมู้ลอ้�น 13.87 1.73 30.79 3.56 20.27 2.26 

รวม 803.42 100.00 864.34 100.00 896.83 100.00 

รายไดจ้ากักัารใหบ้รกิัารสำหรบัปีี 2564 ม้จีำนวิน 896.83 ลา้นบาท (ปี ี2563: 864.34 ลา้นบาท) เพิ�ม้ข้�น 

32.49 ลา้นบาท คดิเปีน็รอ้ยละ 3.76 สาเหติหุลกััม้าจากักัารปีรบัเพิ�ม้คา่ดำเนนิกัารรถึยนติต์ิั�งแติเ่ดอ้นสงิหาคม้ 

2563 และกัารจบปีระมู้ลที�เพิ�ม้สูงข้�นดังที�ได้กัล่าวิม้าแล้วิ นอกัจากันี�ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารเพิ�ม้กัิจกัรรม้

บริกัารติ่าง ๆ  เชื้่น ระบบกัารปีระมู้ลผ่่าน  AUCT BID, กัารปีระมู้ลอสังหาริม้ทรัพย์, กัารจัดอีเวิ้นท์งานปีระมู้ล

รถึติู้ หร้อ Van Carnival และบริกัารขนย้ายหลังกัารขายให้กัับลูกัค้าที�ปีระมู้ลรถึได้ เปี็นติ้น

รายได้อื่น

รายได้อ้�นส่วินใหญ่ม้าจากัดอกัเบี�ยรับจากัเงินฝ่ากัธุนาคาร โดยในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีอัติราดอกัเบี�ย

เงินฝ่ากัเฉีลี�ยอยู่ในชื้่วิงร้อยละ 0.25 - 0.70 ติ่อปีี และม้ีกัำไรจากักัารติัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้จำนวิน 

2.5 ล้านบาท 
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ต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการ
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1

ค่าใชื้้จ่ายเกัี�ยวิกัับยานพาหนะ2 112.47 14.00 116.36 13.46 131.69 14.68

เงินเด้อนและค่าใชื้้จ่ายเกัี�ยวิกัับพนักังาน 76.20 9.48 83.00 9.60 83.98 9.36

ค่าเชื้่าสถึานที�และอุปีกัรณ์์ที�เกัี�ยวิข้อง

   กัับกัารปีระมู้ล3

63.79 7.94 3.77 0.44 0.64 0.07

ค่าเส้�อม้ราคาสิทธุิกัารใชื้้ทรัพย์สิน3 - - 68.77 7.96 75.60 8.43

ค่าเส้�อม้ราคาทรัพย์สิน 37.90 4.72 36.70 4.25 36.57 4.08

ค่าใชื้้จ่ายในกัารจัดปีระมู้ล4 42.07 5.24 41.09 4.75 35.45 3.95

ค่ารักัษาควิาม้ปีลอดภัย 23.37 2.91 23.94 2.77 25.09 2.80

อ้�นๆ 22.21 2.71 38.07 4.41 30.68 3.42

รวม 378.01 47.05 411.70 47.63 419.70 46.80

หม้ายเหติุ:
1. ร้อยละของรายได้จากักัารให้บริกัาร
2. ค่าใชื้้จ่ายเกัี�ยวิกัับยานพาหนะ ค้อ ค่าจ้างบริษัทขนย้ายรถึเพ้�อขนย้ายรถึที�จะเข้าปีระมู้ลจากัสถึานที�เกั็บรักัษารถึแห่งหน้�ง

ไปีเกั็บยังอีกัสถึานที�หน้�งเพ้�อรอนำเข้าปีระมู้ล และค่าใชื้้จ่ายขนย้ายรถึหลังกัารขายให้กัับลูกัค้าที�ปีระมู้ลรถึได้
3. ค่าเชื้่าสถึานที�และอุปีกัรณ์์ที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารปีระมู้ล ค้อ ค่าเชื้่าสถึานที�เกั็บรักัษารถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ และสถึานที�

ปีระมู้ลทั�งในกัรุงเทพม้หานครและติ่างจังหวิัด รวิม้ถึ้งอุปีกัรณ์์ติ่างๆ เชื้่น เคร้�องถึ่ายเอกัสาร เคร้�องเสียง เติ็นท์ เปี็นติ้น 
ในปีี 2563 นำม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินฉีบับที� 16 เร้�องสัญญาเชื้่า ม้าถึ้อปีฏิิบัติิส่งผ่ลให้ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงวิิธุีกัาร
บันท้กับัญชื้ีจากัรับรู้เปี็นค่าเชื้่าม้าเปี็นกัารรับรู้เปี็นค่าเส้�อม้ราคาสิทธุิกัารใชื้้ทรัพย์สิน

4. ค่าใชื้้จ่ายในกัารจัดปีระมู้ล ค้อ ค่าบริกัารทำควิาม้สะอาดรถึที�เข้าปีระมู้ล ค่าน�ำม้ันเติิม้รถึหลังจากัรถึถึูกัปีระมู้ลได้ เพ้�อให้
รถึที�ปีระมู้ลเคล้�อนย้ายได้ ค่าจ้างพนักังานเสริม้ในวิันปีระมู้ล ค่าติกัแติ่งสถึานที�ปีระมู้ล และค่าใชื้้จ่ายอ้�นๆ ที�เกัี�ยวิเน้�อง
กัับกัารสนับสนุนกัารปีระมู้ล เปี็นติ้น

ติน้ทนุกัารใหบ้รกิัารรวิม้สำหรบัปี ี2564 ม้จีำนวิน 419.70 ลา้นบาท (ปี ี2563: 411.70 ลา้นบาท) สดัสว่ิน

รายได้จากักัารให้บริกัารลดลงอยู่ที�ร้อยละ 46.80 (ปีี 2563: ร้อยละ 47.63) โดยติ้นทุนกัารให้บริกัารส่วินใหญ่

เปีน็คา่ใชื้จ้า่ยเกีั�ยวิกัับยานพาหนะที�เกัดิจากัคา่เคล้�อนยา้ยรถึที�เพิ�ม้สงูข้�นติาม้ปีรมิ้าณ์รถึที�เคล้�อนยา้ยเขา้ม้าสู่

กัระบวินกัารปีระมู้ลม้ากัข้�น ปีระกัอบกัับติ้นทุนค่าเคล้�อนย้ายรถึหลังกัารขายที�เปี็นบริกัารเสริม้ในปีี 2564  

เพิ�ม้สูงข้�น
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ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใชื้้จ่ายในกัารขายและให้บริกัาร 34.39 4.28 32.95 3.81 29.57 3.30 

ค่าใชื้้จ่ายในกัารบริหาร 106.80 13.29 111.54 12.90 107.29 11.96 
รวม 141.19 17.57 144.49 16.72 136.86 15.26 

คา่ใชื้จ้า่ยในกัารขายและใหบ้รกิัาร และคา่ใชื้จ้า่ยในกัารบรหิารสำหรบัปี ี2564 ม้จีำนวิน 136.86 ลา้นบาท 

(ปีี 2563: 144.49 ล้านบาท) ลดลง 7.63 ล้านบาท หร้อคิดเปี็นร้อยละ 5.28 ส่วินใหญ่ลดลงจากักัารปีระหยัด

คา่ใชื้จ้า่ยติา่งๆ ในกัารปีระม้ลูออนไลนใ์นสว่ินที�เปีน็คา่ใชื้จ้า่ยดา้นกัารติลาดและกัารปีระชื้าสมั้พนัธุโ์ดยเฉีพาะ

บริษัทฯ มุ้่งเน้นกัารปีระชื้าสัม้พันธุ์ผ่่านทางโซีเชื้ียลม้ีเดีย และค่าบริกัารขนเงินสด รวิม้ถึ้งม้ีกัารปีรับลดค่า

ใชื้้จ่ายอ้�นๆ เพ้�อให้สอดคล้องกัับสถึานกัารณ์์ปีัจจุบันดังที�ได้กัล่าวิม้าแล้วิ

ความสามารถในการทำากำาไร
(หน่วิย : ล้านบาท)

2562 2563 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กัำไรขั�นติ้น 425.41 52.95 452.64 52.37 477.13 53.20 

กัำไรจากักัารดำเนินงาน 293.38 36.11 312.90 36.00 345.13 38.28 

กัำไรสุทธุิ 234.25 28.83 227.97 26.23 256.09 28.40 

กัำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีี 234.25 28.83 225.46 25.94 253.04 28.06

ในปีี 2564 กัำไรขั�นติ้นของบริษัทฯ เพิ�ม้ข้�นจากัปีี 2563 โดยมี้กัำไรขั�นติ้นเท่ากัับ 477.13 ล้านบาท 

เพิ�ม้ข้�น 24.49 ล้านบาท หร้อคิดเปี็นร้อยละ 5.41 กัำไรจากักัารดำเนินงานเพิ�ม้ข้�นจำนวิน 32.23 ล้านบาท 

หร้อคิดเปี็นร้อยละ 10.30 เม้้�อเทียบกัับปีี 2563 เน้�องจากัรายได้จากักัารให้บริกัารม้ีอัติรากัารเติิบโติร้อยละ 

3.76 และกัำไรสทุธิุเพิ�ม้ข้�น 28.12 ลา้นบาท หรอ้คดิเปีน็รอ้ยละ 12.33 เม้้�อเทยีบกับัปี ี2563 ซี้�งเกัดิจากัปีรมิ้าณ์

รถึจบปีระมู้ลเพิ�ม้ข้�นและกัารปีรับเพิ�ม้คา่ดำเนินกัารรถึยนต์ิติั�งแต่ิกัลางเดอ้นสิงหาคม้ 2563 ดงัที�ไดก้ัลา่วิม้าแล้วิ 

ควิบคู่กัับกัารบริหารจัดกัารด้านติ้นทุนได้อย่างม้ีปีระสิทธุิภาพ
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
(หน่วิย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2562 2563 2564

 สินทรัพย์รวิม้ 845.40 1,778.41 1,825.55

 สินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้ - 829.78 794.76

 หนี�สินรวิม้ 328.12 1,272.14 1,286.23

 หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า - 799.13 788.83

 ส่วินของเจ้าของ 517.28 506.27 539.32

 กัำไรสะสม้ที�ยังไม้่จัดสรร 182.03 171.02 204.07

สินทรัพย์รวม

ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีสินทรัพย์รวิม้จำนวิน 1,825.55 ล้านบาท (ปีี 2563: 1,778.41 ล้านบาท) เพิ�ม้ข้�น 

47.14 ล้านบาท คิดเปี็นร้อยละ 2.65 โดยม้ีรายกัารเปีลี�ยนแปีลงที�สำคัญดังนี�

- เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสดจำนวิน 167.50 ล้านบาท ลดลง 25.86 ล้านบาท เม้้�อเทียบกัับ

ปีี 2563 หร้อคิดเปี็นร้อยละ 9.18 ของสินทรัพย์รวิม้ 

- สินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้ติาม้สัญญาเชื้่าจำนวิน  794.76 ล้านบาท ลดลง 35.02 ล้านบาท เม้้�อเทียบกัับ

ปีี 2563 และคิดเปี็นร้อยละ 43.54 ของสินทรัพย์รวิม้ 

- ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�นจำนวิน 113.05 ล้านบาท ลดลง 12.69 ล้านบาท เม้้�อเทียบกัับปีี 2563 

หร้อคิดเปี็นร้อยละ 6.19 ของสินทรัพย์รวิม้

- ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์สุทธุิจำนวิน 282.34 ล้านบาท เพิ�ม้ข้�น 2.56 ล้านบาท เม้้�อ

เทยีบจากัปี ี2563 หรอ้คดิเปีน็รอ้ยละ 15.47 ของสนิทรพัย์รวิม้ เปีน็ผ่ลจากักัารพฒันาปีรบัปีรงุพ้�นที�สำนกัังาน

ใหญ่ สาขา และพัฒนาพ้�นที�คลังสินค้าติ่างจังหวิัด

หนี้สินรวม 

ปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีหนี�สินรวิม้จำนวิน 1,286.23 ล้านบาท (ปีี 2563: 1,272.14 ล้านบาท) เพิ�ม้ข้�น 14.09 

ล้านบาท หร้อคิดเปี็นร้อยละ 1.11 โดยม้ีรายกัารเปีลี�ยนแปีลงที�สำคัญดังนี�  

- เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�นจำนวิน 378.28 ล้านบาท ลดลง 0.73 ล้านบาท เม้้�อเทียบกัับปีี 2563 

หรอ้คดิเปีน็รอ้ยละ 29.41 ของหนี�สนิรวิม้ สว่ินใหญเ่ปีน็เจา้หนี�คา่รถึที�รอชื้ำระคน้ใหก้ับัเจา้ของทรัพยเ์ม้้�อครบ

กัำหนดชื้ำระภายใน 4 - 7 วิันนับจากัวิันปีระมู้ล

- หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าทางกัารเงินจำนวิน 788.83 ล้านบาท ลดลง 10.30 ล้านบาท หร้อคิดเปี็น

ร้อยละ 1.29 เกัิดจากักัารยกัเลิกัสัญญาชื้่าบางส่วิน
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- หนี�สินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�นจำนวิน 69.89 ล้านบาท เพิ�ม้ข้�น 12.67 ล้านบาท เม้้�อเทียบจากัปีี 2563 

คิดเปี็นร้อยละ 5.43 ของหนี�สินรวิม้ ส่วินใหญ่เปี็นเงินม้ัดจำปี้ายปีระมู้ลออนไลน์ เน้�องจากัม้ีลูกัค้าให้ควิาม้

สนใจสม้ัครเปี็นสม้าชื้ิกัเพ้�อใชื้้บริกัารปีระมู้ลออนไลน์ผ่่านระบบ AUCT Live เพิ�ม้ม้ากัข้�น 

ส่วนของเจ้าของ

ณ์ สิ�นปีี 2563 และ 2564 บริษัทฯ ม้ีส่วินของเจ้าของเท่ากัับ 506.27 ล้านบาท และ 539.32 ล้านบาท 

ติาม้ลำดับ โดยในชื้่วิงปีี 2563 และ 2564 บริษัทฯ ม้ีทุนชื้ำระแล้วิทั�งสิ�น 137.50 ล้านบาท และม้ีผ่ลปีระกัอบ

กัารกัำไรม้าโดยติลอด

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข้้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. บริษัทฯ ม้ีภาระผู่กัพันเกัี�ยวิกัับสัญญาบริกัารเปี็นจำนวินเด้อนละปีระม้าณ์ 2 ล้านบาท (ปีี 2563:  

2 ล้านบาท)

2. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเชื้่าดำเนินงานที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารเชื้่าที�ดินระยะยาวิเพ้�อใชื้้เป็ีนสถึานที�

ปีระกัอบกัารติ่างๆ ที�ม้ีมู้ลค่าติ�ำ ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีภาระผู่กัพันในกัารจ่ายค่าเชื้่าติาม้

สัญญาดังกัล่าวิเปี็นจำนวินเงิน 3 ล้านบาท (ปีี 2563: 3 ล้านบาท)

3. บริษัทฯ ม้ีหนังส้อค�ำปีระกัันที�ออกัโดยธุนาคารพาณ์ิชื้ย์ในปีระเทศจำนวิน 17 ล้านบาท (ปีี 2563: 

14 ล้านบาท) ซี้�งเกัี�ยวิเน้�องกัับกัารค�ำปีระกัันกัารใชื้้ไฟื้ฟื้้า และกัารค�ำปีระกัันกัารปีฏิิบัติิติาม้สัญญาให้ดำเนิน

กัารปีระมู้ลขายทอดติลาด

4. บริษัทฯ ได้รับอนุม้ัติิวิงเงินเบิกัเกัินบัญชื้ีจำนวิน 102 ล้านบาท และวิงเงินหนังส้อค�ำปีระกััน 

48 ล้านบาท (2563: 92 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ติาม้ลำดับ) จากัสถึาบันกัารเงิน 6 แห่ง เพ้�อใชื้้ในกัาร

ดำเนินงานของกัิจกัาร

5. บริษัทฯ ม้ีภาระผู่กัพันติาม้สัญญาในกัารปีระมู้ลขายทอดติลาดเพ้�อให้เปี็นไปีติาม้กัารปีระมู้ลขาย

ทอดติลาดให้กัับบริษัทที�ไม้่เกีั�ยวิข้องกัันและธุนาคารพาณ์ิชื้ย์ โดยม้ีกัำหนดระยะเวิลาติั�งแติ่เด้อนพฤษภาคม้ 

2549 ถึ้งเด้อนม้กัราคม้ 2567 โดยที�บริษัทฯ จะติ้องปีฏิิบัติิติาม้เง้�อนไขที�สำคัญในสัญญา เชื้่น ค่านายหน้า 

เปี็นติ้น
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การวิเคราะห์สภาพคล่องและกระแสเงินสด
(หน่วิย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 2562 2563 2564

กัำไรจากักัิจกัรรม้ดำเนินงานกั่อนกัารเปีลี�ยนแปีลงในสินทรัพย์

    และหนี�สินดำเนินงาน

340.03 430.45 471.58

เงินสดสุทธุิได้ม้า (ใชื้้ไปีใน) กัิจกัรรม้ดำเนินงาน 301.01 534.06 437.95

เงินสดสุทธุิได้ม้า (ใชื้้ไปีใน) กัิจกัรรม้ลงทุน (151.01) (109.35) (168.17)

เงินสดสุทธุิได้ม้า (ใชื้้ไปีใน) กัิจกัรรม้จัดหาเงิน (192.46) (300.04) (295.64)

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสดเพิ�ม้ข้�น (ลดลง) สุทธุิ (42.46) 124.67 (25.86)

เงินสดิแลูะรายการเท่ยบุเท่าเงินสดิปีลูายปีี 68.69 193.36 167.50

ในปีี 2562 - 2564 บริษัทฯ ม้ีกัระแสเงินสดสุทธุิได้ม้าจากักัิจกัรรม้ดำเนินงานเท่ากัับ 301.02 ล้านบาท, 

534.06 ล้านบาท และ 437.95 ล้านบาท ติาม้ลำดับ จากัผ่ลปีระกัอบกัารที�ม้ีกัำไรสุทธุิเพิ�ม้ข้�น รวิม้ถึ้งกัาร

เปีลี�ยนแปีลงเงินทุนหมุ้นเวิียน ได้แกั่ ลูกัหนี�และเจ้าหนี�ค่ารถึที�ยังไม้่ครบกัำหนดชื้ำระ ณ์ วิันสิ�นงวิดเปี็นหลักั

บริษัทฯ ม้ีกัระแสเงินสดสุทธุิใชื้้ไปีในกัิจกัรรม้ลงทุนในปีี 2564 เท่ากัับ 168.17 ล้านบาท ซี้�งส่วินใหญ่

เปี็นเงินสดจ่ายเพ้�อกัารลงทุนในส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคาร อุปีกัรณ์์ 54.86 ล้านบาท ติาม้แผ่นกัารพัฒนา

กัิจกัารของสำนักังานใหญ่ สาขา และคลังสินค้าติ่างจังหวิัด

บริษัทฯ ม้ีกัระแสเงินสดสุทธุิใชื้้ไปีในกัิจกัรรม้จัดหาเงินในปีี 2564 เท่ากัับ 295.64 ล้านบาท ส่วินใหญ่

เปี็นรายกัารจ่ายเงินปีันผ่ลจำนวิน 219.99 ล้านบาท และกัารจ่ายชื้ำระหนี�ติาม้สัญญาเชื้่าจำนวิน 75.65 

ล้านบาท 

ทั�งนี� ภาพรวิม้กัารเปีลี�ยนแปีลงในกัระแสเงินสดของบริษัทฯ ม้าจากักัระแสเงินสดจากักัารดำเนินงาน

เปี็นหลักั โดยในปีี 2562 - 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงกัระแสเงินสดสุทธุิลดลง 42.46 ล้านบาท เพิ�ม้ข้�น 

124.67 ล้านบาท และลดลง 25.86 ล้านบาท  ติาม้ลำดับ ส่งผ่ลให้บริษัทฯ ม้ีเงินสดและรายกัารเทียบเท่า

เงินสด ณ์ สิ�นปีี 2564 เท่ากัับ 167.50 ล้านบาท บริษัทฯ ม้ีฐานะกัารเงินที�ม้ั�นคงและม้ีสภาพคล่องสูง รวิม้ทั�ง

ม้ีควิาม้สาม้ารถึในกัารเข้าถึ้งแหล่งเงินทุนที�หลากัหลายอย่างเพียงพอ
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื้้�อบริษัทที�ออกัหลักัทรัพย์ : บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)

ชื้้�อย่อหลักัทรัพย์ : AUCT

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000341

ลักัษณ์ะกัารปีระกัอบธุุรกัิจ : บริกัารจัดกัารปีระมู้ลสินค้า

ทุนจดทะเบียนหุ้นสาม้ัญ : 550,000,000 หุ้น

ทุนจดทะเบียนชื้ำระแล้วิ : 137,500,000 บาท 

มู้ลค่าหุ้นที�ติราไวิ้ : 0.25 บาท

ที�ติั�งสำนักังานใหญ่ : 518/28 ซีอยราม้คำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิงวัิงทองหลาง  

  เขติวิังทองหลาง กัรุงเทพม้หานคร 10310

เวิ็บไซีติ์  : www.auct.co.th

โทรศัพท์ : 0 2033 6555 

โทรสาร : 0 2935 6020

นักัลงทุนสัม้พันธุ์ : 0 2033 6555 กัด 4

 ข้อมูลูสำานักงานสาขา

1. สาขารังสิติ คลอง 8  เลขที� 49/24 หมู้ท่ี� 2 ติำบลลำผ่กัักัดู อำเภอธุญับรุ ีจงัหวิดัปีทมุ้ธุาน ี12110

2. สาขาเชื้ียงใหม้่  เลขที� 325/2 หมู้่ที� 7 ติำบลหนองควิาย อำเภอหางดง จังหวิัดเชื้ียงใหม้่ 

  50230

3. สาขานครราชื้สีม้า  เลขที� 3320/4 ติำบลบ้านใหม่้ อำเภอเม้อ้งนครราชื้สีม้า จงัหวัิดนครราชื้สีม้า 

  30000

4. สาขาสุราษฎร์ธุานี  เลขที� 33/2 หมู้่ที� 1 ติำบลท่าทองใหม้่ อำเภอกัาญจนดิษฐ์ 

  จังหวิัดสุราษฎร์ธุานี 84290

5. สาขาอุบลราชื้ธุานี  เลขที� 6 หมู้่ที� 9 ติำบลหนองกัินเพล อำเภอวิารินชื้ำราบ 

  จังหวิัดอุบลราชื้ธุานี 34190

6. สาขาสงขลา เลขที� 313 หมู้่ที� 5 ติำบลท่าชื้้าง อำเภอบางกัล�ำ จังหวิัดสงขลา 90110

7. สาขาอุดรธุานี  เลขที� 54 หมู้ท่ี� 2 ติำบลนาด ีอำเภอเม้อ้งอดุรธุาน ีจงัหวิดัอดุรธุาน ี41000

8. สาขาพิษณ์ุโลกั  เลขที� 788/9 หมู้ท่ี� 7 ติำบลสม้อแข อำเภอเม้อ้งพิษณุ์โลกั จงัหวิดัพษิณ์โุลกั 

  65000

9. สาขาราชื้บุรี  เลขที� 41/1 หมู้่ที� 5 ติำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโปี�ง จังหวิัดราชื้บุรี 70110

10. สาขาขอนแกั่น  เลขที� 247 หมู้่ที� 10 ติำบลสำราญ อำเภอเม้้องขอนแกั่น จังหวิัดขอนแกั่น 

  40000
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11. สาขาชื้ลบุรี เลขที� 132/2 หมู้่ที� 1 ติำบลหนองปีร้อ อำเภอบางละมุ้ง จังหวิัดชื้ลบุรี 

  20150

12. สาขาระยอง เลขที� 73/12 หมู้่ที� 8 ติำบลทับม้า อำเภอเม้้องระยอง จังหวิัดระยอง 

  21000

	 บุ่ค้ค้ลูอ้างอิง

นายทะเบียนหลักัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝ่ากัหลักัทรัพย์ (ปีระเทศไทย) จำกััด

  อาคารติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

  (ข้างสถึานทูติจีน) 

  ทาวิเวิอร์ เอ ชื้ั�น 14 เลขที� 93 ถึนนรัชื้ดาภิเษกั 

  แขวิงดินแดง เขติดินแดง กัรุงเทพม้หานคร 10400 

  โทร. 0 2009 9000 

ผู่้สอบบัญชื้ี : บริษัท สำนักังาน อีวิาย จำกััด

  193/136-137 อาคารเลครัชื้ดา ออฟื้ฟื้ิศ คอม้เพล็กัซี์ 

  ชื้ั�น 33 ถึนนรัชื้ดาภิเษกั แขวิงคลองเติย เขติคลองเติย 

  กัรุงเทพม้หานคร 10110

  โทร. 0 2264 0777

5.2  ข้อมูลสำาคัญอื่น
- ไม้่ม้ี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ไม้่ม้ีข้อพิพาททางกัฎหม้ายที�อาจม้ีผ่ลกัระทบด้านลบติ่อสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ที�ม้ีจำนวินสูงกัวิ่าร้อยละ 5 ของส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น และไม้่ม้ีข้อพิพาททางกัฎหม้ายอ้�นใดที�อาจม้ี

ผ่ลกัระทบติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจของบริษัทฯ อย่างม้ีนัยสำคัญ

5.4 ตลาดรอง
 - ไม้่ม้ี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา (กรณีออกตราสารหนี้)
- ไม้่ม้ี -



ส่วนที่่� 2
การกำากับดูแลกิจการ



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 63

6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

บรษัิทฯ ติระหนกััถึง้ควิาม้สำคญัของกัารม้รีะบบบรหิารจดักัารที�ม้ปีีระสทิธุภิาพ 

โปีรง่ใส และสาม้ารถึติรวิจสอบได้ ซี้�งระบบกัารบริหารจัดกัารที�ดจีะช่ื้วิยสร้างควิาม้เชื้้�อ

ม้ั�น ควิาม้ม้ั�นใจให้กัับผู่้ถึ้อหุ้น นักัลงทุน ผู่้ม้ีส่วินได้เสีย และผู่้ที�เกัี�ยวิข้องทุกัฝ่�ายได้

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนดนโยบายกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดีไวิ้เปี็นส่วินหน้�ง

ของจรรยาบรรณ์ทางธุุรกิัจของบริษัทฯ และที�ปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท ครั�งที� 

5/2564 เม้้�อวิันที� 17 ธุันวิาคม้ 2564 ได้ม้ีกัารทบทวินจรรยาบรรณ์ทางธุุรกัิจ โดยย้ด

หลกัักัารติาม้นโยบายกัารปีฏิบิติัิที�ดขีองบรษิทัจดทะเบยีนและติาม้หลกัักัารกัำกับัดแูล

กัจิกัารที�ดสีากัลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD Principles of Corporate Governance) ซี้�งครอบคลุม้หลักักัาร 5 หม้วิด ได้แกั่ 

สิทธุิของผู่้ถึ้อหุ้น กัารปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นอย่างเท่าเทียม้กััน บทบาทของผู่้ม้ีส่วินได้เสีย 

กัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลและควิาม้โปีร่งใส และควิาม้รับผิ่ดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัาร รวิม้ทั�ง

หลกัักัารกัำกัับดแูลกัจิกัารที�ดสีำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี ี2560 (Corporate Governance 

Code: “CG Code”) ของสำนกัังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกับัหลกััทรพัยแ์ละติลาดหลกััทรพัย์

จำนวิน 8 ข้อ ดังนี�

1. ติระหนักัถึ้งบทบาทและควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารในฐานะผู่้นำที�

สร้างคุณ์ค่าให้แกั่กัิจกัารอย่างยั�งย้น โดยบริษัทฯ ได้ม้ีกัารทบทวินบทบาท หน้าที� และ

ควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารและคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดย่อย รวิม้ทั�งจัดให้มี้กัาร

ปีระเม้ินผ่ลกัารปีฏิิบัติิงานของคณ์ะกัรรม้กัารเปี็นปีระจำทุกัปีี รวิม้ทั�งกัารปีระเม้ินผ่ล

กัารปีฏิบัิติงิานของผู่บ้ริหารสูงสดุ ได้แกั ่ปีระธุานเจา้หน้าที�บรหิารและกัรรม้กัารผู่จั้ดกัาร 

เปี็นปีระจำทุกัปีี

2. กัำหนดวิัติถึุปีระสงค์ เปี้าหม้ายหลักัของกัิจกัารที�เปี็นไปีเพ้�อควิาม้ยั�งย้น ซี้�ง

กัำหนดโดยคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร รวิม้ทั�งกัำหนดงบปีระม้าณ์ที�จำเปี็นเสนอติ่อคณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัทเปี็นปีระจำทุกัปีี

3. เสรมิ้สรา้งคณ์ะกัรรม้กัารที�ม้ปีีระสทิธิุผ่ล ซี้�งคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนด

ค่าติอบแทน ได้ทำหน้าที� สรรหาบุคคลที�ม้ีคุณ์สม้บัติิครบถึ้วิน ม้ีควิาม้รู้ ควิาม้สาม้ารถึ 

และปีระสบกัารณ์์ในหลากัหลายด้านม้าเป็ีนกัรรม้กัารบริษัท เพ้�อเสริม้สร้างให้คณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัทสาม้ารถึพัฒนาธุุรกัิจและองค์กัร ให้ม้ีควิาม้แข็งแกัร่ง และเติิบโติอย่าง

ยั�งย้น



แบบ 56-1 One Report ปีี 256464

4. สรรหาและพัฒนาผู่้บริหารระดับสูงและกัารบริหารบุคลากัร คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่า

ติอบแทน ผ่่านกัารเสนอของฝ่�ายทรัพยากัรบุคคล ได้ทำหน้าที�สรรหาบุคคลที�ม้ีคุณ์สม้บัติิครบถึ้วิน ม้ีควิาม้รู้

ควิาม้สาม้ารถึ และปีระสบกัารณ์์ม้าเปี็นผู่้บริหารระดับสูง รวิม้ทั�งดูแลกัารพัฒนา ฝ่ึกัอบรม้บุคลากัร รวิม้ทั�ง

สวิัสดิภาพในกัารทำงานอย่างเหม้าะสม้

5. สง่เสรมิ้นวิตัิกัรรม้ และกัารปีระกัอบธุรุกิัจอยา่งม้คีวิาม้รับผิ่ดชื้อบ โดยฝ่�ายไอทขีองบรษิทัฯ ไดพ้ฒันา

ระบบกัารปีระม้ลูออนไลนท์ี�ทนัสม้ยั เพ้�อใหก้ัารปีระมู้ลเปีน็ไปีอย่างโปีรง่ใสและยุติธิุรรม้ ซี้�งสาม้ารถึสร้างควิาม้

ม้ั�นใจให้กัับลูกัค้า และคู่ค้าได้เปี็นอย่างดี

6. ดูแลให้ม้ีระบบกัารบริหารควิาม้เสี�ยงและกัารควิบคุม้ภายในที�เหม้าะสม้ โดยคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 

และคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยงของบริษทัฯ ได้ม้กีัารปีระชุื้ม้ร่วิม้กัับผู้่บริหารทุกัฝ่�าย เพ้�อพิจารณ์าปีระเมิ้น

ควิาม้เสี�ยงด้าน ติ่างๆ รวิม้ทั�งหาแนวิทางในกัารแกั้ไข และปี้องกัันควิาม้เสี�ยงที�อาจเกัิดข้�นได้อย่างสม้�ำเสม้อ 

นอกัจากันี� สำนกััติรวิจสอบภายในและผู่ต้ิรวิจสอบภายในของบรษิทัฯ ไดม้้กีัารติรวิจสอบระบบควิบคมุ้ภายใน

และกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงติ่างๆ ทุกัไติรม้าส เพ้�อรายงานติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง และ

คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ติาม้ลำดับ

7. รักัษาควิาม้น่าเชื้้�อถึ้อทางกัารเงินและกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ม้ีโปีรแกัรม้ปีระม้วิล

ผ่ลทางบัญชื้ีที�ถึูกัติ้องและม้ีปีระสิทธุิภาพ ติรวิจสอบโดยผู้่สอบบัญชื้ีจากับริษัทผู้่ติรวิจสอบบัญชื้ีที�ม้ีชื้้�อเสียง 

และที�ไม้่ม้ีควิาม้สัม้พันธ์ุหร้อส่วินได้เสียกัับบริษัทฯ ผู้่บริหาร ผู้่ถ้ึอหุ้นใหญ่ หร้อผู่้เกีั�ยวิข้องแติ่อย่างใด จ้งมี้

ควิาม้อิสระในกัารติรวิจสอบและแสดงควิาม้เห็นต่ิองบกัารเงินของบริษทัฯ และสาม้ารถึรักัษาควิาม้น่าเชื้้�อถึอ้

ทางกัารเงินและกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ ม้ีกัารทบทวินกัารพิจารณ์าแติ่งติั�งผู่้ติรวิจสอบบัญชื้ี

เปี็นปีระจำทุกัปีี

8. สนับสนุนกัารม้ีส่วินร่วิม้และกัารส้�อสารกัับผู่้ถึ้อหุ้น โดยบริษัทฯ ม้ีกัารให้ข้อมู้ลกัารดำเนินธุุรกัิจ ผ่ล

กัารดำเนินงาน และแนวิโน้ม้ แกั่นักัลงทุน ผู่้ถึ้อหุ้น และผู่้สนใจทั�วิไปี ผ่่านชื้่องทางติ่างๆ เชื้่น รายกัารเพ้�อ

กัารลงทุนผ่่านทางออนไลน์ และจัดปีระชืุ้ม้นักัวิิเคราะห์และนักัลงทุนสถึาบัน อย่างสม้�ำเสม้อ

จากัหลกัักัารกัำกัับดแูลกิัจกัาร 8 ขอ้ขา้งติน้ เปีน็หลกััปีฏิบิตัิทิี�เนน้บทบาทหนา้ที�ของคณ์ะกัรรม้กัารและ

บูรณ์ากัารหลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี ควิาม้รับผ่ิดชื้อบติ่อสังคม้ และกัารพัฒนาควิาม้ยั�งย้นเข้าไปีในกัาร

ปีระกัอบธุุรกัิจเพ้�อให้ทุกัฝ่�ายได้ปีระโยชื้น์ร่วิม้กััน เปี็นแนวิทางปีฏิิบัติิ และม้ีกัารทบทวินเปี็นปีระจำทุกัปีี ทั�งนี� 
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บริษัทฯ ได้ปีระกัาศให้กัรรม้กัาร ผู่้บริหาร และพนักังานทุกัคน รับทราบและย้ดถ้ึอปีฏิิบัติิติาม้แนวิทางของ

หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดีอย่างเคร่งครัด โดยม้ีนโยบายและแนวิปีฏิิบัติิแยกัเปี็น 5 หม้วิด ดังนี�

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ติระหนักัและให้ควิาม้สำคัญในสิทธุิพ้�นฐานต่ิางๆ ของผู้่ถึ้อหุ้น ทั�งในฐานะของ

เจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักัลงทุนในหลักัทรัพย์ เชื้่น สิทธุิในกัารซี้�อ ขาย หร้อโอนหลักัทรัพย์ที�ตินถึ้ออยู่ 

สิทธุิในกัารได้รับข้อมู้ลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธุิในกัารที�จะได้รับส่วินแบ่งผ่ลกัำไร

จากับริษัทฯ สิทธุิติ่างๆ ในกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น สิทธุิในกัารแสดงควิาม้คิดเห็น สิทธุิในกัารร่วิม้ติัดสินใจในเร้�อง

สำคัญของบริษัทฯ เชื้่น กัารจัดสรรเงินปัีนผ่ล กัารแต่ิงติั�งหร้อถึอดถึอนกัรรม้กัาร กัารแต่ิงติั�งผู่้สอบบัญชีื้ 

กัารอนุม้ัติิธุุรกัรรม้ที�สำคัญและม้ีผ่ลติ่อทิศทางในกัารดำเนินธุุรกัิจของบริษัทฯ เปี็นติ้น

การจัดิปีระช้่มผูู้้ถ่อห่้น	

บริษัทฯ จัดกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 ในวิันศุกัร์ที� 9 เม้ษายน 2564 เวิลา 10.00 

น. ณ์ หอ้งปีระชื้มุ้ของบรษิทัฯ เลขที� 518/28 ซีอยราม้คำแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวิงวิงัทองหลาง เขติวิงัทองหลาง 

กัรุงเทพม้หานคร 10310 ภายใติ้ม้าติรกัารและแนวิปีฏิิบัติิเพ้�อปี้องกัันกัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 

ติาม้นโยบายของกัรม้ควิบคุม้โรค กัระทรวิงสาธุารณ์สุขอย่างเคร่งครัด

ณ	ก่อนวันปีระช้่มผูู้้ถ่อห่้น

บริษัทฯ ได้เปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นเสนอเร้�องเพ้�อบรรจุเปี็นวิาระกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้น รวิม้ทั�ง

เสนอชื้้�อบุคคลที�เห็นวิ่าเหม้าะสม้ให้เข้ารับกัารเล้อกัติั�งเปี็นกัรรม้กัาร และส่งคำถึาม้ที�เกัี�ยวิข้องกัับวิาระกัาร

ปีระชุื้ม้ ม้ีกัำหนดติั�งแติ่วิันที� 2 พฤศจิกัายน 2563 ถึ้ง 31 ม้กัราคม้ 2564 โดยให้ผู่้ถึ้อหุ้นส่งเอกัสารผ่่าน

เลขานุกัารบริษัทเปี็นลายลักัษณ์์อักัษรเพ้�อเสนอติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท พร้อม้แนบหลักัฐานกัารถึ้อหุ้น 

หนังส้อให้ควิาม้ยินยอม้ของบุคคลที�ได้รับกัารเสนอช้ื้�อ และเอกัสารปีระกัอบกัารพิจารณ์าคุณ์สม้บัติิ ทั�งนี� 

บุคคลดังกัล่าวิต้ิองม้ีคุณ์สม้บัติิและไม่้ม้ีลักัษณ์ะติ้องห้าม้ติาม้กัฎหม้ายว่ิาด้วิยบริษัทม้หาชื้นจำกััด โดยคณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัทจะร่วิม้กัันพิจารณ์าคัดเล้อกัวิาระกัารปีระชืุ้ม้ และพิจารณ์าคุณ์สม้บัติิของบุคคลที�ได้รับกัาร

เสนอชื้้�อเพ้�อเขา้รบักัารเล้อกัติั�งเปีน็กัรรม้กัารบรษิทั ในกัรณ์ทีี�ม้กีัารบรรจเุปีน็วิาระกัารปีระชื้มุ้ บรษิทัฯ จะแจง้

ในหนังส้อนดัปีระชื้มุ้วิา่เปีน็วิาระที�กัำหนดโดยผู่ถ้ึอ้หุน้ กัรณี์ที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษทัปีฏิเิสธุไม้ร่บัเร้�องที�ผู่ถ้้ึอหุน้

เสนอให้บรรจุเปี็นวิาระนั�น บริษัทฯ จะชื้ี�แจงเหติุผ่ลให้ผู่้ถึ้อหุ้นทราบ สำหรับกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำ

ปีี 2564 ไม้่ม้ีผู่้ถึ้อหุ้นเสนอวิาระกัารปีระชืุ้ม้ หร้อเสนอชื้้�อบุคคลเพ้�อพิจารณ์าเปี็นกัรรม้กัารของบริษัทฯ หร้อ

ส่งคำถึาม้ล่วิงหน้าแติ่อย่างใด 

บริษัทฯ ได้เผ่ยแพร่หนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 ผ่่านทางเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ 

และแจ้งให้ผู่้ถึ้อหุ้นทราบผ่่านทางระบบกัารส้�อสารข้อมู้ลของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทยล่วิงหน้ากั่อน

วิันปีระชืุ้ม้เปี็นเวิลา 30 วิัน และจัดส่งหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้ ระบุสถึานที� วิัน เวิลา ระเบียบวิาระกัารปีระชืุ้ม้และ

เร้�องที�จะเสนอต่ิอที�ปีระชุื้ม้พร้อม้รายละเอียด และเหตุิผ่ล ติลอดจนควิาม้เห็นของคณ์ะกัรรม้กัารในแต่ิละวิาระ

พร้อม้แนบหนังส้อม้อบฉัีนทะ รายงานปีระจำปีี รวิม้ทั�งรายละเอียดเพิ�ม้เติิม้ปีระกัอบกัารพิจารณ์า เพ้�อให้



แบบ 56-1 One Report ปีี 256466

ผู่้ถึ้อหุ้นม้ีเวิลาเติรียม้ติัวิล่วิงหน้ากั่อนกัารปีระชืุ้ม้ไม้่น้อยกัวิ่า 21 วิัน โดยบริษัทฯ ส่งเอกัสารให้ผู่้ถึ้อหุ้นในวิัน

ที� 15 ม้นีาคม้ 2564 และปีระกัาศลงโฆษณ์าหนงัสอ้พมิ้พเ์พ้�อบอกักัลา่วิเรยีกัปีระชื้มุ้ ผู่ถ้ึอ้หุน้ล่วิงหนา้อยา่งนอ้ย 

3 วิันทำกัารกั่อนวิันปีระชืุ้ม้

บรษิทัฯ เปีดิโอกัาสใหผู้่ถ้้ึอหุน้ที�ไม้ส่าม้ารถึเขา้รว่ิม้ปีระชื้มุ้ดว้ิยตินเอง ม้อบฉีนัทะแกัต่ิวัิแทนผู่ถ้ึอ้หุน้ 

หร้อกัรรม้กัารอิสระของบริษัทฯ ซี้�งบริษัทฯ จะเปีิดเผ่ยข้อมู้ลกัรรม้กัารอิสระที�จะเปี็นผู่้รับม้อบฉีันทะเข้าร่วิม้

ปีระชุื้ม้แทนไวิใ้นหนงัสอ้เชื้ญิปีระชุื้ม้ โดยใชื้ห้นงัสอ้ม้อบฉัีนทะแบบ กั. ข. และ ค. ซี้�งบริษทัฯ ได้จดัสง่ให้พรอ้ม้

กัับหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้ หร้อสาม้ารถึดาวิน์โหลดได้จากัเวิ็บไซีด์ของบริษัทฯ

วันปีระช้่มผูู้้ถ่อห่้น	

บริษัทฯ ส่งเสริม้ให้ผู่้ถึ้อหุ้น รวิม้ทั�งนักัลงทุนสถึาบันเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น ภายใติ้ม้าติรกัารและ

แนวิปีฏิิบัติิเพ้�อป้ีองกัันกัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรัสโควิิด-19 และอำนวิยควิาม้สะดวิกัให้ผู่้ถึ้อหุ้นอย่างเท่า

เทียม้กัันทุกัราย โดยจัดให้ม้ีบริกัารรถึรับ-ส่ง บริเวิณ์สถึานีรถึไฟื้ใติ้ดิน (MRT) ศูนย์วิัฒนธุรรม้ ม้ายังบริษัทฯ 

ซี้�งเป็ีนสถึานที�ปีระชุื้ม้ นอกัจากันี� ยังจัดให้ม้ีเจ้าหน้าที�ดูแลต้ิอนรับ ให้ควิาม้สะดวิกัอย่างเพียงพอ และเปิีด

โอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นลงทะเบียนล่วิงหน้า 2 ชื้ั�วิโม้ง ติั�งแติ่เวิลา 8.00 น. โดยในกัารปีระชืุ้ม้ม้ีคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

เข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ครบทั�ง 9 คน รวิม้ถึ้งคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดย่อย ผู่้บริหารระดับสูง ผู่้ติรวิจสอบบัญชื้ีของบริษัทฯ 

และที�ปีร้กัษากัฎหม้าย

บรษิทัฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดม้าใชื้ใ้นกัารลงทะเบียนเขา้ร่วิม้ปีระชุื้ม้และนับคะแนนเพ้�ออำนวิยควิาม้

สะดวิกัแกั่ผู่้ถึ้อหุ้น และจัดให้ม้ีกัารใชื้้บัติรลงคะแนนเสียงในทุกัวิาระ เพ้�อควิาม้โปีร่งใสและติรวิจสอบได้ 

นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้เชื้ิญอาสาสม้ัครผู่้ถึ้อหุ้นจำนวิน 1 คน เพ้�อเปี็นสักัขีพยานในกัารนับคะแนนเสียง และ

ม้ีกัารบันท้กัวิิดีโอติลอดกัารปีระชืุ้ม้

กั่อนเริ�ม้กัารปีระชืุ้ม้ปีระธุานในที�ปีระชืุ้ม้ได้ม้อบหม้ายให้ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย แจ้งจำนวินผู่้เข้าร่วิม้

ปีระชื้มุ้ทั�ง ผู่ท้ี�ม้าดว้ิยตินเองและผู่ร้บัม้อบฉีนัทะใหท้ี�ปีระชื้มุ้รับทราบ รวิม้ถึง้อธิุบายวิธีิุกัารลงคะแนนดว้ิยบตัิร

ลงคะแนนให้ทราบกั่อนกัารปีระชืุ้ม้ และดำเนินกัารปีระชืุ้ม้ติาม้ลำดับวิาระที�กัำหนดไวิ้ในหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้ 

โดยไม่้ม้กีัารเปีลี�ยนลำดับระเบียบวิาระ และไม่้มี้กัารขอให้ที�ปีระชุื้ม้พิจารณ์าเร้�องอ้�นที�ไม่้ได้กัำหนดไวิใ้นหนังสอ้

เชื้ญิปีระชื้มุ้แติอ่ยา่งใด ระหวิา่งกัารปีระชื้มุ้บรษิทัฯ เปีดิโอกัาสใหผู้่ถ้ึอ้หุน้ซีกััถึาม้ ติลอดจนแสดงควิาม้คิดเหน็

ติ่างๆ โดยบริษัทฯ ได้บันท้กัปีระเด็นสำคัญไวิ้ในรายงานกัารปีระชืุ้ม้เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นสาม้ารถึติรวิจสอบได้

กัารใชื้้สิทธิุออกัเสียงเพ้�ออนุม้ัติิในแต่ิละวิาระกัารปีระชุื้ม้ใชื้้วิิธุีลงคะแนนแบบ 1 Share :1 Vote 

หร้อ 1 หุ้น: 1 เสียง สำหรับวิาระกัารเล้อกัติั�งกัรรม้กัารแทนกัรรม้กัารที�ออกัจากัติำแหน่งติาม้วิาระ บริษัทฯ 

ได้เปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นลงคะแนนแติ่งติั�งกัรรม้กัารเปี็นรายบุคคล

กัรณี์ม้ผีู่ถ้ึอ้หุน้เขา้ม้ารว่ิม้ปีระชื้มุ้หลงัจากัเปีดิกัารปีระชื้มุ้แลว้ิ ผู่ถ้ึอ้หุน้สาม้ารถึออกัเสยีงลงคะแนน

ไดเ้ฉีพาะวิาระที�ยงัไม้ล่งม้ติใินที�ปีระชื้มุ้เทา่นั�น และในแต่ิละวิาระจะม้กีัารสรปุีผ่ลกัารลงม้ติใิหท้ี�ปีระชื้มุ้รบัทราบ 

ทั�งจำนวินหุ้นที�ลงม้ติิ เห็นด้วิย ไม้่เห็นด้วิย งดออกัเสียง และบัติรเสีย
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หลูังวันปีระช้่มผูู้้ถ่อห่้น	

หลังจากัเสร็จสิ�นกัารปีระชืุ้ม้ บริษัทฯ ได้เผ่ยแพร่ม้ติิที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นผ่่านระบบกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ล

ของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย โดยม้ีรายละเอียดกัารลงม้ติิ และผ่ลกัารลงคะแนนเสียงในแติ่ละวิาระ 

และจัดทำรายงานกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถ้ึอหุ้นอย่างถึูกัติ้อง ครบถึ้วิน ปีระกัอบด้วิยรายละเอียดของขั�นติอนกัารลง

คะแนน วิิธุีกัารนับคะแนน ผ่ลของคะแนนทั�งที�เห็นด้วิย ไม้่เห็นด้วิย งดออกัเสียง และบัติรเสีย รวิม้ถึ้งควิาม้

คดิเห็นและข้อซัีกัถึาม้ของผู่ถ้ึอ้หุน้ทุกัราย โดยเผ่ยแพร่รายงานกัารปีระชุื้ม้ผู้่ถ้ึอหุ้นทั�งฉีบับภาษาไทยและภาษา

อังกัฤษผ่่านเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ (www.auct.co.th) ภายใน 14 วิันหลังกัารปีระชืุ้ม้

บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญติ่อกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�ม้ีควิาม้ถึูกัติ้อง ครบถึ้วิน ทันเวิลา เพ้�อให้นักัลงทุน 

ผู่้ถึ้อหุ้น ผู่้เกัี�ยวิข้อง และผู่้สนใจทั�วิไปีได้รับทราบผ่่านทางช่ื้องทางกัารส้�อสารของติลาดหลักัทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทย เวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ และหากัม้ีปีระเด็นข้อสงสัย ควิาม้คิดเห็น หร้อคำแนะนำ สาม้ารถึติิดติ่อ 

“นักัลงทุนสัม้พันธุ์” โทรศัพท์ 0 2033 6555 หร้ออีเม้ล investor@auct.co.th เพ้�อนำม้าพิจารณ์าปีรับปีรุงและ

พัฒนากัารทำงานของบริษัทฯ ให้ดียิ�งข้�นติ่อไปี

ทั�งนี� ในปี ี2564 บรษิทัฯ ไดร้บัคะแนนปีระเม้นิโครงกัาร “กัารปีระเม้นิคณุ์ภาพกัารจดัปีระชื้มุ้สาม้ญั

ผู่้ถึ้อหุ้น ปีระจำปีี 2564” จากัสม้าคม้ส่งเสริม้ผู่้ลงทุนไทย อยู่ที� 100 คะแนนเติ็ม้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ม้ีนโยบายในกัารปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นอย่างเท่าเทียม้กัันโดยให้ควิาม้สำคัญเร้�องกัารรักัษา

สิทธุิพ้�นฐานของผู่้ถ้ึอหุ้น และส่งเสริม้ให้ผู่้ถึ้อหุ้นใชื้้สิทธุิติาม้ที�กัฎหม้ายกัำหนดโดยมี้กัารให้ข้อมู้ลอย่างครบ

ถึ้วินเท่าเทียม้กััน เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นวิางใจ และม้ีควิาม้ม้ั�นใจในกัารลงทุน

บริษัทฯ ปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นทุกัราย ทั�งผู่้ถึ้อหุ้นที�เปี็นผู่้บริหารและผู่้ถึ้อหุ้นที�ไม้่เปี็นผู่้บริหาร รวิม้ทั�ง

ผู่้ถึ้อหุ้นคนไทย หร้อติ่างชื้าติิ ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อ รายย่อย ผู่้ถึ้อหุ้นบุคคลหร้อสถึาบัน อย่างเท่าเทียม้กััน

และเปี็นธุรรม้ เพ้�อเปี็นกัารสร้างควิาม้ม้ั�นใจให้กัับผู่้ถึ้อหุ้นวิ่า คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและฝ่�ายจัดกัารจะกัำกัับ

ดแูลให้กัารใชื้เ้งนิของผู่ถ้ึอ้หุน้เป็ีนไปีอย่างเหม้าะสม้ ซี้�งเป็ีนปีจัจัยสำคัญติอ่ควิาม้ม้ั�นใจในกัารลงทุนกัับบริษทัฯ 

บริษัทฯจ้งกัำหนดกัารกัำกัับดูแลในเร้�องต่ิางๆ เพ้�อเปี็นแนวิทางปีฏิิบัติิ ให้ผู่้ถึ้อหุ้นม้ั�นใจได้วิ่าบริษัทฯ ม้ีกัาร

ปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นอย่างเท่าเทียม้ และผู่้ถึ้อหุ้นทุกัคนจะได้รับสิทธุิพ้�นฐานในฐานะผู่้ถึ้อหุ้นไม้่แติกัติ่างกััน

ในปีี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้น และปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นทุกัรายอย่างเท่าเทียม้

กััน รายละเอียดดังนี� 

1) บริษัทฯ เปิีดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นส่วินน้อยสาม้ารถึเสนอวิาระกัารปีระชืุ้ม้เพิ�ม้เติิม้และเสนอชื้้�อ

บุคคลเพ้�อเข้ารับกัารพิจารณ์าเล้อกัตัิ�งเปี็นกัรรม้กัารบริษัทในกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 ติาม้

กัระบวินกัารสรรหากั่อนกัารปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นล่วิงหน้า 3 เด้อน ติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�บริษัทฯ กัำหนดซี้�งได้

เผ่ยแพร่บนเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ

2) เน้�องจากัปีี 2564 ยงัคงมี้สถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดของเชื้้�อไวิรสัโควิดิ-19 บริษทัฯ ได้เผ่ยแพร่

ม้าติรกัารปี้องกัันและควิบคุม้โรคโควิิด-19 และแนวิปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นทุกัรายอย่างเท่าเทียม้กัันในวิันปีระชืุ้ม้

ผ่่านทางเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ ล่วิงหน้า 30 วิัน พร้อม้กัับหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้ เพ้�อให้ผู่้ถึ้อหุ้นรับทราบล่วิงหน้า
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3) บริษัทฯ ได้แจ้งกัำหนดกัารปีระชืุ้ม้พร้อม้ระเบียบวิาระกัารปีระชืุ้ม้และควิาม้เห็นของ

คณ์ะกัรรม้กัาร รวิม้ทั�งกัฎเกัณ์ฑ์์ติ่างๆ ที�ใชื้้ในกัารปีระชืุ้ม้ ขั�นติอนกัารออกัเสียงม้ติิ รวิม้ทั�งสิทธุิกัารออกัเสียง

ลงคะแนนติอ่ติลาดหลกััทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย และเผ่ยแพรผ่่า่นทางเวิบ็ไซีติข์องบรษิทัฯ เพ้�อใหผู้่ถ้ึอ้หุ้นทราบ

ล่วิงหน้าไม่้น้อยกัวิ่า 21 วิันกั่อนวิันปีระชืุ้ม้ โดยในวัินปีระชืุ้ม้ไม่้ม้ีกัารเพิ�ม้วิาระโดยไม่้ได้แจ้งไวิ้ล่วิงหน้า

แติ่อย่างใด

4) ผู่้ถึ้อหุ้นที�เข้าปีระชืุ้ม้ด้วิยตินเองไม้่ได้สาม้ารถึม้อบฉีันทะให้ผู่้อ้�นเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้แทน โดย

ม้อบฉีันทะให้กัรรม้กัารอิสระหร้อบุคคลอ้�นเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้และออกัเสียงลงคะแนน โดยใชื้้หนังส้อม้อบฉีันทะ 

แบบ กั. ข. หร้อ ค. ที�บริษัทแนบไปีพร้อม้กัับหนังส้อเชื้ิญปีระชืุ้ม้ 

5) ในกัารเล้อกัติั�งกัรรม้กัารที�ออกัติาม้วิาระ บริษัทฯ เปีิดโอกัาสให้ผู่้ถึ้อหุ้นได้ใชื้้สิทธุิในกัารเล้อกั

ติั�งกัรรม้กัารเปี็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เกั็บบัติรลงคะแนนเสียงจากัผู่้ถ้ึอหุ้นทุกัรายที�เข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ 

ทั�งกัรณ์ีที�ผู่้ถึ้อหุ้น เห็นด้วิย ไม้่เห็นด้วิย งดออกัเสียง หร้อบัติรเสีย

3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญติ่อสิทธุิและกัารปีฏิิบัติิติ่อผู่้ม้ีส่วินได้เสียทุกักัลุ่ม้อย่างเปี็นธุรรม้ จ้งกัำหนด

แนวิทางปีฏิิบัติิติ่อผู่้ม้ีส่วินได้เสียแติ่ละกัลุ่ม้ ดังนี�

3.1		 ผูู้้ถ่อห่้น

บรษัิทฯ สง่เสรมิ้ให้ผู่ถ้้ึอหุ้นไดใ้ชื้สิ้ทธุขิั�นพ้�นฐานของติน และมุ้ง่ม้ั�นในกัารสร้างควิาม้พง้พอใจ

สงูสุดให้กับัผู่ถ้ึอ้หุน้ โดยคำนง้ถ้ึงกัารเจริญเติบิโติอย่างยั�งยน้ สร้างมู้ลคา่เพิ�ม้และให้ผ่ลติอบแทนที�เหม้าะสม้อ

ย่างติ่อเน้�อง รวิม้ทั�งดำเนินธุุรกัิจติาม้หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

- บรหิารจดักัารและปีฏิบัิติหินา้ที� โดยนำควิาม้รู้และทักัษะกัารบริหารม้าปีระยุกัติใ์ชื้อ้ยา่ง

เติ็ม้ควิาม้สาม้ารถึด้วิยควิาม้ซี้�อสัติย์สุจริติ ติลอดจนติัดสินใจดำเนินกัารใดๆ ด้วิยควิาม้ระม้ัดระวิัง รอบคอบ 

และเปี็นธุรรม้ติ่อผู่้ถึ้อหุ้นทุกัราย เพ้�อปีระโยชื้น์สูงสุดของผู่้ถึ้อหุ้นโดยรวิม้

- รายงานสถึานภาพทางกัารเงินและม้ิใชื้่กัารเงิน รวิม้ถึ้งแนวิโน้ม้ของบริษัทฯ ติ่อผู่้ถึ้อหุ้น

อย่างเท่าเทียม้กััน สม้�ำเสม้อ และครบถึ้วินติาม้ควิาม้เปี็นจริง

- ไม้แ่สวิงหาปีระโยชื้นใ์หกั้ับตินเองและผู่เ้กีั�ยวิขอ้ง โดยใชื้ข้้อม้ลูภายในที�ยังไม้เ่ปีดิเผ่ยติอ่

สาธุารณ์ะ และไม้่เปีิดเผ่ยข้อมู้ลลับทางธุุรกัิจอันจะนำม้าซี้�งผ่ลเสียของบริษัทฯ ติ่อบุคคลภายนอกั

3.2		 พิ่นักงาน	

พนักังานทกุัคนล้วินเปีน็ทรพัยากัรที�ม้ีคา่ของบริษทัฯ บริษทัฯ จ้งมุ้่งม้ั�นพฒันาองค์กัรใหเ้ปีน็

องค์กัรแห่งกัารเรียนรู้ เสริม้สร้างวิัฒนธุรรม้ และบรรยากัาศกัารทำงาน ส่งเสริม้กัารทำงานเปี็นทีม้ ให้ผ่ล

ติอบแทนที�เปี็นธุรรม้ ดูแลควิาม้ปีลอดภัย และรักัษาสภาพแวิดล้อม้กัารทำงาน ให้ควิาม้สำคัญติ่อกัารพัฒนา 

ถึ่ายทอดควิาม้รู้ และควิาม้สาม้ารถึของพนักังาน รับฟื้ังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากัพนักังานทุกัระดับ

อย่างเท่าเทียม้และเสม้อภาค กัำหนดและติ่อยอดกัารปีลูกัฝั่งวิัฒนธุรรม้องค์กัร ด้วิยติระหนักัว่ิาพนักังาน
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ทกุัคนเป็ีนหน้�งปัีจจัยสำคัญและมี้คณุ์ค่า นำม้าซี้�งควิาม้สำเรจ็ ควิาม้ก้ัาวิหน้า และกัารเจริญเติบิโติอย่างยั�งยน้ 

โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

- ปีฏิิบตัิติิาม้กัฎหม้ายและขอ้บงัคบัที�เกีั�ยวิข้องกัับพนกัังานและหลกัักัารเกีั�ยวิกัับสทิธิุม้นษุย

ชื้นขั�นพ้�นฐานติาม้เกัณ์ฑ์์สากัล โดยไม้่แบ่งแยกัถึิ�นกัำเนิด เชื้้�อชื้าติิ เพศ อายุ สีผ่ิวิ ศาสนา ควิาม้พิกัาร ฐานะ 

ชื้าติิติระกูัล สถึานศ้กัษา หร้อสถึานะอ้�นใดที�ม้ิได้เกัี�ยวิข้องโดยติรงกัับกัารปีฏิิบัติิงาน รวิม้ทั�งให้ควิาม้เคารพ

ติ่อควิาม้เปี็นปีัจเจกัชื้นและศักัดิ�ศรีของควิาม้เปี็นม้นุษย์

- บริหารจัดกัารทรัพยากัรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกัลยุทธุ์/เปี้าหม้ายธุุรกัิจ และ

จดัวิางระบบ กัระบวินกัารบริหารทรัพยากัรบุคคลให้ม้คีวิาม้ชัื้ดเจน โปีร่งใส ยตุิธิุรรม้ เป็ีนไปีในทิศทางเดียวิกันั

ทั�งบริษัทฯ

- ผู่บั้งคบับญัชื้าทกุัคนม้หีนา้ที�ในกัารบรหิารทรพัยากัรบคุคลภายในหนว่ิยงานของติน ติาม้

ระบบและแนวิทางกัารบริหารทรัพยากัรบุคคล และบริหารงานโดยหลีกัเลี�ยงกัารกัระทำใดๆ ที�ไม่้เปี็นธุรรม้ 

ซี้�งอาจม้ีผ่ลกัระทบติ่อควิาม้ม้ั�นคงในหน้าที�กัารงานของพนักังาน

นโยบุายการพิ่ัฒนาทรัพิ่ยากรบุ่ค้ค้ลูของบุริษัทฯ	ม่ดิังน่�

1) สรรหาและสร้างคนดี คนเกั่ง ที�ม้ีพฤติิกัรรม้กัารทำงานอย่างม้้ออาชื้ีพ และพัฒนาควิาม้

รู้ควิาม้สาม้ารถึให้ม้ีปีระสิทธุิภาพในหน้าที�ที�รับผ่ิดชื้อบอย่างติ่อเน้�อง

2) ผู่้บังคับบัญชื้าม้ีหน้าที�วิางแผ่น ติิดติาม้ ปีระเม้ินผ่ล ให้ข้อมู้ลปี้อนกัลับ และสนับสนุน

กัารพัฒนาพนักังานอย่างเสม้อภาค

3) พนักังานม้ีโอกัาสเท่าเทียม้กัันในกัารพัฒนาควิาม้สาม้ารถึของตินเอง

4) ให้ผ่ลติอบแทนที�เปี็นธุรรม้แก่ัพนักังาน โดยควิาม้ก้ัาวิหน้าในอาชีื้พ ติอบแทนและแรง

จูงใจติ่างๆ ข้�นอยู่กัับคุณ์ภาพ ผ่ลสำเร็จของงาน ทัศนคติิ และศักัยภาพของพนักังาน

5) กัารแติ่งติั�งและโยกัย้าย รวิม้ถึ้งกัารให้รางวิัลและกัารลงโทษพนักังาน กัระทำด้วิยควิาม้

เสม้อภาค สุจริติใจ และติั�งอยู่บนพ้�นฐานของควิาม้รู้ ควิาม้สาม้ารถึ และควิาม้เหม้าะสม้ รวิม้ทั�งกัารกัระทำ

หร้อกัารปีฏิิบัติิของพนักังานนั�นๆ

6) ดูแลรักัษาสภาพแวิดล้อม้กัารทำงานให้ม้ีควิาม้ปีลอดภัยต่ิอชีื้วิิติและทรัพย์สินของ

พนักังานอยู่เสม้อ

7) รับฟื้ังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากัพนักังานทุกัระดับอย่างเท่าเทียม้และเสม้อภาค 

โดยม้ีชื้่องทางให้พนักังานสาม้ารถึแจ้งเร้�องที�ส่อไปีในทางผ่ิดข้อบังคับกัารทำงาน ระเบียบ ข้อกัำหนด คำสั�ง 

ปีระกัาศ หร้อกัฎหม้ายได้

3.3		 คู้่แข่ง	

บริษัทฯ ปีฏิิบัติิติ่อคู่แข่งทางกัารค้าให้สอดคล้องกัับหลักัสากัล ภายใติ้กัรอบกัฎหม้ายเกัี�ยวิ

กัับหลักัปีฏิิบัติิกัารแข่งขันทางกัารค้า และย้ดถึ้อกัติิกัาของกัารแข่งขันอย่างเปี็นธุรรม้ โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�
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1) ปีระพฤติิปีฏิิบัติิภายใติ้กัรอบกัติิกัาของกัารแข่งขันอย่างเสรี และเปี็นธุรรม้

2) ไม้่แสวิงหาข้อมู้ลที�เปี็นควิาม้ลับของคู่แข่งทางกัารค้าด้วิยวิิธุีที�ไม้่สุจริติหร้อไม้่เหม้าะสม้

3) ไม้่ทำลายช้ื้�อเสียงของคู่แข่งทางกัารค้าด้วิยกัารกัล่าวิหา ให้ร้ายปี้ายสี และโจม้ติีคู่แข่ง

โดยปีราศจากั มู้ลควิาม้จริง

3.4		 คู้่ค้้า	

บริษัทฯ คำน้งถ้ึงควิาม้เสม้อภาคและควิาม้ซี้�อสัติย์ในกัารดำเนินธุุรกัิจ รักัษาผ่ลปีระโยชื้น์

ร่วิม้กัับคู่ค้า โดยกัารปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้ายและกัติิกัาที�กัำหนดร่วิม้กัันอย่างเคร่งครัด และม้ีจรรยาบรรณ์ในกัาร

ดำเนินธุุรกัิจ โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

1) ไม้่เรียกั ไม้่รับ หร้อจ่ายผ่ลปีระโยชื้น์ใดๆ ที�ไม้่สุจริติในกัารค้ากัับคู่ค้า

2) ปีฏิบิตัิติิาม้เง้�อนไขติา่งๆ ที�ม้ต่ีิอคูค่า้อยา่งเครง่ครดัในกัรณ์ทีี�ไม้ส่าม้ารถึปีฏิบิติัิติาม้เง้�อนไข

ได้ จะต้ิองรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วิงหน้า เพ้�อร่วิม้กัันพิจารณ์าหาแนวิทางแก้ัไขปัีญหา โดยใชื้้หลักัของควิาม้

สม้เหติุสม้ผ่ล

3) รักัษาควิาม้ลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม้�ำเสม้อ รวิม้ถึ้งไม้่นำข้อมู้ลของคู่ค้าม้าใชื้้เพ้�อ

ปีระโยชื้น์ตินเองและผู่้ที�เกัี�ยวิข้อง

3.5		 ลููกค้้า

บริษัทฯ มุ้่งม้ั�นสร้างควิาม้พ้งพอใจและควิาม้ม้ั�นใจให้กัับลูกัค้าและปีระชื้าชื้นให้ได้รับ

ผ่ลิติภัณ์ฑ์์ และบริกัารที�ดีม้ีคุณ์ภาพ และยกัระดับม้าติรฐานให้สูงข้�นอย่างติ่อเน้�อง รวิม้ทั�งรักัษาสัม้พันธุภาพ

ที�ดีและยั�งย้น โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

1) มุ้ง่ม้ั�นพฒันาคณุ์ภาพของสนิคา้และบรกิัาร เพ้�อติอบสนองควิาม้ต้ิองกัารของลกูัค้าอยา่ง

ติ่อเน้�อง

2) เปิีดเผ่ยข่าวิสารข้อมู้ลเกัี�ยวิกัับสินค้าและบริกัารอย่างครบถ้ึวิน ถึูกัติ้อง และทันติ่อ

เหติุกัารณ์์

3) รักัษาควิาม้ลับของลูกัค้าอย่างจริงจังสม้�ำเสม้อ รวิม้ถึ้งไม้่ใชื้้ข้อมู้ลของลูกัค้าม้าใชื้้เพ้�อ

ปีระโยชื้น์ของตินเองและผู่้ที�เกัี�ยวิข้อง

3.6		 เจ้าหน่�

บริษัทฯ ย้ดถ้ึอแนวิทางปีฏิิบัติิที�เปี็นธุรรม้ติาม้เง้�อนไข และเปี็นธุรรม้ติ่อเจ้าหนี�รวิม้ถึ้งกัาร

ชื้ำระค้นติาม้กัำหนดเวิลา โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

1) รักัษาและปีฏิิบัติิติาม้เง้�อนไขที�ม้ีติ่อเจ้าหนี�อย่างเคร่งครัด ทั�งในแง่กัารชื้ำระค้น และ

เง้�อนไขอ้�นๆ

2) รายงานฐานะทางกัารเงนิแกัเ่จา้หนี�ติาม้ขอ้กัำหนดในสญัญาเงนิกัูอ้ย่างถึกูัติอ้ง ครบถึว้ิน 

และเปี็นไปีติาม้หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี
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3.7		 ช้่มช้น	สังค้ม	แลูะสิ�งแวดิลู้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุุรกัิจด้วิยควิาม้รับผ่ิดชื้อบติ่อชืุ้ม้ชื้น สังคม้ และสิ�งแวิดล้อม้ ทั�งในด้านควิาม้

ปีลอดภัย คุณ์ภาพชื้ีวิิติ และกัารอนุรักัษ์ทรัพยากัรธุรรม้ชื้าติิ ส่งเสริม้กัารใชื้้พลังงานอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพ รวิม้

ถึง้ส่งเสริม้กัารให้ควิาม้รูแ้ละฝึ่กัอบรม้พนักังานในเร้�องเกีั�ยวิกับัสิ�งแวิดล้อม้ ติระหนักัถ้ึงคุณ์ภาพชีื้วิติิของชุื้ม้ชื้น

และสังคม้ในพ้�นที�โดยรอบ บริษัทฯ แบ่งผ่ลกัำไรส่วินหน้�งเพ้�อติอบแทนและสร้างสรรค์ชืุ้ม้ชื้นและสังคม้ คำน้ง

ถึ้งกัารดำเนินธุุรกัิจที�อาจม้ีผ่ลกัระทบติ่อสิ�งแวิดล้อม้ โดยม้ีแนวิปีฏิิบัติิดังนี�

1) คำน้งถ้ึงทางเล้อกัในกัารใชื้้ปีระโยชื้น์จากัทรัพยากัรธุรรม้ชื้าติิ โดยไม่้กั่อให้ม้ีผ่ลกัระทบ

ติ่อควิาม้เสียหายของสังคม้ สิ�งแวิดล้อม้ และคุณ์ภาพชื้ีวิิติของปีระชื้าชื้น หร้อเกัิดน้อยที�สุด

2) ค้นผ่ลกัำไรส่วินหน้�งเพ้�อสร้างสรรค์สังคม้และสิ�งแวิดล้อม้อย่างสม้�ำเสม้อ

3) ปีลูกัฝ่ังจิติสำน้กัในเร้�องควิาม้รับผิ่ดชื้อบติ่อสังคม้และสิ�งแวิดล้อม้ให้เกัิดข้�นในหมู้่

พนักังานทุกัระดับอย่างติ่อเน้�องและจริงจัง

4) ให้ควิาม้สำคัญในกัารทำธุุรกัรรม้กัับคู่ค้าที�ม้ีเจติจำนงเดียวิกัันกัับบริษัทฯ ในเร้�องควิาม้

รับผ่ิดชื้อบติ่อชืุ้ม้ชื้น สังคม้ และสิ�งแวิดล้อม้

5) อำนวิยปีระโยชื้น์ติ่อสังคม้ทุกัระดับ ทั�งในระยะใกัล้และระยะไกัล

6) เข้าร่วิม้สนับสนุนกัิจกัรรม้ที�สอดคล้องกัับนโยบายกัารพัฒนาสังคม้และปีระเทศ ทั�ง

นโยบายรณ์รงค์ปี้องกัันและนโยบายสร้างเสริม้

7) ใหข้อ้ม้ลูที�ถึกูัต้ิอง สรา้งควิาม้เขา้ใจ และรบัฟื้งัปีญัหาและผ่ลกัระทบอนัเกัดิข้�นกัับชื้มุ้ชื้น

โดยรอบ เพ้�อจัดกัารแกั้ไขได้อย่างทันท่วิงที อันจะเปี็นรากัฐานของกัารอยู่ร่วิม้กัันระหวิ่างบริษัทฯ และชืุ้ม้ชื้น

อย่างไม้่ม้ีปีัญหาขัดแย้งและเอ้�อปีระโยชื้น์ซี้�งกัันและกััน

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ติระหนักัถึ้งควิาม้สำคัญของกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�ม้ีควิาม้ถึูกัติ้อง ครบถึ้วิน ทันเวิลา และ

โปีร่งใสทั�งรายงานข้อมู้ลทางกัารเงินและข้อมู้ลทั�วิไปี ติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ของสำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับ

หลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ และติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ติลอดจนข้อมู้ลอ้�นที�สำคัญที�ม้ี

ผ่ลกัระทบติอ่ราคาหลกััทรพัยข์องบรษิทัฯ ซี้�งลว้ินม้ผี่ลติอ่กัระบวินกัารติดัสนิใจของผู่ล้งทนุและผู่ม้้สีว่ินไดเ้สยี

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ม้ีนโยบายเผ่ยแพร่ข้อมู้ลและสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ผู้่ถึ้อหุ้น นักัลงทุน และ

สาธุารณ์ชื้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียม้กััน เพ้�อให้ผู่้ได้รับข่าวิสารม้ีควิาม้เข้าใจในบริษัทฯ อย่างถึูกัติ้องติรงกััน 

โดยจะเผ่ยแพร่ผ่่านชื้่องทางและส้�อกัารเผ่ยแพร่ข้อมู้ลติ่างๆ ของสำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์

และติลาดหลักัทรัพย์ และติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย รวิม้ถึ้งเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ www.auct.co.th

4.1		 การรายงานทางการเงิน

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบติ่องบกัารเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางกัารเงิน

ที�ปีรากัฏิในรายงานปีระจำปีี ทั�งนี� บริษัทฯ ได้จัดทำงบกัารเงินติาม้ม้าติรฐานกัารบัญชื้ีที�รับรองทั�วิไปีใน

ปีระเทศไทย โดยเล้อกัใชื้้นโยบายบัญชื้ีที�เหม้าะสม้และถึ้อปีฏิิบัติิอย่างสม้�ำเสม้อ รวิม้ทั�งม้ีกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ล

ทางกัารเงนิอยา่งเพยีงพอ โดยม้คีณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบเปีน็ผู้่สอบทานคณุ์ภาพของรายงานทางกัารเงนิและ

ระบบควิบคุม้ภายใน รวิม้ถึ้งกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลสำคัญอย่างเพียงพอในหม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงิน
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4.2	 การทำรายการของกรรมการ

1) บริษัทฯ กัำหนดให้กัรรม้กัารเปีิดเผ่ยรายงานกัารซี้�อ-ขายหุ้น กัารถึ้อครองหลักัทรัพย์

ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกัครั�งที�ม้ีกัารเปีลี�ยนเปีลง และจัดทำรายงานเผ่ยแพร่ติ่อสาธุารณ์ชื้นผ่่านระบบของ

สำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ภายใน 3 วิัน

2) บริษัทฯ กัำหนดให้กัรรม้กัารติ้องรายงานกัารม้ีส่วินได้เสียของกัรรม้กัารติ่อปีระธุาน

กัรรม้กัารและปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ

3) บรษิทัฯ กัำหนดใหก้ัารทำรายงานระหวิา่งกันัที�สำคญัติอ้งไดรั้บควิาม้เห็นชื้อบจากัคณ์ะ

กัรรม้กัารติรวิจสอบและได้รับกัารอนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

4.3	 นโยบุายการเปีิดิเผู้ยข้อมูลูสารสนเทศิ

บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญในกัารบริหารจัดกัาร และกัารดำเนินธุุรกิัจติาม้หลักักัารกัำกัับดูแล

กัิจกัารที�ดี เพ้�อให้กัารเปิีดเผ่ยข้อมู้ลสารสนเทศของบริษัทฯ เป็ีนไปีอย่างถูึกัติ้อง ครบถ้ึวิน โปีร่งใส และ

เท่าเทียม้กััน สอดคล้องกัับกัฎหม้าย และข้อกัำหนดต่ิางๆ โดยบริษัทฯ ไม้่เล้อกัปีฏิิบัติิติ่อผู่้ถึ้อหุ้นกัลุ่ม้ใด

กัลุ่ม้หน้�งเปี็นพิเศษ ผู่้ถึ้อหุ้นทุกักัลุ่ม้ม้ีสิทธุิเข้าถึ้งข้อมู้ลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม้กััน ติาม้นโยบายกัาร

เปีดิเผ่ยขอ้มู้ลอยา่งเท่าเทยีม้และเป็ีนธุรรม้ ผ่า่นช่ื้องทางกัารเปีดิเผ่ยขอ้มู้ล ติา่งๆ บรษิทัฯ จง้กัำหนดนโยบาย

กัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลสารสนเทศ เพ้�อเปี็นแนวิปีฏิิบัติิของกัรรม้กัารและผู่้บริหาร ดังนี�

1)	 ผูู้้ม่อำนาจในการเปีิดิเผู้ยข้อมูลู

ปีระธุานเจา้หนา้ที�บรหิาร กัรรม้กัารผู่จ้ดักัาร และรองกัรรม้กัารผู่จ้ดักัาร สาม้ารถึพจิารณ์า

และติัดสินใจเกัี�ยวิกัับเน้�อหาของข้อมู้ลที�สำคัญ เพ้�อกัารพิจารณ์าเปีิดเผ่ย โดยจะชื้ี�แจงข้อมู้ลด้วิยตินเองหร้อ

ม้อบหม้ายให้ผู่้ที�เกัี�ยวิข้องเปี็นผู่้ชื้ี�แจงกั็ได้

2)	 การเผู้ยแพิ่ร่ข้อมูลู

- ข้อม้ลูของบรษิทัฯ ติอ้งม้คีวิาม้ถึกูัติอ้ง เชื้้�อถ้ึอได ้ติรงไปีติรงม้า และสาม้ารถึแจกัแจง

ข้อมู้ลติ่างๆ ได้ชื้ัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวิลา

- กัารรายงานข้อมู้ลติ่อหน่วิยงานที�เกัี�ยวิข้องจะติ้องเปีิดเผ่ยภายในกัำหนดเวิลาและ

ควิาม้ถึี� ติาม้ที�กัฎหม้ายหร้อหน่วิยงานนั�นๆ กัำหนด ติาม้ปีระเภทของข้อมู้ล

- ข้อมู้ลสำคัญที�ม้ีผ่ลติ่อราคาหลักัทรัพย์ของบริษัทฯ หร้ออาจกัระทบติ่อกัารติัดสินใจ

ลงทุนหร้อกัระทบติ่อสิทธุิปีระโยชื้น์ของผู่้ถึ้อหุ้น จะเปีิดเผ่ยได้ติ่อเม้้�อข้อมู้ลนั�นเผ่ยแพร่อย่างเปี็นทางกัารติ่อ

ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทยแล้วิ

- บริษัทฯ จะส้�อสารข้อมู้ลกัับนักัลงทุน นักัวิิเคราะห์ ผู่้เกัี�ยวิข้องในกัารลงทุน และ

ผู่้ถึ้อหุ้น ผ่่านผู่้แทนของบริษัทฯ ที�ได้รับม้อบหม้าย โดยม้ีเจ้าหน้าที�นักัลงทุนสัม้พันธุ์เปี็นผู่้ปีระสานงาน

3)	 ข้อลูะเว้น	แลูะการแก้ไขข้อผู้ิดิพิ่ลูาดิในการเปีิดิเผู้ยข้อมูลู

ห้าม้เปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�เปี็นควิาม้ลับทางธุุรกัิจ หร้อข้อมู้ลที�หากัเปีิดเผ่ยแล้วิอาจทำให้เสีย

ปีระโยชื้น์และควิาม้สาม้ารถึในกัารแข่งขัน หร้อข้อมู้ลที�ยังไม้่ม้ีผ่ลสรุปี หร้ออยู่ระหวิ่างกัารเจรจา ซี้�งม้ีควิาม้
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ไม้แ่น่นอน และต้ิองไม่้เปิีดเผ่ยข้อมู้ลที�ม้ลีกััษณ์ะเป็ีนกัารคาดคะเนเกิันจริง หร้อในเชื้งิส่งเสริม้เกิันควิาม้จำเป็ีน

โดยไม้ม่้เีหติผุ่ลสนบัสนนุ โดยควิรละเวิน้ถึอ้ยคำ หรอ้รปูีแบบที�ไม้เ่หม้าะสม้ หรอ้ที�อาจทำใหเ้ขา้ใจผ่ดิติอ่ราคา

หลักัทรัพย์ของบริษัทฯ

ในกัรณี์ที�เปิีดเผ่ยข้อมู้ลไม่้ถึูกัต้ิอง ผ่ิดพลาด คลาดเคล้�อนจากัข้อเท็จจริง หร้อมี้กัาร

ติีควิาม้ หร้อแปีลควิาม้หม้ายไม้่ถึูกัติ้องอย่างม้ีนัยสำคัญ ให้ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร และ

รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร ม้ีอำนาจชื้ี�แจงข้อเท็จจริงเพ้�อให้เกัิดควิาม้เข้าใจที�ถึูกัติ้องโดยทันที

4)	 การดิำเนินการกรณ่ข้อมูลูรั�วไหลู	หร่อข่าวลู่อ

เม้้�อม้ีเหติุกัารณ์์ที�ม้ีนัยสำคัญ ข่าวิคลาดเคล้�อนเกัี�ยวิกัับบริษัทฯ หร้อม้ีกัารอ้างอิงข้อมู้ล

ที�ไม่้ถึกูัต้ิอง หรอ้ข้อม้ลูสำคัญรั�วิไหลไปีสูบุ่คคลอ้�น หรอ้ถูึกัเปิีดเผ่ยก่ัอนเวิลาอันควิร และอาจก่ัอให้เกัดิขา่วิลอ้

ที�ม้ผี่ลกัระทบต่ิอราคาหลักัทรัพย์ และ/หรอ้ กัารดำเนินงานของบริษทัฯ ไม่้วิา่ทางบวิกัหรอ้ทางลบ ให้ปีระธุาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร กัรรม้กัารผู่จ้ดักัาร และรองกัรรม้กัารผู่จ้ดักัาร รบัผ่ดิชื้อบในกัารชื้ี�แจงขอ้เทจ็จรงิที�ผ่่านระบบ

กัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย เพ้�อให้เกัิดควิาม้เข้าใจที�ถึูกัติ้องโดยทันที

5)	 มาติรการปีอ้งกนัการใช้ข้อ้มลููภัายในเพิ่่�อหาผู้ลูปีระโยช้นใ์หแ้กต่ินเองหรอ่ผูู้อ้่�นใน

ทางมิช้อบุ	

- กัรรม้กัาร ผู่้บริหาร และพนักังานที�เกัี�ยวิข้องกัับข้อมู้ลที�ยังไม้่เปีิดเผ่ยติ่อสาธุารณ์ชื้น 

ม้ีหน้าที�เกั็บรักัษาข้อมู้ลดังกัล่าวิไวิ้เปี็นควิาม้ลับ

- ห้าม้กัรรม้กัาร ผู่้บริหาร พนักังาน รวิม้ถึ้งทีม้งานนักัลงทุนสัม้พันธุ์ ใชื้้ข้อมู้ลภายใน

เพ้�อหาผ่ลปีระโยชื้น์ใหแ้กัต่ินเองและผู่อ้้�นในทางมิ้ชื้อบ เชื้น่ กัารซี้�อขายหลักัทรัพย์โดยใชื้ข้้อม้ลูภายใน (Insider 

Trading) และหา้ม้ซ้ี�อขายหุน้ในชื้ว่ิงเวิลา 1 เด้อนกัอ่นกัารปีระกัาศงบกัารเงนิ หร้อกัอ่นกัารปีระกัาศสารสนเทศ

ที�ม้นียัสำคัญ จนกัว่ิาบรษัิทฯ จะได้ดำเนินกัารเปิีดเผ่ยสารสนเทศต่ิอติลาดหลักัทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทยเรยีบรอ้ย

แล้วิ 

- หลีกัเลี�ยงกัารให้ข้อมู้ลเกัี�ยวิกัับผ่ลกัารดำเนินงานที�ม้ีผ่ลกัระทบติ่อราคาหุ้นหร้อเปี็น

ปีระโยชื้นต์ิอ่ผู่ห้น้�งผู่ใ้ดโดยเฉีพาะ ในช่ื้วิงระยะเวิลา 1 เดอ้น กัอ่นกัารสง่งบกัารเงนิใหแ้กัต่ิลาดหลกััทรพัยแ์ห่ง

ปีระเทศไทย เวิ้นแติ่ในกัรณ์ีที�ม้ีปีระเด็นหร้อเหติุกัารณ์์ที�ทำให้ผ่ลปีระกัอบกัารของบริษัทฯ ถึูกัคาดกัารณ์์

คลาดเคล้�อนอย่างมี้นัยสำคัญ และส่งผ่ลให้ผู่้ที�นำข้อมู้ลไปีใชื้้เกิัดควิาม้เข้าใจผิ่ด บริษัทฯ จะดำเนินกัาร

เปีิดเผ่ยสารสนเทศติ่อติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

4.4		 การดิูแลูเร่�องการใช้้ข้อมูลูภัายใน

บริษัทฯ ม้ีนโยบายปี้องกัันม้ิให้กัรรม้กัาร ผู้่บริหาร และพนักังาน นำข้อมู้ลภายใน

ของบริษทัฯ ซี้�งยงัไม่้เปีดิเผ่ยต่ิอสาธุารณ์ชื้นไปีใชื้เ้พ้�อแสวิงหาปีระโยชื้น์ส่วินติน โดยเฉีพาะอย่างยิ�งกัารซ้ี�อขาย

หลักัทรัพย์ สรุปีได้ดังนี�

1) ใหค้วิาม้รูแ้ก่ักัรรม้กัารและผู่บ้ริหาร เกัี�ยวิกัับหนา้ที�ที�ติอ้งรายงานกัารถ้ึอครองทรพัย์

ของติน รวิม้ถึ้ง คู่สม้รส และบุติรที�ยังไม้่บรรลุนิติิภาวิะ ติ่อสำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และ
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ติลาดหลกััทรพัย ์(กั.ล.ติ.) ติาม้ ม้าติรา 59 และบทกัำหนดโทษติาม้ม้าติรา 275 แหง่พระราชื้บญัญตัิหิลกััทรพัย์

ติลาดหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2) กัำหนดให้กัรรม้กัารและผู้่บริหารม้ีหน้าที�ต้ิองรายงานกัารม้าถ้ึอครอง และกัาร

เปีลี�ยนแปีลงกัารถึ้อครองหลักัทรัพย์ติ่อสำนักังาน กั.ล.ติ. ภายใน 3 วิันทำกัารนับจากัวิันที�ทำรายกัาร 

3) บริษัทฯ ม้ีนโยบายกัำหนดให้กัรรม้กัาร ผู่้บริหาร และพนักังานที�อยู่ในหน่วิยงานที�ได้

รบัทราบขอ้ม้ลูภายในที�เปีน็สาระสำคญั ซี้�งม้ผี่ลติอ่กัารเปีลี�ยนแปีลงราคาหลกััทรพัย์ จะติอ้งระงบักัารซี้�อขาย

หลักัทรัพย์ของบริษัทฯ เปี็นระยะเวิลาอย่างน้อย 30 วิันกั่อนกัารเปีิดเผ่ยงบกัารเงินติ่อสาธุารณ์ชื้น รวิม้ทั�ง

ห้าม้ไม้่ให้เปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�เปี็นสาระสำคัญนั�นติ่อบุคคลอ้�น และควิรรออย่างน้อย 24 ชื้ั�วิโม้งภายหลังกัาร

เปีิดเผ่ยข้อมู้ลให้แกั่สาธุารณ์ชื้นแล้วิ 

หากัม้ีกัารฝ่�าฝ่้นนำข้อมู้ลภายในไปีใชื้้หาปีระโยชื้น์ส่วินติน บริษัทฯ กัำหนดบทลงโทษทาง

วินิยัหนกัั/เบาติาม้ลกััษณ์ะแหง่ควิาม้ผ่ดิ และเจตินาของกัารกัระทำและควิาม้รา้ยแรงของควิาม้ผ่ดินั�นๆ ติั�งแติ่

กัารติักัเติ้อนเปี็นหนังส้อติัดค่าจ้าง พักังานชื้ั�วิคราวิโดยไม้่ได้รับค่าจ้าง หร้อให้ออกัจากังาน แล้วิแติ่กัรณ์ี

4.5		 ช้่องทางการติิดิติ่อส่�อสาร

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทม้อบหม้ายให้ฝ่�ายจัดกัารม้ีหน้าที�ดูแลให้ม้ีกัารติิดติ่อส้�อสารและ

เปีดิเผ่ยขอ้ม้ลูอยา่งถึกูัติอ้ง ครบถึว้ิน และทนัเวิลา แกัน่กััลงทนุ ส้�อม้วิลชื้น และผู่เ้กัี�ยวิขอ้ง ผ่า่นชื้อ่งทางติา่งๆ 

โดยมี้หน่วิยงานนักัลงทุนสัม้พันธ์ุเป็ีนผู่้รับผิ่ดชื้อบดูแลเร้�องดังกัล่าวิ นักัลงทุนหร้อผู่้ที�สนใจสาม้ารถึติิดต่ิอ

นักัลงทุนสัม้พันธุ์ได้ที�

แผ่นกันักัลงทุนสัม้พันธุ์

บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)

เลขที� 518/28 ซีอยราม้คำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวิงวิังทองหลาง เขติวิังทองหลาง 

กัรุงเทพม้หานคร 10310

เวิ็บไซีติ์:   www.auct.co.th

อีเม้ล:  investor@auct.co.th

โทรศัพท์:   0 2033 6555

โทรสาร :   0 2935 6202

ในปี ี2564 บรษิทัฯ ม้กีัารเผ่ยแพรแ่ละส้�อสารขอ้ม้ลูกับันกััลงทนุ นกััวิเิคราะห ์และผู่ถ้ึอ้หุน้ 

ดังนี�

1. กัิจกัรรม้ Company Visit ให้ข้อมู้ลแกั่กัลุ่ม้นักัวิิเคราะห์และบริษัทจัดกัารกัองทุนทั�งใน

ปีระเทศและติ่างปีระเทศ อาทิเชื้่น บจกั. หลักัทรัพย์ ไทยพาณ์ิชื้ย์, บล. หยวินติ้า (ปีระเทศไทย), 

บม้จ. หลักัทรัพย์ฟื้ิลลิปี (ปีระเทศไทย), บม้จ. หลักัทรัพย์ เคจีไอ (ปีระเทศไทย) เปี็นติ้น

2. เข้าร่วิม้กัิจกัรรม้ Finansia investment conference 2021 ที�จัดโดยบริษัทหลักัทรัพย์ 

ฟื้ินันเซีีย ไซีรัส จำกััด (ม้หาชื้น)
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3. ให้สัม้ภาษณ์์รายกัารติ่างๆ ผ่่านส้�อออนไลน์ เชื้่น รายกัาร Money Talk และรายกัาร

ทางเฟื้ซีบุ�กัของสม้าคม้ผู่้ปีระกัอบกัารรถึยนติ์ใชื้้แล้วิ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

	 โค้รงสร้างค้ณะกรรมการ

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทปีระกัอบด้วิยบุคคลซี้�งม้ีควิาม้รู้ควิาม้สาม้ารถึและปีระสบกัารณ์์ที�เปี็น

ปีระโยชื้น์ติอ่กัารดำเนนิธุุรกัจิ และมุ้ง่ม้ั�นที�จะบรหิารงานใหเ้กัดิปีระสทิธุภิาพ ม้กีัารเติบิโติอยา่งม้คีณุ์ภาพ และ

ยั�งยน้ มุ้ง่เน้นกัารบริหารงานที�ม้จีริยธุรรม้และก่ัอให้เกิัดปีระโยชื้น์สูงสุดต่ิอผู้่ถึอ้หุน้เป็ีนสำคัญโดยคณ์ะกัรรม้กัาร

บรษิทัทำหน้าที�กัำหนดนโยบาย วิสัิยทศัน ์พนัธุกิัจ เป้ีาหม้าย ติลอดจนกัำกับัดูแลฝ่�ายบริหารเพ้�อให้กัารบริหาร

เปี็นไปีติาม้นโยบายที�กัำหนดไวิ้ ภายใติ้กัฎหม้าย ข้อบังคับ และม้ติิที�ปีระชืุ้ม้ผู้่ถึ้อหุ้น ด้วิยควิาม้รับผ่ิดชื้อบ 

ระม้ัดระวิัง ซี้�อสัติย์ และโปีร่งใส ติาม้หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี 

ปีัจจุบันคณ์ะกัรรม้กัารของบริษัทฯ ม้ีจำนวิน 9 คน ปีระกัอบด้วิยกัรรม้กัารอิสระจำนวิน 3 

คน ซี้�งจะทำกัารให้เกัิดกัารถึ่วิงดุลในกัารออกัเสียงพิจารณ์าเร้�องติ่างๆ ติาม้เกัณ์ฑ์์ที�สำนักังาน กั.ล.ติ. และ

ติลาดหลักัทรพัยแ์ห่งปีระเทศไทยกัำหนด นอกัจากันี� คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัยังได้แติง่ติั�งคณ์ะอนุกัรรม้กัารจำนวิน 

4 คณ์ะ ได้แกั่ คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร

ควิาม้เสี�ยง และคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร เพ้�อปีฏิิบัติิหน้าที�เฉีพาะเร้�องและสอบทานเบ้�องติ้นกั่อนเสนอให้คณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัทพิจารณ์าอนุม้ัติิหร้อรับทราบ ติาม้ขอบเขติอำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบที�กัำหนด

	 การแบุ่งแยกบุทบุาทหน้าท่�แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกับทบาทหน้าที�ควิาม้รับผิ่ดชื้อบระหวิ่างคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและฝ่�าย

จัดกัารอย่างชื้ัดเจนโดยคณ์ะกัรรม้กัารบริษัททำหน้าที�ในกัารกัำหนดนโยบายและกัำกัับดูแลกัารดำเนินงาน

ของผู่บ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณ์ะที�ผู่บ้ริหารทำหน้าที�บรหิารงานของบรษิทัฯ ในดา้นต่ิางๆ ใหเ้ปีน็ไปีติาม้

นโยบายที�กัำหนด โดยปีระธุานกัรรม้กัารบริษัท และปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารเปี็นคนละบุคคลกััน ซี้�งทั�งสอง

ติำแหน่งต้ิองผ่่านกัารคัดเล้อกัจากัคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน และคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

เพ้�อให้ได้บุคคลที�ม้ีควิาม้เหม้าะสม้

ปีระธุานกัรรม้กัาร ทำหน้าที�เปี็นปีระธุานในที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท สนับสนุนให้

กัรรม้กัารทุกัคนม้ีส่วินร่วิม้แสดงควิาม้คิดเห็นในที�ปีระชืุ้ม้ ติลอดจนกัำกัับให้กัารปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

เปี็นไปีอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพ ทั�งนี� รวิม้ถึ้งกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นด้วิย

ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร ทำหน้าที�บริหารงานให้เปี็นติาม้วิัติถึุปีระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ข้อกัำหนด คำสั�ง และม้ติิที�ปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร และม้ติิที�ปีระชุื้ม้

ผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัทฯ รวิม้ถึ้งจัดทำนโยบายทางธุุรกัิจ แผ่นงาน เปี้าหม้าย งบปีระม้าณ์ และบริหารอ้�นๆ 

ภายในบริษัทฯ 
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6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กัำหนดหลักัปีฏิิบัติิเกัี�ยวิกัับจรรยาบรรณ์ของคณ์ะกัรรม้กัาร ฝ่�ายบริหาร และพนักังาน เพ้�อ

ให้ย้ดถึ้อเปี็นแนวิทางในกัารปีฏิิบัติิหน้าที�ติาม้ภารกัิจของบริษัทฯ ด้วิยควิาม้ซี้�อสัติย์ สุจริติ และเที�ยงธุรรม้ ทั�ง

กัารปีฏิบิตัิติิอ่บรษิทัฯ ผู่ม้้สีว่ินไดส้ว่ินเสยีทกุักัลุม่้ สาธุารณ์ชื้น และสงัคม้ โดยย้ดหลกัักัารทำงานภายใติก้ัฎหม้าย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั และสญัญาติา่งๆ ที�ทำกับัคูค่า้ รวิม้ทั�งติดิติาม้กัารปีฏิบิตัิติิาม้แนวิทางดงักัลา่วิอยา่งสม้�ำเสม้อ 

ทั�งนี� บรษิทัฯ ไดก้ัำหนดจรรยาบรรณ์ทางธุุรกัจิไวิเ้ปีน็ลายลกััษณ์อ์กััษรซี้�งม้สีาระสำคญัปีระกัอบดว้ิย นโยบาย

กัารกัำกับัดแูลกัจิกัาร จรยิธุรรม้ในกัารดำเนนิธุรุกัจิ ขอ้กัำหนดเกัี�ยวิกับักัารปีฏิบิตัิงิาน กัารแจง้เบาะแส ขอ้รอ้ง

เรียน หร้อข้อเสนอแนะ และบทลงโทษ โดยได้เปีิดเผ่ยแนวิปีฏิิบัติิไวิ้ในเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ หัวิข้อ “กัารกัำกัับ

ดูแลกัิจกัารที�ดี” 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา
คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนดให้ม้ีกัารทบทวินนโยบายต่ิางๆ อย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง เพ้�อให้แนวิทาง

ปีฏิิบัติิติาม้นโยบายติ่างๆ เปี็นไปีอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพและสอดคล้องกัับหลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี โดยใน

เดอ้นธัุนวิาคม้ 2564 คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้ม้กีัารทบทวินนโยบายต่ิางๆ ได้แกั ่นโยบายกัารกัำกับัดูแลกิัจกัาร 

นโยบายต่ิอติา้นกัารทุจรติิและคอร์รปัีชื้นั จรรยาบรรณ์ทางธุรุกิัจ นโยบายกัารพัฒนาธุรุกิัจอย่างยั�งย้น กัฎบตัิร

คณ์ะกัรรม้กัารบริษทัรวิม้ถึง้คณ์ะกัรรม้กัารชุื้ดยอ่ยทกุัคณ์ะ นโยบายและแนวิปีฏิบัิติกิัารไม่้ล่วิงละเม้ดิทรัพย์สนิ

ทางปีัญหาหร้อลิขสิทธุิ� และนโยบายและแนวิปีฏิิบัติิกัารคุ้ม้ครองข้อมู้ลส่วินบุคคล 

ในปีี 2564 บริษัทฯ ได้รับกัารปีระเม้ินโครงกัาร Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR) จากัสม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัารบริษัทไทยอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนกัาร

ปีระเม้ินคุณ์ภาพกัารจัดปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น 100 คะแนนเติ็ม้ จากัสม้าคม้ส่งเสริม้ผู่้ลงทุนไทย

บริษัทฯ ได้นำหลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปีี 2560 ม้าปีระยุกัติ์ใชื้้ในทุกัด้าน 

คงเหลอ้กัารที�ปีระธุานกัรรม้กัารไม่้ได้เป็ีนกัรรม้กัารอิสระ และกัรรม้กัารที�ไม่้เป็ีนผู่บ้ริหารมี้นอ้ยกัว่ิาร้อยละ 66 

เน้�องจากัธุุรกัิจของบริษัทฯ ติ้องกัารผู่้นำและผู่้บริหารที�ม้ีควิาม้รู้ควิาม้สาม้ารถึ ปีระสบกัารณ์์เฉีพาะทาง และ

ม้ีควิาม้เชื้ี�ยวิชื้าญในธุุรกัิจกัารปีระมู้ล แม้้ปีระธุานกัรรม้กัารจะไม้่ใชื้่กัรรม้กัารอิสระและม้ีกัรรม้กัารที�ไม้่เปี็น

ผู่้บริหารน้อยกัวิ่าร้อยละ 66 แติ่บริษัทฯ ม้ีกัารกัำหนดอำนาจหน้าที�และแนวิทางในกัารปีฏิิบัติิงานเพ้�อให้เกัิด

กัารถึ่วิงดุลอำนาจ ไม้่กัระทบกัับสิทธุิของผู่้ม้ีส่วินได้เสีย ภายใติ้หลักักัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูล
สำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีโครงสร้างองค์กัร ดังนี�

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ ม้ีคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดย่อย รวิม้จำนวิน 5 คณ์ะ ดังนี�

1. คณะกรรมการบริษัท 
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัรรม้กัารบริษัทจำนวิน 9 คน ดังนี� 

1) รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา ปีระธุานกัรรม้กัาร

2) รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์  ไทยรุ่งโรจน์ กัรรม้กัารอิสระ

3) รศ.ดร.ม้นติรี  โสคติิยานุรักัษ์ กัรรม้กัารอิสระ

4) นางวิิไลวิรรณ์  ศรีสำรวิล กัรรม้กัารอิสระ
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5) นายเทพทัย  ศิลา  กัรรม้กัาร

6) นายสุวิิทย์  ยอดจรัส  กัรรม้กัาร

7) นายเวิทย์  นุชื้เจริญ  กัรรม้กัาร

8) นายศราวิุธุ  จารุจินดา  กัรรม้กัาร

9) นายวิรัญญูู  ศิลา  กัรรม้กัาร และปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร

โดยม้ีนางสาวินันทนิติย์ ราชื้กัิจ เปี็นเลขานุกัารบริษัท

กรรมการผูู้้ม่อำนาจลูงนามผูู้กพิ่ันบุริษัท

กัรรม้กัารผู่้ม้ีอำนาจลงนาม้ผู่กัพันบริษัทฯ ได้แกั่ นายเทพทัย ศิลา หร้อ นายวิรัญญูู ศิลา คนใดคนหน้�ง

ลงลายม้้อชื้้�อร่วิม้กัับ นายสุวิิทย์ ยอดจรัส รวิม้เปี็นสองคน และปีระทับติราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบุเขติ	อำนาจหน้าท่�	แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการบุริษัท

1. กัำหนดวิิสยัทศัน ์ทศิทางกัารดำเนนิธุรุกัจิ บรหิารธุุรกัจิใหเ้ปีน็ไปีติาม้กัฎหม้าย วิตัิถึปุีระสงค ์ขอ้บงัคบั 

และม้ติิที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น เพ้�อปีระโยชื้น์ที�ดีที�สุดของผู่้ถึ้อหุ้น และเพิ�ม้มู้ลค่าสูงสุดแกั่กัิจกัาร

2. พิจารณ์าให้ควิาม้เห็นชื้อบ กัลยุทธ์ุ นโยบาย เป้ีาหม้ายทางกัารเงิน แผ่นงาน งบปีระม้าณ์และ

กัารพัฒนาบุคลากัรของบริษัทฯ รวิม้ทั�งติิดติาม้ดูแลให้ม้ีกัารปีฏิิบัติิติาม้แผ่นงาน งบปีระม้าณ์ และกัารใชื้้

ทรัพยากัรของบริษัทฯ ให้ม้ีปีระสิทธุิภาพ

3. จัดใหม้้รีะบบบัญชีื้ กัารรายงานทางกัารเงนิและกัารสอบบัญชื้ ีที�ม้กีัารเปีดิเผ่ยขอ้มู้ลที�ถึกูัติอ้ง ชื้ดัเจน 

โปีร่งใส น่าเชื้้�อถึ้อ รวิม้ทั�งดูแลให้ม้ีระบบกัารควิบคุม้ภายใน และกัารติรวิจสอบภายในที�ม้ีปีระสิทธุิภาพ

4. กัำกับัดแูลกัารบรหิารควิาม้เสี�ยงของบรษิทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที�ขบัเคล้�อนใหบ้รษิทัฯ เติบิโติอยา่งยั�งยน้

5. กัำกับัดแูลใหค้ณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดคา่ติอบแทน คณ์ะกัรรม้กัาร

บริหารควิาม้เสี�ยง และคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร ดำเนินกัารติาม้นโยบายที�กัำหนดไวิ้ 

6. จัดให้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถ้ึอหุ้นเปี็นกัารปีระชืุ้ม้ใหญ่สาม้ัญเปี็นปีระจำทุกัปีี ภายใน 4 เด้อนนับแติ่วิัน

ปีิดบัญชื้ีสิ�นปีีของบริษัทฯ และจัดปีระชืุ้ม้วิิสาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นเม้้�อม้ีควิาม้จำเปี็น

7. ปีระเม้ินผ่ลงานของคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดติ่างๆ รวิม้ถึ้งปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารและกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร

8. ปีระเมิ้นผ่ลกัารปีฏิบิตัิหินา้ที�ของคณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัเปีน็ปีระจำทกุัปี ีโดยใหม้้กีัารปีระเม้นิกัารปีฏิบิตัิิ

งานเปี็น 2 แบบ ค้อกัารปีระเม้ินกัารปีฏิิบัติิงานโดยรวิม้ของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท และกัารปีระเม้ินตินเองเปี็น

รายบุคคล เพ้�อนำผ่ลกัารปีระเม้ินม้าพิจารณ์าร่วิม้กัันในคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

9. พิจารณ์ากัำหนดและแยกับทบาท หน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบระหวิ่างคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 

คณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดติ่างๆ และฝ่�ายบริหารอย่างชื้ัดเจน

10. คัดเล้อกัผู่ท้ี�ม้คีณุ์สม้บตัิเิหม้าะสม้เปีน็กัรรม้กัารติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดคา่ติอบแทน

นำเสนอเพ้�อเสนอรายชื้้�อติ่อที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นพิจารณ์าอนุม้ัติิ

11. แติ่งติั�ง ม้อบหม้ายหร้อแนะนำให้คณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดติ่างๆ หร้อฝ่�ายบริหาร พิจารณ์าหร้อปีฏิิบัติิใน

เร้�องใดเร้�องหน้�งที�เห็นสม้ควิร

12. เสนอรายชื้้�อผู่ส้อบบญัชื้แีละคา่สอบบญัชื้ตีิอ่ที�ปีระชื้มุ้ผู่ถ้ึอ้หุน้เพ้�อพจิารณ์าแติง่ติั�งผู่ส้อบบญัชื้ ีและ

กัำหนดค่าสอบบัญชื้ีปีระจำปีี
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13. จัดทำรายงานปีระจำปีขีองบรษิทัฯ และกัารเปีดิเผ่ยงบกัารเงนิเพ้�อแสดงถ้ึงฐานะกัารเงนิและผ่ลกัาร

ดำเนินงานในรอบปีีที�ผ่่านม้าเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น

14. พิจารณ์าทบทวินขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท และ

คณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดย่อยเปี็นปีระจำทุกัปีี

15. กัำกัับดูแลให้บริษัทฯ ปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้ายวิ่าด้วิยหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ ข้อกัำหนดของ

ติลาดหลักัทรัพย์ อาทิ กัารทำรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกััน กัารได้ม้าหร้อจำหน่ายไปีซี้�งทรัพย์สิน ติาม้กัฎเกัณ์ฑ์์ของ

ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย หร้อติาม้ปีระกัาศของคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลกััทรัพย์ 

คณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับติลาดทุน หร้อกัฎหม้ายที�เกัี�ยวิข้องกัับธุุรกัิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัรรม้กัารติรวิจสอบจำนวิน 3 คน ดังนี�

1) รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ

2) รศ.ดร.ม้นติรี โสคติิยานุรักัษ์ กัรรม้กัารติรวิจสอบ

3) นางวิิไลวิรรณ์ ศรีสำรวิล กัรรม้กัารติรวิจสอบ

โดยม้ีนายรุ่งพันธุ์ ซีาลลี เปี็นเลขานุกัารคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ

ทั�งนี� นางวิิไลวิรรณ์ ศรีสำรวิล เปี็นกัรรม้กัารติรวิจสอบผู่้ม้ีควิาม้รู้และปีระสบกัารณ์์ในกัารสอบทาน

งบกัารเงิน

ขอบุเขติ	อำนาจหน้าท่�	แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการติรวจสอบุ

1. สอบทานกัระบวินกัารในกัารจัดทำรายงานทางกัารเงินและปีระสานงานกัับผู่้สอบบัญชื้ีภายนอกั 

เพ้�อให้ไดร้ายงานทางกัารเงินที�นา่เชื้้�อถึอ้ ม้กีัารเปิีดเผ่ยขอ้ม้ลูที�สำคัญโดยครบถ้ึวิน และเปีน็ไปีติาม้ม้าติรฐาน

บัญชื้ีที�รับรองทั�วิไปี

2. สอบทานกัระบวินกัารในกัารดูแลให้ปีฏิิบัติิงานติาม้นโยบาย กัฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกัฎหม้ายที�

เกัี�ยวิข้อง

3. พิจารณ์าคดัเลอ้กั เสนอแติง่ติั�ง และเลกิัจา้ง บคุคลที�ม้คีวิาม้เปีน็อสิระเพ้�อทำหนา้ที�เปีน็ผู่ส้อบบญัชื้ี

ของบริษัทฯ  และเสนอค่าติอบแทนกัารติรวิจสอบบัญชื้ี รวิม้ทั�งเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้กัับผู่้สอบบัญชื้ีโดยไม้่ม้ีฝ่�าย

จัดกัารเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ด้วิย อย่างน้อยปีีละ 1 ครั�ง

4. พิจารณ์ารายกัารที�เกัี�ยวิโยงกััน หร้อรายกัารที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ ให้เปี็นไปีติาม้

กัฎหม้าย และขอ้กัำหนดของติลาดหลกััทรพัยแ์ห่งปีระเทศไทย  เพ้�อใหม้้ั�นใจวิา่รายกัารดงักัล่าวิสม้เหติสุม้ผ่ล

และเปี็นปีระโยชื้น์ติ่อบริษัทฯ 

5. สอบทานระบบกัารควิบคุม้ภายในและกัำกัับ ดูแล ติิดติาม้ และวิางระบบควิบคุม้ภายในให้เหม้าะ

สม้กัับกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงและกัารจัดกัารที�เกัี�ยวิข้องกัับเร้�องกัารต่ิอต้ิานทุจริติคอร์รัปีชื้ันของบริษัทฯ รวิม้

ทั�งให้คำแนะนำแกั่ฝ่�ายจัดกัารในกัารปีรับปีรุงระบบงาน เพ้�อลดควิาม้เสี�ยงในด้านติ่างๆ

6. ติิดติาม้ ปีระเม้ิน และรายงานกัารปีฏิิบัติิงานติาม้แนวิทางกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี

7. สอบทานควิาม้เหม้าะสม้ของกัารเกั็บรักัษาทรัพย์สินและทดสอบวิ่าทรัพย์สินม้ีอยู่จริง
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8. ปีระเม้ินกัารใชื้้ทรัพยากัรของบริษัทฯ วิ่าเปี็นไปีอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพหร้อคุ้ม้ค่าหร้อไม้่

9. กัำหนดขอบเขติกัารติรวิจสอบภายในให้ควิาม้เห็นชื้อบแผ่นงานติรวิจสอบปีระจำปีี และพิจารณ์า

ผ่ลกัารติรวิจสอบของผู่้ติรวิจสอบภายใน

10. จัดหาที�ปีร้กัษาภายนอกั เพ้�อให้คำแนะนำหร้อชื้่วิยเหล้อในกัารปีฏิิบัติิกัารติรวิจสอบ

11. พิจารณ์าแติ่งติั�ง โยกัย้าย ถึอดถึอนและกัำหนดค่าติอบแทนผู่้อำนวิยกัารติรวิจสอบภายใน

12. พิจารณ์าทบทวินขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ 

เพ้�อเสนอขออนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นปีระจำทุกัปีี

13. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทนจำนวิน 4 คน ดังนี�

1) รศ.ดร.ม้นติรี โสคติิยานุรักัษ์ ปีระธุานกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

2) รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองปีระธุานกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

3) รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิิวิัฒนา กัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

4) นางวิิไลวิรรณ์ ศรีสำรวิล กัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

 หม้ายเหติุ:     กัรรม้กัารลำดับที� 1, 2 และ 4 เปี็นกัรรม้กัารอิสระ

ขอบุเขติ	อำนาจหน้าท่�	แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการสรรหาแลูะกำหนดิค้่าติอบุแทน

1. กัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์และวิิธีุกัารสรรหากัรรม้กัาร ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร และกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร 

ด้วิยกัระบวินกัารที�โปีร่งใสเพ้�อนำเสนอติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

2. กัำหนดคุณ์สม้บัติขิองกัรรม้กัารให้ม้อีงค์ปีระกัอบและคุณ์สม้บตัิติิาม้กัฎหม้ายหร้อระเบียบที�เกัี�ยวิขอ้ง 

และกัำหนดวิิธุีกัารเสนอรายชื้้�อผู่้ม้ีคุณ์สม้บัติิพร้อม้เหติุผ่ลปีระกัอบติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

3. คัดเล้อกับคุคลที�สม้ควิรได้รบักัารเสนอชื้้�อเปีน็กัรรม้กัารบรษิทั กัรรม้กัารชื้ดุย่อย ปีระธุานเจา้หน้าที�

บริหาร และกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร เสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

4. เสนอแนะวิธีิุกัารปีระเมิ้นผ่ลกัารปีฏิบัิติงิานของคณ์ะกัรรม้กัาร คณ์ะกัรรม้กัารชุื้ดต่ิางๆ รวิม้ทั�งติดิติาม้

และสรุปีผ่ลกัารปีระเม้ินให้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทรับทราบ เพ้�อนำข้อมู้ลม้าพิจารณ์าปีรับปีรุงปีระสิทธุิภาพใน

กัารทำงาน

5. พิจารณ์าทบทวินและเสนอแนะติอ่คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัในเร้�องโครงสรา้ง หน้าที�และควิาม้รบัผ่ดิชื้อบ 

รวิม้ทั�งแนวิปีฏิิบัติิของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดย่อย ให้ม้ีควิาม้ทันสม้ัยอยู่เสม้อ

6. จัดทำแผ่นส้บทอดติำแหน่งปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร และผู่้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ เพ้�อเสนอให้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทพิจารณ์า

7. กัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์และวิิธุีกัารจ่ายค่าติอบแทนให้แก่ัคณ์ะกัรรม้กัารชืุ้ดต่ิางๆ ปีระธุานเจ้าหน้าที�

บริหารและกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร อย่างเปี็นธุรรม้และสอดคล้องกัับผ่ลกัารดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอติ่อที�

ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

8. ปีระเมิ้นผ่ลกัารปีฏิบัิติงิานปีระจำปีขีองคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร ปีระธุานเจา้หน้าที�บรหิาร และกัรรม้กัาร

ผู่้จัดกัารเพ้�อกัำหนดค่าติอบแทนกั่อนนำเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเพ้�อพิจารณ์าอนุม้ัติิ
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9. พิจารณ์างบปีระม้าณ์กัารข้�นคา่จา้ง กัารเปีลี�ยนแปีลงคา่จ้างและผ่ลติอบแทนของคณ์ะกัรรม้กัารและ

ฝ่�ายจัดกัารเพ้�อนำเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

10. พิจารณ์าทบทวิน ศ้กัษา ติิดติาม้กัารเปีลี�ยนแปีลงแนวิโน้ม้ในเร้�องผ่ลติอบแทนของคณ์ะกัรรม้กัาร

และฝ่�ายจัดกัารโดยเปีรียบเทียบกัับธุุรกัิจที�อยู่ในอุติสาหกัรรม้เดียวิกัันหร้อใกัล้เคียงกััน

11. พิจารณ์าทบทวินขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผิ่ดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนด

ค่าติอบแทน เพ้�อเสนอขออนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นปีระจำทุกัปีี

12. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัไดก้ัำหนดใหค้ณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน ม้กีัารปีระชื้มุ้อยา่งนอ้ย

ปีีละ 2 ครั�ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยงจำนวิน 4 คน ดังนี�

1) นายวิรัญญูู ศิลา  ปีระธุานกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

2) นางวิิไลวิรรณ์ ศรีสำรวิล กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

3) นายเทพทัย ศิลา  กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

4) นายศราวิุธุ จารุจินดา  กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

ขอบุเขติอำนาจหน้าท่�แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการบุริหารค้วามเส่�ยง

1. พิจารณ์าอนุม้ัติินโยบาย กัรอบ กัลยุทธุ์ หลักัเกัณ์ฑ์์ แผ่นงาน รวิม้ถึ้งคู่ม้้อกัารบริหารควิาม้เสี�ยง

2. ติิดติาม้ดูแลกัารพัฒนากัรอบกัารบริหารควิาม้เสี�ยง

3. ทบทวินกัารบริหารควิาม้เสี�ยงโดยรวิม้ของบริษัทฯ และกัลยุทธุ์ที�ใชื้้ในกัารบริหารควิาม้เสี�ยงให้

สอดคล้องกัับสถึานกัารณ์์ที�เปีลี�ยนไปี

4. จัดระบบเติอ้นภยัของควิาม้เสี�ยงทกุัปีระเภท และม้าติรกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงเพ้�อจดักัารควิาม้เสี�ยง

ให้อยู่ในระดับที� ยอม้รับได้

5. ปีระเมิ้นโอกัาสที�จะเกัดิควิาม้เสี�ยงและผ่ลกัระทบที�จะเกัดิเพ้�อนำม้าจดัลำดบัควิาม้สำคญัของควิาม้

เสี�ยง

6. สนับสนุน ผ่ลักัดันให้เกัิดควิาม้ร่วิม้ม้้อในกัารบริหารจัดกัารควิาม้เสี�ยงทุกัระดับในองค์กัร

7. ติิดติาม้กัระบวินกัารบ่งชื้ี�และกัารปีระเม้ินควิาม้เสี�ยง

8. ปีระเม้ินควิาม้เสี�ยงและอนุม้ัติิแผ่นจัดกัารควิาม้เสี�ยง

9. กัำกัับดูแลควิาม้เสี�ยงและกัารควิบคุม้ภายในที�เกัี�ยวิข้องกัับเร้�องกัารติ่อติ้านทุจริติคอร์รัปีชื้ัน

10. รายงานควิาม้เสี�ยงและกัารดำเนินงานเพ้�อลดควิาม้เสี�ยงให้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทรับทราบอย่าง

สม้�ำเสม้อ

11. พิจารณ์าทบทวินขอบเขติอำนาจหน้าที�และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง 

เพ้�อเสนอ ขออนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นปีระจำทุกัปีี

12. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท
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5. คณะกรรมการบริหาร
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัรรม้กัารบริหารจำนวิน 6 คน ดังนี�

1) นายสุวิิทย์ ยอดจรัส  ปีระธุานกัรรม้กัารบริหาร

2) นายเทพทัย ศิลา  กัรรม้กัารบริหาร

3) นายเวิทย์ นุชื้เจริญ  กัรรม้กัารบริหาร

4) นายศราวิุธุ จารุจินดา  กัรรม้กัารบริหาร

5) นายวิรัญญูู ศิลา  กัรรม้กัารบริหาร

6) นางอัญชื้ลี พรรคกัลิน  กัรรม้กัารบริหาร

ขอบุเขติ	อำนาจหน้าท่�	แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการบุริหาร

1. กัำหนดกัลยุทธุ์ นโยบาย เปี้าหม้ายทางกัารเงิน แผ่นงาน งบปีระม้าณ์ กัารพัฒนาบุคลากัร และ

อำนาจกัารบริหารติ่างๆ ของบริษัทฯ เพ้�อเสนอขออนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

2. ติรวิจสอบติดิติาม้กัารดำเนนิงานติาม้นโยบาย แผ่นงานต่ิางๆ งบปีระม้าณ์ และกัารพัฒนาบุคลากัร

ให้เปี็นไปีอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพ

3. กัำหนดม้าติรฐานระบบบริหารธุุรกัิจ ระบบทรัพยากัรบุคคล ระบบกัารเงิน และระบบข้อมู้ล รวิม้ทั�ง

โครงสร้างองค์กัร

4. ให้แนวินโยบายคำปีร้กัษาและข้อเสนอแนะติ่อปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารหร้อกัรรม้กัารผู้่จัดกัาร

ในกัารติัดสินใจปีระเด็นที�ม้ีควิาม้สำคัญ

5. กัลั�นกัรอง สนับสนุน และบริหารควิาม้เสี�ยงของบริษัทฯ ดังนี�

- ส่งเสริม้นโยบายกัารบริหารควิาม้เสี�ยง และสนับสนุนเพ้�อให้ม้ั�นใจวิ่ากัระบวินกัารบริหาร

ควิาม้เสี�ยงได้รับกัารปีฏิิบัติิทั�วิทั�งบริษัทฯ

- พิจารณ์านโยบาย กัรอบ กัลยุทธุ์ และแผ่นงาน รวิม้ถ้ึงคู่ม้้อบริหารควิาม้เสี�ยง และนำเสนอ

คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยงเพ้�อพิจารณ์าอนุม้ัติิ

- ดำเนินกัารบริหารควิาม้เสี�ยงติาม้นโยบาย กัรอบ กัลยุทธุ์ หลักัเกัณ์ฑ์์ และแผ่นงาน ติาม้ที�

คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยงม้อบหม้าย รวิม้ถึ้งทบทวินคู่ม้้อกัารบริหารควิาม้เสี�ยงอย่างสม้�ำเสม้อ

- รายงานควิาม้เสี�ยงที�ม้ีนัยสำคัญ และกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงดังกัล่าวิ ติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร

ควิาม้เสี�ยง

6. จัดลำดับควิาม้สำคัญของผ่ลกัารตัิดสินใจของคณ์ะกัรรม้กัารบริษทั เพ้�อนำไปีสู่กัารดำเนินกัารอย่าง

ม้ีปีระสิทธุิภาพ

7. กัลั�นกัรองระเบียบวิาระกัารปีระชืุ้ม้กั่อนนำเสนอคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

8. รายงานผ่ลกัารดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัททราบ

9. พิจารณ์าอนุม้ัติิธุุรกัรรม้ติ่างๆ ติาม้ขอบเขติของอำนาจอนุม้ัติิและดำเนินกัาร

10. ทำกัารศ้กัษาควิาม้เปี็นไปีได้ของโครงกัารติ่างๆ

11. ม้ีอำนาจอนุม้ัติิกัารลงทุนในสินทรัพย์ถึาวิร กัารให้กัู้ย้ม้หร้อลงทุนอ้�นๆ กัารกัู้ย้ม้เงินหร้อขอวิงเงิน

จากัสถึาบนักัารเงนิ กัารขออนุม้ตัิเิบิกัเงนิทดรองจ่ายและคา่ใชื้จ้า่ย กัารก่ัอภาระผ่กูัพัน/กัารอาวิลั/กัารค�ำปีระกันั 

กัารอนุม้ัติิแผ่นงาน/งบปีระม้าณ์/ซี้�อสินค้าและบริกัารเพ้�อส่งเสริม้กัารขาย กัารอนุม้ัติิซ้ี�อสินทรัพย์และ

กัารซี่อม้แซีม้ในวิงเงินติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทให้อำนาจไวิ้ 
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12. พิจารณ์าทบทวินขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร เพ้�อเสนอ

ขออนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นปีระจำทุกัปีี

13. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

ทั�งนี� กัารอนมุ้ตัิริายกัารของคณ์ะกัรรม้กัารบรหิาร จะไม่้รวิม้ถึง้กัารอนุม้ตัิริายกัารที�คณ์ะกัรรม้กัารบรหิาร

หร้อบุคคลที�อาจมี้ควิาม้ขัดแย้งมี้ส่วินได้เสียหร้ออาจมี้ควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ในลักัษณ์ะอ้�นใดกัับ

บรษิทัฯ และ/หรอ้ บริษทัย่อย หรอ้กัารม้อบหม้ายให้บคุคลอ้�นกัระทำกัารแทนในกัรณี์ดงักัล่าวิ รวิม้ทั�งรายกัาร

ที�กัำหนดให้ติ้องขอควิาม้เห็นชื้อบจากัผู่้ถึ้อหุ้นในกัารทำรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกัันและกัารได้ม้าหร้อจำหน่ายไปี

ซี้�งสินทรัพย์ที�สำคัญของบริษัทฯ และ/หร้อ บริษัทย่อย เพ้�อให้สอดคล้องกัับข้อกัำหนดของติลาดหลักัทรัพย์

แห่งปีระเทศไทย สำนกัังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกับัหลกััทรพัย์และติลาดหลักัทรพัย์ หร้อกัฎหม้ายที�เกัี�ยวิขอ้งกับั

ธุุรกัิจของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีผู่้บริหารจำนวิน 9 คน ดังนี�

1) นายสุวิิทย์ ยอดจรัส ปีระธุานกัรรม้กัารบริหาร

2) นายเทพทัย ศิลา กัรรม้กัารบริหาร

3) นายศราวิุธุ จารุจินดา กัรรม้กัารบริหาร

4) นายเวิทย์ นุชื้เจริญ กัรรม้กัารบริหาร

5) นายวิรัญญูู ศิลา ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร และกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร

6) นางอัญชื้ลี พรรคกัลิน รองกัรรม้กัารกัารผู่้จัดกัาร สายงานบัญชื้ีและกัารเงิน

7) นายสุธุี สม้าธุิ รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร สายงานพัฒนาธุุรกัิจและกัารติลาด และ

  รักัษากัารรองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร สายงานปีฏิิบัติิกัาร

8) นางสาวิพูนศิลปี์ แกั้วิจำนงค์ รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร สายงานสำนักักัรรม้กัารและส่งเสริม้คุณ์ภาพ

9) นายเกัรียงศักัดิ� ธุรรม้รักัษา รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร สายงานพัฒนาระบบไอที

ขอบุเขติ	อำนาจหน้าท่�	แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของปีระธัานเจ้าหน้าท่�บุริหาร

1. บริหารงานของบริษัทฯ ติาม้วิัติถึุปีระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกัำหนด คำสั�งและม้ติิที�

ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร และม้ติิที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัทฯ

2. จัดทำนโยบายทางธุุรกัิจ แผ่นงาน เปี้าหม้าย และงบปีระม้าณ์ เสนอติ่อคณ์ะกัรรม้กัารของบริษัทฯ 

เพ้�อขออนุม้ัติิ

3. รายงานกัารดำเนินงานติาม้แผ่นงานและงบปีระม้าณ์ที�ได้รับอนุม้ัติิทุกั 3 เด้อน

4. บริหารงานให้เปี็นไปีติาม้นโยบาย แผ่นงาน และงบปีระม้าณ์ติาม้ที�ได้รับอนุม้ัติิ

5. บรรจุ แติ่งติั�ง ถึอดถึอน โยกัย้าย เล้�อน ลด ติัดเงินเด้อนหร้อค่าจ้าง ลงโทษทางวิินัยพนักังานและ

ลูกัจ้างติลอดจนให้พนักังานและลูกัจ้างออกัจากังานติาม้อำนาจอนุม้ัติิและดำเนินกัาร

6. มี้อำนาจลงนาม้ในนิติิกัรรม้สัญญา เอกัสาร คำสั�งหนังส้อติ่างๆ ที�ใชื้้ติิดติ่อกัับหน่วิยงานหร้อ

บุคคลภายนอกั ติลอดจนม้ีอำนาจให้กัระทำกัารใดๆ ที�จำเปี็นและสม้ควิรเพ้�อให้กัารดำเนินกัารข้างติ้น

สำเร็จลุล่วิงไปี
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7. กัำหนดเง้�อนไขในกัารทำงานของพนกัังานและลกูัจา้ง และวิางระเบยีบกัารปีฏิบิตัิงิานโดยไม้ข่ดัหร้อ

แย้งกัับระเบียบข้อกัำหนดหร้อคำสั�งที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนด

8. ใหม้้อีำนาจม้อบอำนาจช่ื้วิงและหรอ้ม้อบหม้ายให้บคุคลอ้�นปีฏิบัิติงิานเฉีพาะอย่างแทนได้ โดยกัาร

ม้อบอำนาจชื้ว่ิง และกัารม้อบหม้ายดงักัลา่วิใหอ้ยูภ่ายใติร้ะเบยีบขอ้กัำหนดหรอ้คำสั�งที�คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทั

กัำหนด

9. ม้ีอำนาจอนุม้ัติิกัารลงทุนในสินทรัพย์ถึาวิร กัารให้กัู้ย้ม้หร้อลงทุนอ้�น ๆ กัารกัู้ย้ม้เงินหร้อขอวิงเงิน

จากัสถึาบันกัารเงิน กัารขออนุม้ัติิเบิกัเงินทดรองจ่ายและค่าใชื้้จ่าย กัารกั่อภาระผู่กัพัน/ กัารอาวิัล/ กัารค�ำ

ปีระกััน กัารอนุม้ัติิแผ่นงาน/งบปีระม้าณ์/ ซี้�อสินค้าและบริกัารเพ้�อส่งเสริม้กัารขาย กัารอนุม้ัติิซี้�อสินทรัพย์

และกัารซี่อม้แซีม้ในวิงเงินติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทให้อำนาจไวิ้ 

10. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและคณ์ะกัรรม้กัารบริหาร

ปีระธุานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรอ้บคุคลซี้�งไดร้บัม้อบอำนาจจากัปีระธุานเจา้หนา้ที�บรหิารจะไม้อ่นมุ้ตัิ ิหรอ้

ม้ีส่วินเกัี�ยวิข้อง หร้อเข้าร่วิม้ดำเนินธุุรกัิจ ในธุุรกัิจที�ตินหร้อบุคคลที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้ง ม้ีส่วินได้เสีย หร้ออาจ

ม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ในลักัษณ์ะอ้�นใดกัับบริษัทฯ หร้อบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั�งนี� อำนาจในกัารกัระทำนิติิกัรรม้ใดๆ ที�อาจกั่อให้เกัิดควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ระหวิ่างปีระธุาน

เจ้าหน้าที�บริหารหร้อบุคคลที�ม้ีส่วินได้เสียกัับบริษัทฯ ติาม้ที�กัำหนดไวิ้ในกัฎหม้ายและปีระกัาศของคณ์ะ

กัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ หร้อของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ไม้่ถึ้อวิ่าอยู่

ภายใติข้อบขา่ยอำนาจของปีระธุานเจา้หนา้ที�ในกัารพจิารณ์าและสทิธุอิอกัเสยีงในนติิกิัรรม้ดงักัลา่วิ ไม้ว่ิา่โดย

ดลุยพนิจิของตินเองหรอ้ม้อบหม้ายใหบุ้คคลอ้�นกัระทำในนาม้ของตินเองในกัรณ์ดีงักัลา่วิ นติิกิัรรม้นั�นจะติอ้ง

นำเสนอเพ้�อให้ได้ควิาม้เห็นชื้อบโดยผ่า่นคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบเพ้�อนำเสนอไปียังคณ์ะกัรรม้กัารบริษทั และ/

หร้อ ที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น (แล้วิแติ่กัรณ์ี) ติาม้ที�กัำหนดไวิ้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และติาม้กัฎหม้ายติ่อไปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษัทฯ ม้ีนโยบายจ่ายค่าติอบแทนผู่้บริหารโดยคำน้งถึ้งผ่ลกัารดำเนินงานของบริษัทฯ และควิาม้

สอดคลอ้งกับัธุรุกัจิในอตุิสาหกัรรม้เดยีวิกันั รวิม้ถึง้ควิาม้เหม้าะสม้กัับหนา้ที�และควิาม้รบัผ่ดิชื้อบของผู้่บรหิาร

แติล่ะทา่น โดยบรษิทัฯ ใชื้ค้วิาม้ระม้ดัระวิงัในกัารจา่ยคา่ติอบแทนผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในอตัิราที�แขง่ขนั

ได้ในกัลุ่ม้ธุุรกัิจเดียวิกััน เพ้�อที�จะดูแลและรักัษาผู่้บริหารที�ม้ีคุณ์ภาพไวิ้ ทั�งนี� ค่าติอบแทนของผู่้บริหารได้รับ

กัารอนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท และผ่่านกัารพิจารณ์าจากัคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

ในปี ี2564 บรษัิทฯ ม้ผีู่บ้ริหารจำนวิน 9 คน โดยมี้กัารจา่ยคา่ติอบแทนใหแ้กัผู่่บ้รหิาร ในรปูีของเงนิเดอ้น 

โบนสั และสวิสัดกิัารอ้�น ๆ  เชื้น่เดียวิกัับพนกัังาน รวิม้เปีน็จำนวินเงนิ 37,331,474.50 บาท รวิม้ถึง้คา่ติอบแทน

ของปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารและกัรรม้กัารผู่้จัดกัารด้วิย

นอกัจากันี� บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้้กีัองทนุสำรองเลี�ยงชื้พีใหแ้กัผู่่บ้รหิารโดยบรษิทัฯ ไดส้ม้ทบในอตัิรารอ้ยละ 

2 ของเงินเด้อน ซี้�งในปีี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสม้ทบกัองทุนสำรองเลี�ยงชื้ีพสำหรับผู่้บริหารรวิม้จำนวิน

ทั�งสิ�น 67,101.12 บาท
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีพนักังาน (ไม้่รวิม้ผู่้บริหาร) จำนวินทั�งสิ�น 379 คน โดยแบ่งติาม้

ฝ่�ายได้ดังนี�

สายงาน / ฝ่าย
จำานวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

สายงานสำานักักัรรม้กัารและส่งเสริม้คุณ์ภาพ 44 37

สายงานพัฒนาธุุรกัิจและกัารติลาด 34 33

สายงานพัฒนาระบบไอที 12 11

สายงานปีฏิิบัติิกัาร 262 261

สายงานบัญชื้ีและกัารเงิน 30 29

ฝ่�ายทรัพยากัรบุคคล 7 5

สำานักัติรวิจสอบภายใน 4 3

รวม 393 379

 ค้่าติอบุแทนพิ่นักงาน

 ในปีี 2564 บริษัทฯ ม้ีค่าติอบแทนพนักังาน (ไม้่รวิม้ผู่้บริหาร) จำนวิน 129,735,209.87 บาท 

ปีระกัอบด้วิย ค่าติอบแทนในรูปีของเงินเด้อน โบนัส  ค่าล่วิงเวิลา เงินปีระกัันสังคม้ เงินสะสม้กัองทุนสำรอง

เลี�ยงชีื้พ ค่าปีระกัันชีื้วิิติ และสวัิสดิกัารอ้�นๆ โดยกัำหนดให้สอดคล้องกัับภาวิะเศรษฐกิัจและผ่ลกัารดำเนิน

งานของบริษัทฯ ทั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ

 ข้อพิ่ิพิ่าทดิ้านแรงงานในระยะเวลูา	3	ปีีท่�ผู้่านมา

  -ไม้่ม้ี-

 การฝึึกอบุรมพิ่นักงาน	

 บรษิทัฯ ม้นีโยบายพฒันาบคุลากัรอยา่งติอ่เน้�องและเลง็เหน็ควิาม้สำคญัของบคุลากัร ซี้�งเปีน็กัำลงั

สำคัญในกัารขับเคล้�อนบริษัทฯ เพ้�อดำเนินงานได้อย่างมี้ปีระสิทธุิภาพ หากับุคลากัรในองค์กัรขาดควิาม้รู ้

ควิาม้สาม้ารถึในสาขาอาชื้พีของตินเอง หรอ้ขาดกัารพฒันา อาจกัอ่ให้เกัดิปีญัหาและสง่ผ่ลกัระทบติอ่องคก์ัรได้ 

ดงันั�น บริษทัฯ จง้ได้จดัทำนโยบายเพ้�อพัฒนาบุคลากัร ดว้ิยกัารฝึ่กัอบรม้ในด้านต่ิางๆ เพ้�อส่งเสริม้ให้พนักังาน

ม้ีศักัยภาพเพียงพอเพ้�อขับเคล้�อนบริษัทฯ ให้กั้าวิหน้าติ่อไปี



แบบ 56-1 One Report ปีี 256486

 ในปีี 2564 พนักังานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วิม้อบรม้หลักัสูติรติ่างๆ ดังนี�

หลักสูตร แผนก/ฝ่าย จัดอบรมโดย

กัารเติรียม้ควิาม้พร้อม้บริหารจัดกัาร 

กัฎหม้ายคุ้ม้ครองข้อมู้ลส่วินบุคคล 

(PDPA)

ทุกัฝ่�าย บจกั. โปีรเฟื้สชื้ั�นแนล เทรนนิ�งแอนด์

คอนซีัลแทนซีี�

กัารปีฐม้นิเทศพนักังาน และ ทบทวิน

กัฎระเบียบบริษัทฯ

ทุกัฝ่�าย อบรม้ภายในองค์กัร โดยฝ่�าย

ทรัพยากัรบุคคล

ทักัษะกัารเปี็นหัวิหน้างาน ทุกัฝ่�าย บจกั. เจเอ็ม้เอ คอนซีัลแตินซี์ 

(ไทยแลนด์)

Advance Excel ทุกัฝ่�าย สถึาบันคนคิดดี

กัารเติิบโติติาม้สายงาน (Career  paths) ทุกัฝ่�าย สถึาบันคนคิดดี

อบรม้ดับเพลิง ทุกัฝ่�าย หจกั. แบทไฟื้ร์ เทรนนิ�ง เซีอร์วิิส

กัารจัดทำาบัญชื้ีทรัพย์สิน  

กัารหักัค่าส้กัหรอและค่าเส้�อม้ราคา

ฝ่�ายบัญชื้ี บจกั. นิด้าโปีรเฟื้สชื้ั�นแนล 

กัารบริหารจัดกัารควิาม้เสี�ยงของระบบ

งานด้านบัญชื้ีกัารเงิน

ฝ่�ายบัญชื้ี บจกั. ฝ่ึกัอบรม้และสัม้ม้นาธุรรม้นิติิ 

แนวิทางกัารจัดทำาบัญชื้ี-ภาษีอากัร

สำาหรับกัารลงทุนใน Cryptocurrency

ฝ่�ายบัญชื้ี บจกั. ฝ่ึกัอบรม้และสัม้ม้นาธุรรม้นิติิ 

“Sustainability, ESG and a 

company’s reporting (แนวิคิดควิาม้

ยั�งย้นขององค์กัรกัับกัารจัดทำาข้อมู้ล

เพ้�อกัารรายงาน)” 

ฝ่�ายบัญชื้ี และ

สำานักักัรรม้กัารฯ

บจกั. สำานักังาน อีวิาย

บทบาทเลขานุกัาร ในกัารยกัระดับ CG 

ด้าน Anti-Corruption

สำานักักัรรม้กัารฯ สม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัาร

บริษัทไทย

ติรวิจสอบควิาม้พร้อม้ให้ม้ั�นใจกั่อน 

PDPA ม้ีผ่ลบังคับใชื้้

แผ่นกักัฎหม้าย สำานักังาน กั.ล.ติ.

ทั�งนี� ในปีี 2564 จำนวินชื้ั�วิโม้งเฉีลี�ยของกัารฝ่ึกัอบรม้พนักังานเท่ากัับ 10 ชื้ั�วิโม้งติ่อคนติ่อปีี
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ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

 หัวหน้างานติรวจสอบุภัายใน	แลูะหัวหน้างานกำกับุดิูแลูการปีฏิิบุัติิงาน

 บริษัทฯ ได้วิ่าจ้าง บริษัท ม้ัลติิพลัส ออดิท แอนด์ คอนซีัลติิ�ง จำกััด โดยนายสุรพล ถึวิัลยวิิชื้ชื้จิติ 

เปี็นผู่้ติรวิจสอบระบบควิบคุม้ภายในของบริษัทฯ เพ้�อทำหน้าที�กัำกัับดูแลกัารปีฏิิบัติิติาม้กัฎเกัณ์ฑ์์ของ

สำนกัังานกัำกับัหลกััทรพัยแ์ละติลาดหลกััทรพัย ์ ติลาดหลกััทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย และหนว่ิยงานที�เกัี�ยวิขอ้ง 

นอกัจากันี� ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท ได้ม้ีม้ติิแติ่งติั�งนายรุ่งพันธุ์ ซีาลลี หัวิหน้าสำนักัติรวิจสอบภายใน

และเลขานกุัารคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ใหท้ำหนา้ที�หวัิหนา้งานกัำกับัดแูลกัารปีฏิบิตัิงิานภายในบรษิทัฯ ทั�งนี� 

ข้อมู้ลปีระวิัติิของหัวิหน้างานติรวิจสอบภายใน และหัวิหน้างานกัำกัับดูแลกัารปีฏิิบัติิงานปีรากัฏิดังเอกัสาร

แนบ 3

 ผูู้้รับุผู้ิดิช้อบุสูงส่ดิในสายงานบุัญ่ช้่แลูะการเงิน

 ติั�งแต่ิปีี 2558 บริษัทฯ ได้แต่ิงติั�งนางอัญชื้ลี พรรคกัลิน รองกัรรม้กัารผู้่จัดกัารสายงานบัญชื้ีและ

กัารเงิน ให้ทำหน้าที�ดูแลรับผิ่ดชื้อบสูงสุดในงานด้านบัญชีื้และกัารเงินของบริษัทฯ ทั�งนี� ข้อมู้ลปีระวัิติิของ

ผู่้รับผ่ิดชื้อบสูงสุดในสายงานบัญชื้ีและกัารเงินปีรากัฏิดังเอกัสารแนบ 1

 ผูู้้ค้วบุค้่มดิูแลูการทำบุัญ่ช้่

 ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร ครั�งที� 5/2563 เม้้�อวิันที� 28 เม้ษายน 2563 ได้ม้ีม้ติิแติ่งติั�ง นางสาวิ

อรนุชื้ จีระนันติสิน ผู่้อำนวิยกัารฝ่�ายบัญชื้ี ให้ทำหน้าที�รับผ่ิดชื้อบโดยติรงในกัารควิบคุม้ดูแลกัารทำบัญชื้ี ซี้�ง

เปี็นผู่้ที�ม้ีคุณ์สม้บัติิและเง้�อนไขของกัารเป็ีนผู้่ทำบัญชีื้ติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�กัำหนดในปีระกัาศกัรม้พัฒนาธุุรกิัจ

กัารค้า ทั�งนี� ข้อมู้ลปีระวิัติิของผู่้ควิบคุม้ดูแลกัารทำบัญชื้ีปีรากัฏิดังเอกัสารแนบ 1

 เลูขาน่การบุริษัท

 ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท ครั�งที� 5/2563 เม้้�อวิันที� 11 ม้ิถึุนายน 2563 ได้ม้ีม้ติิแติ่งติั�ง

นางสาวินันทนิติย์ ราชื้กัิจ เป็ีนเลขานุกัารบริษัท เพ้�อทำหน้าที�ติาม้พระราชื้บัญญัติิหลักัทรัพย์และ

ติลาดหลักัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม้าติรา 89/15 ดังนี�



แบบ 56-1 One Report ปีี 256488

1. จัดทำและเกั็บรักัษาเอกัสารดังติ่อไปีนี�

(กั) ทะเบียนกัรรม้กัาร

(ข) หนังส้อนัดปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัาร รายงานกัารปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัาร และรายงาน

ปีระจำปีีของบริษัทฯ

(ค) หนังส้อนัดปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น และรายงานกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น

2. เกับ็รกััษารายงานกัารม้สีว่ินไดเ้สยีที�รายงานโดยกัรรม้กัารหร้อผู้่บรหิาร และจดัสง่สำเนารายงาน

กัารม้ีส่วินได้เสีย ให้ปีระธุานคณ์ะกัรรม้กัาร และปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบทราบภายใน 7 วิันทำกัารนับแติ่

วิันที�บริษัทได้รับรายงานนั�น

3. ดำเนินกัารอ้�นๆ ติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับติลาดทุนปีระกัาศกัำหนด

4. ติิดติ่อปีระสานงานกัับหน่วิยงานที�กัำกัับดูแล และดูแลกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลหร้อรายงาน

สารสนเทศติ่อหน่วิยงานที�กัำกัับดูแลและสาธุารณ์ชื้นให้ถึูกัติ้องครบถึ้วินติาม้กัฎหม้าย

5. ดำเนินกัารจัดปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและกัารปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้น

6. จัดให้ม้ีกัารปีฐม้นิเทศ ให้คำแนะนำแกั่กัรรม้กัารที�ได้รับกัารแติ่งติั�งใหม้่

ทั�งนี� ข้อมู้ลปีระวิัติิของเลขานุกัารบริษัทปีรากัฏิดังเอกัสารแนบ 1

 ค้่าติอบุแทนของผูู้้สอบุบุัญ่ช้่

 ในรอบปีีบัญชื้ีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าติอบแทนกัารสอบบัญชื้ีให้แกั่บริษัท 

สำนักังาน อีวิาย จำกััด จำนวินรวิม้ 2.15 ล้านบาท และไม้่ม้ีค่าบริกัารอ้�น
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ 
ด้านการกำากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัไดป้ีฏิบิติัิหนา้ที�ติาม้ขอบเขติอำนาจหนา้ที�และควิาม้รับผ่ดิชื้อบในกัารดำเนนิธุรุกัจิ

ของบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีติาม้กัฎหม้ายและระเบียบติ่างๆ ติลอดจนม้ติิของผู่้ถ้ึอหุ้น ด้วิยควิาม้ติระหนักัถึ้ง

ผ่ลปีระโยชื้น์ของ บริษทัฯ และผู่มี้้สว่ินได้เสียทุกักัลุม่้เป็ีนสำคัญ ในปี ี2564 บริษทัฯ ม้ผี่ลกัารดำเนินงานสำคัญ

ด้านกัารกัำกัับดูแลกัิจกัาร ดังนี�

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 การสรรหา

	 -	 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ ม้ีนโยบายในกัารสรรหากัรรม้กัารอิสระติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�สำนักังาน กั.ล.ติ. กัำหนด 

โดยจะติ้องม้ีคุณ์สม้บัติิดังนี�

1) ถึ้อหุ้นไม่้เกิันร้อยละหน้�งของจำนวินหุ้นที�ม้ีสิทธิุออกัเสียงทั�งหม้ดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ ผู่้ถ้ึอหุ้นรายใหญ่ หร้อผู่้มี้อำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ โดยให้นับรวิม้หุ้นที�ถึ้อโดย

ผู่้ที�เกัี�ยวิข้องด้วิย

2) ไม้่เป็ีนหร้อเคยเป็ีนกัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้บริหารงาน ลูกัจ้าง พนักังาน ที�ปีร้กัษาที�ได้

เงินเด้อนปีระจำ หร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ หร้อบริษัทย่อยลำดับ

เดียวิกััน ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อของผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ เวิ้นแติ่จะได้พ้นจากักัารม้ีลักัษณ์ะดังกัล่าวิ

ม้าแล้วิไม้่น้อยกัวิ่าสองปีีกั่อนได้รับกัารแติ่งติั�ง

3) ไม้่เปี็นบุคคลที�ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางสายโลหิติ หร้อโดยกัารจดทะเบียนติาม้กัฎหม้าย ใน

ลักัษณ์ะที�เปี็น บิดาม้ารดา คู่สม้รส พี�น้อง และบุติร รวิม้ทั�งคู่สม้รสของบุติร ของผู่้บริหาร ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ 

ผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ หร้อบุคคลที�จะได้รับกัารเสนอชื้้�อเปี็นผู่้บริหารหร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ หร้อ

บริษัทย่อย
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4) ไม้่ม้ีหร้อเคยมี้ควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกิัจกัับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ 

ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ ในลักัษณ์ะที�อาจเปี็นกัารขัดขวิางกัารใชื้้วิิจารณ์ญาณ์

อย่างอิสระของติน รวิม้ทั�งไม่้เปี็นหร้อเคยเปี็นผู้่ถ้ึอหุ้นที�ม้ีนัย หร้อผู้่ม้ีอำนาจควิบคุม้ของผู่้ที�ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์

ทางธุุรกัิจกัับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ 

เวิน้แต่ิไดพ้น้จากักัารม้ลีกััษณ์ะดงักัลา่วิม้าแลว้ิไม้น้่อยกัวิา่สองปีกีัอ่นไดรั้บกัารแต่ิงติั�ง ทั�งนี� ควิาม้สัม้พันธุท์าง

ธุุรกิัจให้รวิม้ถ้ึงรายกัารติาม้ปีระกัาศคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับติลาดทุนที� ทจ.28/2551 เร้�องกัารขออนุญาติและ

กัารอนุญาติให้เสนอขายหุ้นที�ออกัใหม้่ 

5) ไม้่เปี็นหร้อเคยเปี็นผู่้สอบบัญชื้ีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ ผู่้ถึ้อหุ้น

รายใหญ่ หร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ และไม้่เปี็นผู่้ถึ้อหุ้นที�ม้ีนัย ผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ หร้อหุ้นส่วินของ

สำนักังานสอบบัญชื้ี ซี้�งม้ีผู่้สอบบัญชื้ีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อ

ผู่ม้้อีำนาจควิบคุม้ของบริษัทสังกััดอยู ่เวิน้แต่ิจะได้พน้จากักัารมี้ลักัษณ์ะดังกัล่าวิม้าแล้วิไม่้นอ้ยกัว่ิาสองปีก่ีัอน

ได้รับกัารแติ่งติั�ง

6) ไม้เ่ปีน็หรอ้เคยเปีน็ผู่ใ้หบ้รกิัารทางวิชิื้าชื้พีใดๆ ซี้�งรวิม้ถึง้กัารใหบ้รกิัารเปีน็ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย

หร้อที�ปีร้กัษาทางกัารเงิน ซี้�งได้รับค่าบริกัารเกัินกัว่ิาสองล้านบาทต่ิอปีีจากับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วิม้ ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ของบริษัทฯ และไม้่เปี็นผู่้ถึ้อหุ้นที�ม้ีนัย ผู่้ม้ีอำนาจควิบคุม้ 

หร้อหุ้นส่วินของผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพนั�นด้วิย เวิ้นแติ่จะได้พ้นจากักัารม้ีลักัษณ์ะดังกัล่าวิม้าแล้วิไม้่น้อยกัวิ่า

สองปีีกั่อนได้รับกัารแติ่งติั�ง

7) ไม้เ่ปีน็กัรรม้กัารที�ได้รบักัารแติง่ติั�งข้�นเพ้�อเปีน็ติวัิแทนของกัรรม้กัารบรษิทั ผู่ถ้ึอ้หุน้รายใหญ่ 

หร้อ ผู่้ถึ้อหุ้นซี้�งเปี็นผู่้ที�เกัี�ยวิข้องกัับผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม้ป่ีระกัอบกัจิกัารที�ม้สีภาพอยา่งเดยีวิกันั และเปีน็กัารแขง่ขันที�ม้นียักับักัจิกัารของบรษิทัฯ 

หร้อบริษัทย่อย หร้อไม้่เป็ีนหุ้นส่วินที�ม้ีนัยในห้างหุ้นส่วิน หร้อเปี็นกัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้บริหารงาน ลูกัจ้าง 

พนกัังาน ที�ปีรก้ัษาที�รบัเงนิเด้อนปีระจำ หรอ้ถ้ึอหุน้เกันิกัวิา่ร้อยละหน้�งของจำนวินหุน้ที�ม้สิีทธุอิอกัเสยีงทั�งหม้ด

ของบรษิทัอ้�น ซี้�งปีระกัอบกัจิกัารที�ม้สีภาพอยา่งเดยีวิกัันและเปีน็กัารแขง่ขนัที�ม้นัียกัับกัจิกัารของบรษิทัฯ หรอ้

บริษัทย่อย

9) ไม้่ม้ีลักัษณ์ะอ้�นใดที�ทำให้ไม้่สาม้ารถึให้ควิาม้เห็นอย่างเปี็นอิสระเกัี�ยวิกัับกัารดำเนินงาน

ของบริษัทฯ

10) ไม้่เป็ีนกัรรม้กัารที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารให้ติัดสินใจในกัารดำเนินกัิจกัาร

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วิม้ บริษัทย่อยลำดับเดียวิกััน ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผู่้ม้ีอำนาจ

ควิบคุม้ของบริษัทฯ

11) ไม้่เป็ีนกัรรม้กัารของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หร้อบริษัทย่อยลำดับเดียวิกััน เฉีพาะที�เป็ีน

บริษัทจดทะเบียน

นอกัจากันี�กัรรม้กัารอิสระที�ดำรงติำแหน่งกัรรม้กัารติรวิจสอบอย่างนอ้ย 1 คน จะต้ิองเปีน็บคุคล

ที�ม้ีควิาม้รู้และปีระสบกัารณ์์ด้านกัารบัญชื้ีหร้อกัารเงินเพียงพอที�จะสาม้ารถึทำหน้าที�ในกัารสอบทานควิาม้

นา่เชื้้�อถึอ้ของงบกัารเงินได้ รวิม้ทั�งบริษทัฯ จะพิจารณ์าคุณ์สม้บัติใินด้านอ้�นๆ ปีระกัอบด้วิย เชื้น่ ปีระสบกัารณ์์

ในธุุรกัิจ ควิาม้เชื้ี�ยวิชื้าญเฉีพาะทางที�เกัี�ยวิข้องกัับธุุรกัิจ ควิาม้ม้ีจริยธุรรม้ เปี็นติ้น
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สำหรับหลักัเกัณ์ฑ์์และวิิธีุกัารแต่ิงติั�งกัรรม้กัารติรวิจสอบเป็ีนไปีติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์และวิิธีุกัารแต่ิงติั�ง

กัรรม้กัารบริษัท โดยกัรรม้กัารติรวิจสอบซี้�งพ้นจากัติำแหน่งติาม้วิาระอาจได้รับกัารแติ่งติั�งให้กัลับม้าดำรง

ติำแหนง่ใหม้ไ่ด ้กัรณ์ทีี�ติำแหนง่กัรรม้กัารติรวิจสอบวิา่งลงเพราะเหติอุ้�นใดนอกัจากัถึง้คราวิออกัติาม้วิาระ ให้

คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัแติง่ติั�งบคุคลที�ม้คีณุ์สม้บตัิคิรบถึว้ินเปีน็กัรรม้กัารติรวิจสอบเพ้�อใหก้ัรรม้กัารติรวิจสอบม้ี

จำนวินครบติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนด โดยบุคคลที�เปี็นกัรรม้กัารติรวิจสอบแทนจะอยู่ในติำแหน่งได้

เพียงวิาระที�เหล้ออยู่ของกัรรม้กัารติรวิจสอบซี้�งตินทดแทน

-	 การสรรหากรรมการ	

คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทนจะเปี็นผู้่สรรหาบุคคลที�จะได้รับกัารเสนอแติ่งติั�งให้

ดำรงติำแหน่งกัรรม้กัาร โดยจะพิจารณ์าคัดเล้อกัติาม้เกัณ์ฑ์์คุณ์สม้บัติิติาม้ม้าติรา 68 แห่งพระราชื้บัญญัติิ

บริษัทม้หาชื้นจำกััด พ.ศ. 2535 และติาม้ปีระกัาศคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ หร้อ

ปีระกัาศคณ์ะกัรรม้กัำกับัติลาดทนุที�เกัี�ยวิขอ้งติาม้เกัณ์ฑ์ท์ี�กัฎหม้ายกัำหนด รวิม้ทั�งพจิารณ์าจากัปีจัจยัในดา้น

อ้�นๆ ม้าปีระกัอบกััน เชื้่น ควิาม้รู้ ควิาม้สาม้ารถึ ปีระสบกัารณ์์ที�เกัี�ยวิข้องกัับธุุรกัิจ และควิาม้เอ้�อปีระโยชื้น์

ติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจของบริษัทฯ เปี็นติ้น 

คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน ทำหน้าที�สรรหาบุคคลที�เห็นวิ่าม้ีคุณ์สม้บัติิเหม้าะ

สม้ในกัารดำรงติำแหน่งกัรรม้กัารบริษัทเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท เพ้�อพิจารณ์ากัลั�นกัรองวิ่าผู่้ที�

ไดร้บักัารเสนอแติง่ติั�งเปีน็ผู่ท้ี�ม้คีณุ์สม้บตัิเิหม้าะสม้กับักัารปีระกัอบธุรุกัจิของบรษิทัฯ และม้คีณุ์สม้บตัิคิรบถึว้ิน

ติาม้ที�ได้กัำหนดไวิ้ในกัฎหม้ายที�เกัี�ยวิข้อง และเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นพิจารณ์าอนุม้ัติิติ่อไปี ทั�งนี� บริษัทฯ 

ไดเ้ปิีดโอกัาสให้ผู่ถ้ึอ้หุน้มี้สว่ินร่วิม้ในกัารเสนอชื้้�อบุคคลที�ม้คีณุ์สม้บัติเิหม้าะสม้เขา้ดำรงติำแหน่งเป็ีนกัรรม้กัาร

ติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�กัำหนดไวิ้

ในปีี 2564 บรษัิทฯ ไดเ้ปีดิโอกัาสใหผู้่ถ้ึอ้หุน้เสนอชื้้�อบคุคลที�ม้คีณุ์สม้บตัิเิหม้าะสม้เขา้ดำรงติำแหนง่

เปี็นกัรรม้กัารติั�งแติ่วิันที� 2 พฤศจิกัายน 2563 จนถึ้งวิันที� 31 ม้กัราคม้ 2564 เพ้�อเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้สาม้ัญ

ผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 ซี้�งไม้่ปีรากัฏิวิ่าม้ีผู่้ถึ้อหุ้นเสนอชื้้�อบุคคลเข้าเปี็นกัรรม้กัารแติ่อย่างใด ทั�งนี� ที�ปีระชืุ้ม้

สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 ได้ม้ีม้ติิเล้อกัติั�ง รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิิวิัฒนา ปีระธุานกัรรม้กัาร และนายศราวิุธุ 

จารุจินดา กัรรม้กัาร ที�ออกัติาม้วิาระให้กัลับเข้าดำรงติำแหน่งเปี็นกัรรม้กัารติ่อไปีอีกัวิาระหน้�ง และแติ่งติั�ง

นายเวิทย์ นุชื้เจริญ ให้ดำรงติำแหน่งกัรรม้กัารบริษัทเพิ�ม้อีกั 1 คน ติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนด

ค่าติอบแทนได้เสนอผ่่านคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

-	 การสรรหากรรมการบุริหาร

คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัเปีน็ผู่แ้ติง่ติั�งกัรรม้กัารบรหิาร ซี้�งผ่่านควิาม้เหน็ชื้อบจากัคณ์ะกัรรม้กัารสรรหา

และกัำหนดคา่ติอบแทน โดยคดัเลอ้กัจากักัรรม้กัารหรอ้ผู่บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ หรอ้บรษิทัยอ่ยที�สาม้ารถึ

บริหารงานในเร้�องที�เกีั�ยวิกัับกัารดำเนินงานติาม้ปีกัติิธุุรกิัจและงานบริหารของบริษัทฯ และสาม้ารถึกัำหนด

นโยบาย แผ่นธุุรกัิจ งบปีระม้าณ์ โครงสร้างกัารบริหารงาน รวิม้ถึ้งกัารติรวิจสอบและติิดติาม้ผ่ลกัารดำเนิน

งานของบริษัทฯ ติาม้นโยบายที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนด

ในปีี 2564 ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทครั�งที� 2/2564 เม้้�อวิันที� 14 พฤษภาคม้ 2564 ได้ม้ีม้ติิ

แติง่ติั�ง นายสวุิทิย ์ยอดจรสั ใหด้ำรงติำแหนง่ปีระธุานคณ์ะกัรรม้กัารบรหิาร ติาม้ควิาม้เหน็ของคณ์ะกัรรม้กัาร

สรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน
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-	 การสรรหาผูู้้บุริหารระดิับุสูง

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท และ/หร้อ บุคคลที�ได้รับม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทจะพิจารณ์า

แติง่ติั�งผู่บ้ริหารระดับสงูจากับุคลากัรที�ม้ปีีระสบกัารณ์แ์ละมี้ควิาม้รูค้วิาม้สาม้ารถึในกัารบริหารงานในสายงาน

ที�เกัี�ยวิข้อง

ในปีี 2564 ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทครั�งที� 2/2564 เม้้�อวิันที� 14 พฤษภาคม้ 2564 ได้ม้ีม้ติิ

แติ่งติั�ง นายวิรัญญูู ศิลา ให้ดำรงติำแหน่งปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ม้ีนโยบายส่งเสริม้และสนับสนุนให้กัรรม้กัารและผู่้บริหารได้รับกัารสัม้ม้นาและฝ่ึกัอบรม้

ในหลักัสตูิรต่ิางๆ อย่างสม้�ำเสม้อ เพ้�อนำม้าปีรับปีรุงกัารปีฏิบัิติงิานให้ม้ปีีระสิทธิุภาพม้ากัยิ�งข้�น เชื้น่ หลักัสตูิร

ที�จัดโดยสม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัารบริษัทไทย สำนักังาน กั.ล.ติ. ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

สม้าคม้บริษัทจดทะเบียนไทย สม้าคม้ส่งเสริม้ผู่้ลงทุนไทย หร้อองค์กัรอิสระอ้�นๆ เปี็นติ้น

ในปีี 2564 ม้ีกัรรม้กัารและผู่้บริหารเข้าร่วิม้อบรม้/สัม้ม้นาในหลักัสูติรติ่างๆ ดังนี� 

กรรมการ

- รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กัรรม้กัารอิสระ และปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ เข้าร่วิม้อบรม้

กัับสม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัารบริษัทไทย ดังนี�

 1) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที� 25/2021

 2) Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที� 2/2021 

- นางวิไิลวิรรณ์ ศรีสำรวิล กัรรม้กัารอิสระ และกัรรม้กัารติรวิจสอบ เขา้ร่วิม้งานปีระชุื้ม้กัรรม้กัาร

ติรวิจสอบของบริษัทจดทะเบียน ที�จัดโดยสำนักังานกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์

ผูู้้บุริหาร

นางอัญชื้ลี พรรคกัลิน รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารสายงานบัญชื้ีและกัารเงิน เข้าร่วิม้อบรม้ดังนี�

1) กัารจดัทำบญัชื้ทีรพัยส์นิ กัารหกััคา่สก้ัหรอและคา่เส้�อม้ราคา จดัโดย บจกั. นดิา้โปีรเฟื้สชื้ั�นแนล

เทรนนิ�ง

2) กัารบริหารจดักัารควิาม้เสี�ยงของระบบงานด้านบญัชีื้กัารเงิน จดัโดย บจกั. ฝ่กึัอบรม้และสัม้ม้นา

ธุรรม้นิติิ

3) แนวิทางกัารจัดทำบัญชีื้-ภาษีอากัรสำหรับกัารลงทุนใน Cryptocurrency จดัโดย บจกั. ฝ่กึัอบรม้

และสัม้ม้นาธุรรม้นิติิ

4) Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที�ติ้องใชื้้และกัารเปีลี�ยนแปีลงในปีี 2564 

จัดโดยสม้าคม้นิสิติเกั่าคณ์ะพาณ์ิชื้ยศาสติร์และกัารบัญชื้ีแห่งจุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย

5) แนวิคิดควิาม้ยั�งย้นขององค์กัรกัับกัารจัดทำข้อมู้ลเพ้�อกัารรายงาน จัดโดย บจกั. สำนักังาน 

อีวิาย

6) แนวิโน้ม้ทิศทางกัารทำ M&A ปีระเด็นสำคัญที�ติ้องพิจารณ์า และกัลยุทธุ์กัารทำ M&A จัดโดย 

ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย
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จัดโดย ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ม้ีกัารปีระเมิ้นตินเองของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและคณ์ะกัรรม้กัารชุื้ดย่อยทุกัคณ์ะปีีละ 

1 ครั�ง โดยมุ้ง่เน้นให้กัารปีระเมิ้นผ่ลสาม้ารถึสะท้อนถ้ึงปีระสิทธิุภาพในกัารดำเนินงานติาม้หลักักัารกัำกับัดูแล

กัิจกัารที�ดี เพ้�อนำผ่ลกัารปีระเม้ินม้าวิิเคราะห์กัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของกัรรม้กัาร และนำข้อมู้ลเสนอแนะม้า

ปีรับปีรุงและพัฒนากัารดำเนินงานติ่อไปี 

กัารปีระเม้ินผ่ลกัารปีฏิิบัติิงานของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท แบ่งเปี็น 6 หัวิข้อหลักั ติาม้แนวิทางของ

ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ได้แกั่

1. โครงสร้างและคุณ์สม้บัติิของคณ์ะกัรรม้กัาร

2. บทบาท หน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัาร

3. กัารปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัาร

4. กัารทำหน้าที�ของกัรรม้กัาร

5. ควิาม้สัม้พันธุ์กัับฝ่�ายจัดกัาร

6. กัารพัฒนาตินเองของกัรรม้กัารและกัารพัฒนาผู่้บริหาร

โดยม้ีกัระบวินกัารในกัารปีระเม้ินดังนี�

1. กัรรม้กัารแต่ิละท่านทำกัารปีระเมิ้นปีระสิทธิุภาพในกัารปีฏิิบัติิงานของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 

อย่างน้อย ปีีละ 1 ครั�ง

2. คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน เสนอผ่ลปีระเมิ้นและแนวิทางกัารพัฒนา

ปีรับปีรุงปีระสิทธุิภาพในกัารปีฏิิบัติิงานติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท

3. คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน เสนอผ่ลติอบแทนแก่ักัรรม้กัารบริษัทต่ิอคณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัท โดยพิจารณ์าจากักัารปีระเม้ินผ่ลของคณ์ะกัรรม้กัาร และผ่ลงานของบริษัทฯ ในภาพรวิม้ ให้

อยู่ในระดับที�เหม้าะสม้และสอดคล้องกัับภาระหน้าที�และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของกัรรม้กัาร

นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้จัดให้ม้ีกัารปีระเม้ินตินเองของกัรรม้กัารเปี็นรายบุคคลด้วิย เพ้�อนำผ่ลกัาร

ปีระเม้ินไปีใชื้้เปี็นแนวิทางในกัารปีรับปีรุงแกั้ไขกัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของกัรรม้กัารติ่อไปี

 การประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้จัดให้ม้ีกัารปีระเม้ินผ่ลกัารปีฏิิบัติิงานของปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร และ

กัรรม้กัารผู่้จัดกัารเปี็นปีระจำทุกัปีี โดยคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทนเปี็นผู้่ปีระเม้ิน ซี้�งแบ่ง

เปี็น 3 หัวิข้อหลักั ได้แกั่

1. ผ่ลกัารปีฏิิบัติิงาน

2. ทักัษะกัารบริหารจัดกัาร

3. พฤติิกัรรม้ของผู่้บริหาร

คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดคา่ติอบแทนจะนำเสนอผ่ลกัารปีระเม้นิติอ่ที�ปีระชื้มุ้คณ์ะกัรรม้กัาร

บริษัทเพ้�อรับทราบติ่อไปี 
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 การประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ กัำหนดติารางกัารปีระชื้มุ้คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทั และคณ์ะกัรรม้กัารชื้ดุยอ่ยทั�งปีไีวิล้ว่ิงหนา้ 

และกัำหนดให้จัดปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัททุกั 3 เด้อน หร้ออาจมี้กัารปีระชุื้ม้พิเศษเพิ�ม้เติิม้ติาม้ควิาม้

จำเปี็น โดยม้ีกัารกัำหนดวิาระที�ชื้ัดเจน และนำส่งเอกัสารปีระกัอบกัารปีระชืุ้ม้ล่วิงหน้าไม้่น้อยกัวิ่า 7 วิัน เพ้�อ

ให้คณ์ะกัรรม้กัารได้ม้ีเวิลาศ้กัษาข้อมู้ลอย่างเพียงพอกั่อนกัารปีระชืุ้ม้ เวิ้นแติ่กัรณ์ีม้ีเหติุจำเปี็นเร่งด่วิน

ปีระธุานกัรรม้กัาร ปีระธุานเจ้าหหน้าที�บริหาร และกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร เปี็นผู่้ร่วิม้กัันกัำหนดวิาระ

กัารปีระชุื้ม้และพิจารณ์าเร้�องเข้าวิาระกัารปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท โดยเปิีดโอกัาสให้กัรรม้กัารแต่ิละคน

สาม้ารถึเสนอเร้�องติ่างๆ เพ้�อเข้ารับกัารพิจารณ์าเปี็นวิาระกัารปีระชืุ้ม้ได้

ในกัารพิจารณ์าเร้�องติ่างๆ ปีระธุานกัรรม้กัาร ซี้�งทำหน้าที�ปีระธุานในที�ปีระชืุ้ม้จะเปีิดโอกัาสให้

กัรรม้กัารแสดงควิาม้คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวิาระอาจเชื้ิญผู่้บริหารระดับสูงเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ด้วิยเพ้�อ

ให้ข้อมู้ลเพิ�ม้เติิม้ในฐานะผู่้ที�เกัี�ยวิข้อง เพ้�อจะได้รับทราบนโยบายโดยติรงและสาม้ารถึนำไปีปีฏิิบัติิอย่างม้ี

ปีระสิทธุิภาพ ทั�งนี�ในกัารลงม้ติิในที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทให้ถึ้อม้ติิของเสียงข้างม้ากั โดยให้กัรรม้กัาร

คนหน้�งม้เีสยีงหน้�งเสยีง กัรรม้กัารที�ม้สีว่ินไดเ้สยีจะไม้เ่ขา้รว่ิม้ปีระชื้มุ้ และ/หรอ้ ไม้ใ่ชื้ส้ทิธุอิอกัเสยีงลงคะแนน

ในเร้�องนั�น และถ้ึาคะแนนเสียงเท่ากััน ปีระธุานในที�ปีระชุื้ม้จะออกัเสียงเพิ�ม้ข้�นอีกัหน้�งเสียงเป็ีนเสียงชื้ี�ขาด 

โดยจำนวินองค์ปีระชืุ้ม้ขั�นติ�ำ ณ์ ขณ์ะที�คณ์ะกัรรม้กัารจะลงม้ติิในที�ปีระชืุ้ม้ติ้องม้ีกัรรม้กัารอยู่ในที�ปีระชืุ้ม้ไม้่

น้อยกัวิ่า 2 ใน 3 ของจำนวินกัรรม้กัารทั�งหม้ด โดยม้ีเลขานุกัารบริษัทเปี็นผู่้จดบันท้กัรายงานกัารปีระชืุ้ม้

 สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ
ในปีี 2564 กัรรม้กัารม้ีสัดส่วินกัารเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้ สรุปีได้ดังนี�

รายชื่อ
คณะ

กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด
ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ

บริหาร

การประชุม
สามัญ

ผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 
2564

1. รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา 5/5 - 3/3 - - 1/1

2. รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์  ไทยรุ่งโรจน์ 5/5 4/4 3/3 - - 1/1

3. รศ.ดร.ม้นติรี  โสคติิยานุรักัษ์ 5/5 4/4 3/3 - - 1/1

4. นางวิิไลวิรรณ์  ศรีสำารวิล 5/5 4/4 3/3 2/2 - 1/1

5. นายเทพทัย  ศิลา 5/5 - - 2/2 23/23 1/1

6. นายสุวิิทย์  ยอดจรัส 5/5 - - - 23/23 1/1

7. นายเวิทย์  นุชื้เจริญ* 4/4 - - - 23/23 -

8. นายศราวิุธุ  จารุจินดา 5/5 - - 2/2 22/23 1/1

9. นายวิรัญญูู  ศิลา 5/5 - - 2/2 23/23 1/1

10. นางอัญชื้ลี  พรรคกัลิน - - - - 23/23 1/1

หม้ายเหติุ: 

* นายเวิทย์ นุชื้เจริญ ได้รับกัารแติ่งติั�งให้ดำรงติำแหน่งกัรรม้กัารบริษัทติั�งแติ่วิันที� 9 เม้ษายน 2564
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 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดคา่ติอบแทน ทำหนา้ที�พจิารณ์าคา่ติอบแทนกัรรม้กัาร โดยคำนง้

ถึ้งผ่ลกัารดำเนินงานของบริษัทฯ และควิาม้สอดคล้องกัับธุุรกัิจในอุติสาหกัรรม้เดียวิกััน รวิม้ถึ้งควิาม้

เหม้าะสม้กัับหน้าที�และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของกัรรม้กัาร ให้อยู่ในอัติราที�แข่งขันได้ในกัลุ่ม้ธุุรกัิจเดียวิกััน โดยได้

รับอนุม้ัติิจากัที�ปีระชืุ้ม้ผู้่ถึ้อหุ้น และเปิีดเผ่ยค่าติอบแทนที�จ่ายให้แก่ักัรรม้กัารติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�สำนักังาน

คณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์กัำหนด

(ก)	 ค้่าติอบุแทนท่�เปี็นติัวเงิน

 ที�ปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นปีระจำปีี 2564 เม้้�อวิันที� 9 เม้ษายน 2564 ได้ม้ีม้ติิอนุม้ัติิกัารกัำหนด

ค่าติอบแทนกัรรม้กัาร ติาม้รายละเอียดดังนี� 

ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ปีระธุานกัรรม้กัาร 50,000

ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ 44,000

กัรรม้กัารติรวิจสอบ 38,000

กัรรม้กัาร 38,000

 โดยค่าติอบแทนรายเด้อน ค่าบำเหน็จรายปีี และสิทธุิปีระโยชื้น์อ้�นๆ ของคณ์ะกัรรม้กัาร

บริษัท พิจารณ์าจากัผ่ลกัารดำเนินงานปีี 2563 ในจำนวินเงินรวิม้ไม่้เกิัน 6 ล้านบาท โดยกัรรม้กัารที�เป็ีน

ผู่้บริหารของบริษัทฯ จะไม้่ได้รับค่าติอบแทนในฐานะกัรรม้กัาร 

 สรุปีค่าติอบแทนกัรรม้กัารในปีี 2564 ดังนี� 

(หน่วิย: บาท)

รายชื่อ ค่าตอบแทน ค่าบำาเหน็จ รวม

1. รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา 588,000 726,000 1,314,000 

2. รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์  ไทยรุ่งโรจน์ 516,750 605,000 1,121,750 

3. รศ.ดร.ม้นติรี  โสคติิยานุรักัษ์ 445,500 484,000 929,500 

4. นางวิิไลวิรรณ์  ศรีสำารวิล 445,500 484,000 929,500 

5. นายเทพทัย  ศิลา - - -

6. นายสุวิิทย์  ยอดจรัส - - -

7. นายเวิทย์  นุชื้เจริญ - - -

8. นายศราวิุธุ  จารุจินดา - - -

9. นายวิรัญญูู  ศิลา - - -

รวม 1,995,750 2,299,000   4,294,750

หม้ายเหติุ: กัรรม้กัารลำดับที� 5 - 9 ได้รับค่าติอบแทนในฐานะผู่้บริหาร
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(ข)	 ค้่าติอบุแทนท่�ไม่เปี็นติัวเงิน	

 บรษัิทฯ ไดพ้จิารณ์าทำปีระกัันภยัควิาม้รบัผ่ดิชื้อบของกัรรม้กัารและผู่บ้รหิาร (Directors and 

Officers Liability Insurance หร้อ D&O) โดยระบุเง้�อนไขกัารรับปีระกัันวิงเงินปีระกัันและค่าเบี�ยปีระกัันเปี็น

ปีระจำทุกัปีี เพ้�อให้ควิาม้คุ้ม้ครองกัรรม้กัารและผู่้บริหารกัรณี์ม้ีกัารฟ้ื้องร้องเรียกัค่าเสียหายอันเน้�องม้าจากั

กัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของกัรรม้กัารและผู่้บริหารภายใติ้อำนาจหน้าที�โดยชื้อบ

 นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้ทำปีระกัันชื้ีวิิติและสุขภาพแบบกัลุ่ม้ และปีระกัันภัยเพ้�อคุ้ม้ครองกัาร

ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ให้แกั่กัรรม้กัารและผู่้บริหารด้วิย

 รายงานของคณะกรรมการ
คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบจะทำหน้าที�สอบทานรายงานทางกัารเงิน โดยม้ีฝ่�ายบัญชื้ีและกัารเงิน 

และผู้่สอบบัญชีื้ม้าปีระชุื้ม้ร่วิม้กััน และนำเสนอรายงานทางกัารเงินต่ิอคณ์ะกัรรม้กัารบริษัททุกัไติรม้าส 

โดยคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบติ่องบกัารเงินของบริษัทฯ รวิม้ทั�งสารสนเทศทางกัารเงิน ดังปีรากัฏิ

ในรายงานควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติ่อรายงานทางกัารเงินของรายงานปีระจำปีี ซี้�งงบกัารเงิน

ดังกัล่าวิจัดทำข้�นติาม้ม้าติรฐานกัารบัญชีื้รับรองและติรวิจสอบโดยผู่้สอบบัญชีื้ภายนอกั โดยมี้กัารเปิีดเผ่ย

ข้อมู้ลสารสนเทศที�สำคัญทั�งข้อมู้ลทางกัารเงินและไม้่ใชื้่กัารเงิน ซี้�งดำเนินกัารบนพ้�นฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถึ้วินและสม้�ำเสม้อ

 วาระการดำารงตำาแหน่ง
ติาม้ข้อบังคับของบริษัทฯ กัำหนดไวิ้วิ่าในกัารปีระชืุ้ม้ใหญ่ผู่้ถึ้อหุ้นสาม้ัญปีระจำปีี กัรรม้กัารติ้อง

ออกัจากัติำแหนง่หน้�งในสาม้ ถึา้จำนวินกัรรม้กัารที�จะแบง่ออกัใหต้ิรงเปีน็สาม้สว่ินไม้ไ่ด ้กัใ็หอ้อกัโดยจำนวิน

ใกัล้ที�สุดกัับส่วินหน้�งในสาม้ กัรรม้กัารที�จะต้ิองออกัจากัติำแหน่งในปีีแรกัและปีีที�สองภายหลังจดทะเบียน

บริษทันั�นให้ใชื้้วิิธุีจบัฉีลากักันัวิ่าผู่้ใดจะออกั ส่วินปีหีลังๆ ติ่อไปีให้กัรรม้กัารที�อยู่ในติำแหนง่นานที�สุดนั�นเปี็น

ผู่้ออกัจากัติำแหน่ง อย่างไรกั็ติาม้ กัรรม้กัารที�ออกัติาม้วิาระนั�นอาจได้รับเล้อกัเข้าม้าดำรงติำแหน่งใหม้่กั็ได้ 

สำหรับวิาระกัารดำรงติำแหน่งในคณ์ะกัรรม้กัารชุื้ดย่อยให้กัรรม้กัารแต่ิละคนมี้วิาระเท่ากัับวิาระกัารดำรง

ติำแหน่งคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท นอกัจากันี� บริษัทฯ ได้กัำหนดวิาระกัารดำรงติำแหน่งของกัรรม้กัารอิสระไวิ้

ไม้่เกัิน 9 ปีี 

 การรายงานข้อมูล
1) คณ์ะกัรรม้กัาร ม้ีหน้าที�รับผ่ิดชื้อบติ่อรายงานข้อมู้ลทางกัารเงิน และข้อมู้ลทั�วิไปีต่ิอผู่้ถ้ึอหุ้น

และนักัลงทุนทั�วิไปีให้ม้ีควิาม้ถึูกัติ้องติาม้ควิาม้เปี็นจริง ครบถึ้วิน โปีร่งใส ม้ีคำอธุิบายอย่างมี้เหติุผ่ลพร้อม้

ติัวิเลขสนับสนุน ทั�งในด้านนโยบายผ่ลกัารดำเนินงาน แนวิโน้ม้ในอนาคติ ติลอดจนผ่ลสำเร็จและอุปีสรรค

ของกัิจกัาร

2) คณ์ะกัรรม้กัารม้ีควิาม้เข้าใจและสนับสนุนกัารปีฏิิบัติิติาม้ม้าติรฐานกัารปีฏิิบัติิงานทางวิิชื้าชื้ีพ

ของผู่้สอบบัญชื้ี

3) คณ์ะกัรรม้กัารได้จัดทำรายงานแสดงถึ้งควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติ่อกัารจัดทำและ

เปีิดเผ่ยรายงานทางกัารเงินของบริษัทฯ เสนอไวิ้ในรายงานปีระจำปีี ควิบคู่กัับงบกัารเงิน และรายงานของ

ผู่้สอบบัญชื้ี โดยครอบคลุม้ถึ้ง
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3.1) กัารปีฏิิบัติิติาม้ข้อกัำหนดของกัฎหม้าย ที�กัำหนดให้คณ์ะกัรรม้กัารของบริษัทฯ ติ้องจัดทำ 

รวิม้ถึ้งให้ม้ีกัารจัดทำงบกัารเงิน เพ้�อแสดงถึ้งฐานะกัารเงิน และผ่ลกัารดำเนินงานในรอบไติรม้าสหร้อรอบปีี

ที�ผ่่านม้า

3.2) ควิาม้รบัผ่ดิชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัในกัารจดักัารใหม้้ขีอ้ม้ลูทางบญัชื้ทีี�ถึกูัติอ้ง ครบถึว้ิน 

และเพยีงพอเพ้�อจะดำรงรกััษาไวิซ้ี้�งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และทราบถึง้จดุออ่น เพ้�อปีอ้งกันัไม้ใ่หเ้กัดิกัารทจุรติิ 

หร้อกัารดำเนินกัารที�ผ่ิดปีกัติิ

3.3) คำย้นยันวิ่าบริษัทฯ ได้ถึ้อปีฏิิบัติิติาม้ม้าติรฐานบัญชื้ีที�รับรองโดยทั�วิไปี ใชื้้นโยบายบัญชื้ีที�

เหม้าะสม้และถึอ้ปีฏิบิตัิโิดยสม้�ำเสม้อ ติลอดจนไดม้้กีัารพจิารณ์าถึง้ควิาม้สม้เหติสุม้ผ่ลอยา่งรอบคอบในกัาร

จัดทำงบกัารเงินของบริษัทฯ 

 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทม้อบหม้ายให้คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทนจัดทำแผ่นและ

กัำหนดหลักัเกัณ์ฑ์์ในกัารส้บทอดติำแหน่งของกัรรม้กัารและผู้่บริหารระดับสูง เพ้�อเติรียม้ควิาม้พร้อม้ของ

บุคลากัรในองค์กัร และม้ั�นใจได้วิ่าบริษัทฯ ม้ีผู่้บริหารที�ม้ีควิาม้รู้ ควิาม้สาม้ารถึ ที�สาม้ารถึส้บทอดติำแหน่งที�

สำคัญติ่อไปีในอนาคติได้ และเพ้�อปี้องกัันเหติุฉีุกัเฉีินที�อาจส่งผ่ลกัระทบติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจ

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกัำหนดให้ม้ีกัารปีฐม้นิเทศกัรรม้กัารใหม้่ทุกัคน กั่อนกัารทำหน้าที�กัรรม้กัาร 

เพ้�อให้กัรรม้กัารใหม้่รับทราบควิาม้คาดหวิังที�บริษัทฯ ม้ีติ่อบทบาท หน้าที� ควิาม้รับผ่ิดชื้อบของกัรรม้กัาร 

นโยบายและแนวิทางปีฏิิบัติิในกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารของบริษัทฯ ติลอดจนสร้างควิาม้รู้ ควิาม้เข้าใจในธุุรกัิจ

และกัารดำเนินงานด้านต่ิางๆ ของบริษัทฯ เพ้�อเติรียม้ควิาม้พร้อม้ในกัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของกัรรม้กัาร 

โดยปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารหร้อบุคคลที�ได้รับม้อบหม้ายจากัปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหารจะเป็ีนผู่้ให้ข้อมู้ล

กัารปีฐม้นิเทศแกั่กัรรม้กัารใหม้่

 การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้ม้ีม้ติิห้าม้กัรรม้กัารและผู่้บริหารของบริษัทฯ ดำรงติำแหน่งกัรรม้กัาร หร้อ

ผู่บ้รหิารในบรษิทัฯ หรอ้ธุรุกัจิอ้�นที�ทำใหเ้กัดิควิาม้ขดัแยง้ผ่ลปีระโยชื้นกั์ับบรษิทัฯ ทั�งนี� ในกัรณ์ทีี�กัรรม้กัารหรอ้

ผู่้บริหารระดับสูงจะไปีดำรงติำแหน่งที�บริษัทอ้�นติ้องได้รับควิาม้เห็นชื้อบจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทกั่อน 

นอกัจากันี� บริษัทฯ ม้ีนโยบายกัำหนดให้กัรรม้กัารแต่ิละคนดำรงติำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่้เกิันกัว่ิา 

5 แห่ง

 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทสนับสนุนให้ผู้่บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้กัับคณ์ะกัรรม้กัาร

บรษิทั เพ้�อเสนอข้อม้ลูเกัี�ยวิกับัวิาระที�ตินรบัผ่ดิชื้อบให้คณ์ะกัรรม้กัารบริษทัไดร้บัทราบข้อม้ลู และได้รบัควิาม้

คิดเห็นจากัผู่้บริหารที�รับผ่ิดชื้อบงานโดยติรง ขณ์ะเดียวิกัันผู่้บริหารกั็ม้ีโอกัาสได้เรียนรู้และทำควิาม้เข้าใจ

มุ้ม้ม้องของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท
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นอกัจากันี� บริษัทฯ กัำหนดให้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริหารเด้อนละ 2 ครั�ง ติิดติาม้งาน และ

แลกัเปีลี�ยนควิาม้คิดเห็นกัับผู่้บริหารระดับสูง

 การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
บรษิทัฯ กัำหนดใหม้้กีัารจดัทำแบบรายงานกัารม้ส่ีวินไดเ้สยีของกัรรม้กัารและผู่บ้รหิาร เพ้�อใหเ้ป็ีน

ข้อมู้ลพ้�นฐานในกัารกัำกัับดูแลด้านกัารมี้ส่วินได้เสียในระดับกัรรม้กัารและผู่้บริหารระดับสูง โดยกัำหนดให้

เลขานุกัารบริษทัม้หีนา้ที�รวิบรวิม้ จดัเกับ็ และสง่สำเนาให้ปีระธุานกัรรม้กัารและปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ 

ติาม้พระราชื้บัญญัติิหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม้าติรา 89/15 และ 89/16 เพ้�อติรวิจสอบ

และกัำกัับดูแลด้านควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ ทั�งนี� กัรรม้กัารและผู่้บริหารม้ีหน้าที�ติ้องจัดทำรายงานกัาร

ม้ีส่วินได้เสียทุกัครั�งที�ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลง

 การจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้กัำหนดให้คณ์ะกัรรม้กัารและผู่้บริหาร ซี้�งหม้ายรวิม้ถึ้งคู่สม้รสและบุติรที�ยังไม้่บรรลุ

นติิภิาวิะ เม้้�อมี้กัารเปีลี�ยนแปีลงกัารถึอ้ครองหลักัทรัพย์ของบริษทัฯ จะต้ิองแจง้ให้บริษทัฯ ทราบและรายงาน

กัารเปีลี�ยนแปีลงกัารถึ้อหลักัทรัพย์ติ่อสำนักังาน กั.ล.ติ. ติาม้ม้าติรา 59 แห่งพระราชื้บัญญัติิหลักัทรัพย์และ

ติลาดหลักัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วิันทำกัารนับจากัวิันที�ซี้�อ ขาย โอน หร้อรับโอน รวิม้ทั�งม้ีหน้าที�ที�จะ

ติอ้งรายงานกัารซี้�อขาย และถึอ้ครองหลกััทรพัยข์อง บริษทัฯ ใหท้ราบในกัารปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษทัครั�ง

ถึดัไปี โดยทกุัสิ�นไติรม้าสเลขานกุัารบรษัิทจะทำหนงัส้อแจง้ระยะเวิลาหา้ม้ไม้ใ่หก้ัรรม้กัาร ผู้่บรหิาร หร้อบคุคล

ที�ได้รับข้อมู้ลภายในเปิีดเผ่ยข้อมู้ลภายในแก่ับุคคลภายนอกัหร้อบุคคลที�ไม่้ม้ีหน้าที�เกัี�ยวิข้อง โดยแจ้งระยะ

เวิลาห้าม้ซี้�อขายหลักัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วิัน กั่อนวิันเผ่ยแพร่งบกัารเงินติ่อสาธุารณ์ชื้น และให้

รอคอยอีกัอย่างน้อย 24 ชื้ั�วิโม้ง เพ้�อเปี็นกัารปี้องกัันไม้่ให้นำข้อมู้ลภายในไปีใชื้้ในทางม้ิชื้อบ

ในปีี 2564 กัรรม้กัารและผู่้บริหารของบริษัทฯ ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงกัารถึ้อครองหลักัทรัพย์ดังนี�

รายชื่อ

จำานวนหุ้น ร้อยละของ
จำานวนหุ้น

ทั้งหมด 
550 ล้านหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 
2563

ได้มา
ระหว่างปี

จำาหน่าย
ระหว่างปี

ณ 31 ธ.ค. 
2564

1. รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา 500,000 - (500,000) - 0.00%

2. รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์  ไทยรุ่งโรจน์ - - - - 0.00%

3. รศ.ดร.ม้นติรี โสคติิยานุรักัษ์ - - - - 0.00%

4. นางวิิไลวิรรณ์ ศรีสำารวิล - - - - 0.00%

5. นายเทพทัย ศิลา 14,108,200 - - 14,108,200 2.57%

6. นายสุวิิทย์ ยอดจรัส 3,616,200 - - 3,616,200 0.66%

7. นายเวิทย์ นุชื้เจริญ - - - - 0.00%

8. นายศราวิุธุ จารุจินดา - - - - 0.00%

9. นายวิรัญญูู ศิลา 8,100,000 80,906,900 (3,200) 89,003,700 16.18%

10. นางอัญชื้ลี พรรคกัลิน - - - - 0.00%
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รายชื่อ

จำานวนหุ้น ร้อยละของ
จำานวนหุ้น

ทั้งหมด 
550 ล้านหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 
2563

ได้มา
ระหว่างปี

จำาหน่าย
ระหว่างปี

ณ 31 ธ.ค. 
2564

11. นายสุธุี สม้าธุิ 160,100 110,000 (269,600) 500 0.0001%

12. นายเกัรียงศักัดิ� ธุรรม้รักัษา 59,500 - (59,500) - 0.00%

13. นางสาวิพูนศิลปี์ แกั้วิจำานงค์ 5,000 - - 5,000 0.001%

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัจะพจิารณ์ากัารทำกัารระหวิา่งกันักับับคุคลที�ม้คีวิาม้ขดัแยง้ทางผ่ลปีระโยชื้น์

ด้วิยควิาม้รอบคอบ และสม้เหติุสม้ผ่ล พร้อม้ทั�งได้กัำหนดนโยบายเกัี�ยวิกัับกัารทำธุุรกัรรม้ที�ม้ีควิาม้ขัดแย้ง

ทางผ่ลปีระโยชื้นบ์นหลกัักัารที�วิา่ กัารติดัสนิใจใดๆ ในกัารดำเนนิกิัจกัรรม้ทางธุรุกัจิจะติอ้งทำในลกััษณ์ะเดยีวิ

กับัที�วิญิญูชูื้นจะพง้กัระทำกับัคูสั่ญญาทั�วิไปีในสถึานกัารณ์์เดยีวิกัันดว้ิยอำนาจติอ่รองทางกัารคา้ที�ปีราศจากั

อิทธุิพลในกัารที�ตินม้ีสถึานะเป็ีนกัรรม้กัาร ผู่้บริหาร หร้อบุคคลที�ม้ีควิาม้เกัี�ยวิข้อง เพ้�อผ่ลปีระโยชื้น์สูงสุด

ของบริษัทฯ เท่านั�น และควิรหลีกัเลี�ยงกัารกัระทำที�กั่อให้เกัิดควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ โดยกัำหนดให้

ผู่ท้ี�ม้ส่ีวินเกัี�ยวิข้องหรอ้เกีั�ยวิโยงกัับรายกัารที�พจิารณ์า ต้ิองแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบถ้ึงควิาม้สัม้พนัธ์ุหรอ้กัารเกัี�ยวิโยง

ของตินในรายกัารดังกัล่าวิ และติ้องไม้่เข้าร่วิม้กัารพิจารณ์าติัดสิน รวิม้ถึ้งไม้่ม้ีอำนาจอนุม้ัติิในธุุรกัรรม้นั�นๆ

คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบจะนำเสนอต่ิอคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเกัี�ยวิกัับรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกััน และ

รายกัารที�ม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ ซ้ี�งได้ม้ีกัารพิจารณ์าควิาม้เหม้าะสม้อย่างรอบคอบ และได้ปีฏิิบัติิ

ติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และ/หร้อ สำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และ

ติลาดหลักัทรัพย์กัำหนด รวิม้ทั�งให้ม้ีกัารเปีิดเผ่ยไวิ้ในงบกัารเงิน และแบบ 56-1 One Report ด้วิย

ในระหวิ่างปีี 2564 บริษัทฯ ไม้่ม้ีรายกัารกัับบุคคลหร้อกัิจกัารที�เกัี�ยวิโยงกัันแติ่อย่างใด

 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บรษัิทฯ กัำหนดแนวิทางป้ีองกัันกัารนำข้อมู้ลภายในไปีใชื้เ้พ้�อปีระโยชื้นโ์ดยม้ชิื้อบไวิใ้นจรรยาบรรณ์

ทางธุุรกัิจของบริษัทฯ และได้เปีิดเผ่ยรายละเอียดในเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ หัวิข้อกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี

โดยในปีี 2564 ไม้่พบวิ่ากัรรม้กัารหร้อผู่้บริหารม้ีกัารซี้�อขายหลักัทรัพย์ในชื้่วิงที�บริษัทฯ กัำหนด

งดกัารซี้�อขาย

 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ติระหนักัถึ้งควิาม้สำคัญของข้อมู้ลส่วินบุคคลและข้อมู้ลอ้�นเกัี�ยวิกัับบุคคล (รวิม้เรียกัวิ่า 

“ข้อมู้ล”) และมี้ควิาม้มุ้่งม้ั�นที�จะรักัษาควิาม้ปีลอดภัยของข้อมู้ลรวิม้ทั�งควิาม้เป็ีนส่วินติัวิของข้อมู้ล เพ้�อให้

เจา้ของข้อมู้ลสาม้ารถึเช้ื้�อม้ั�นได้วิา่บริษัทฯ ม้คีวิาม้โปีร่งใสและควิาม้รับผิ่ดชื้อบในกัารเก็ับ รวิบรวิม้  ใชื้ ้เปิีดเผ่ย 

หรอ้โอนขอ้ม้ลูของเจา้ของขอ้ม้ลูติาม้พระราชื้บัญญตัิคิุม้้ครองขอ้ม้ลูสว่ินบคุคล พ.ศ. 2562 และกัฎหม้ายอ้�นๆ 

ที�เกีั�ยวิข้อง บริษัทฯ จ้งได้จัดทำปีระกัาศกัารคุ้ม้ครองข้อมู้ลส่วินบุคคล เพ้�อชีื้�แจงให้เจ้าของข้อมู้ล ทราบถึ้ง

รายละเอียดเกัี�ยวิกัับกัารเกั็บ รวิบรวิม้ ใชื้้ เปิีดเผ่ยข้อมู้ลของเจ้าของข้อมู้ล โดยม้ีรายละเอียดปีรากัฏิติาม้

นโยบายกัารคุ้ม้ครองข้อมู้ลส่วินบุคคล ในหน้าเวิ็บไซีด์ของบริษัทฯ เพ้�อให้เปี็นไปีติาม้ที�กัฎหม้ายกัำหนด
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 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญติ่อระบบควิบคุม้ภายในทั�งในระดับบริหาร และระดับปีฏิิบัติิงาน และเพ้�อ

รักัษาเงินทุนของผู่้ถึ้อหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ จ้งจัดทำคู่ม้้อกัารปีฏิิบัติิงาน เพ้�อเพิ�ม้ปีระสิทธุิภาพควิาม้

เพียงพอของระบบควิบคุม้ภายใน โดยได้ปีระกัาศเปี็นนโยบายในกัารปีฏิิบัติิงานของบริษัทฯ และได้กัำหนด

ภาระหน้าที� อำนาจกัารดำเนินกัารของผู่้ปีฏิิบัติิงานและผู่้บริหารไวิ้เปี็นลายลักัษณ์์อักัษรอย่างชื้ัดเจน โดยม้ี

กัารแบ่งแยกัหน้าที�ผู่้ปีฏิิบัติิงาน ผู่้ติิดติาม้ควิบคุม้ และผู่้ปีระเม้ินผ่ลออกัจากักััน พร้อม้ทั�งม้ีกัารควิบคุม้ดูแล

กัารใชื้้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกัิดปีระโยชื้น์สูงสุด

บริษัทฯ ม้ีกัารแต่ิงติั�งคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ เพ้�อทำหน้าที�ในกัารสอบทานระบบกัารควิบคุม้

ภายใน และกัารติรวิจสอบภายในให้ม้ีควิาม้เหม้าะสม้ และม้ีปีระสิทธุิผ่ลเพียงพอกัับกัารดำเนินธุุรกัิจ ติลอด

จนกัารดูแลทรัพย์สินและกัารใชื้้ทรัพย์สินให้เป็ีนไปีอย่างมี้ปีระสิทธิุภาพ เพ้�อป้ีองกัันควิาม้เสียหายหร้อกัาร

ทุจริติที�อาจเกัิดข้�น โดยบริษัทฯ ม้ีนโยบายจ้างผู่้ติรวิจสอบภายในจากัภายนอกั เพ้�อทำหน้าที�สอดส่องดูแล

ระบบกัารควิบคุม้ภายในและติรวิจสอบรายกัารที�สำคัญอย่างสม้�ำเสม้อ พร้อม้ทั�งทำหน้าที�ปีระสานงานกัับ

หน่วิยงานติรวิจสอบภายในของบรษิทัฯ และรายกัารติอ่คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ เกัี�ยวิกัับควิาม้เพยีงพอและ

ควิาม้ม้ีปีระสิทธุิภาพของระบบควิบคุม้ภายใน ซี้�งครอบคลุม้ทั�งกัารดำเนินงานและกัารกัำกัับดูแลปีฏิิบัติิงาน 

กัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงและกัารให้ควิาม้สำคัญติ่อรายกัารผิ่ดปีกัติิทั�งหลาย พร้อม้ทั�งให้ข้อเสนอแนะในกัาร

ปีรับปีรุงระบบควิบคุม้ภายในเพ้�อให้ม้ั�นใจวิ่าบริษัทฯ ม้ีระบบที�ม้ีปีระสิทธุิผ่ล ซี้�งจะส่งเสริม้ควิาม้น่าเชื้้�อถึ้อให้

กัับงบกัารเงินของบริษัทฯ 

 การบริหารความเสี่ยง
บรษิทัฯ ม้คีณ์ะทำงานบรหิารควิาม้เสี�ยงรายงานติรงต่ิอคณ์ะกัรรม้กัารบรหิารควิาม้เสี�ยง ทำหนา้ที�

พจิารณ์าและกัำหนดแนวิทางป้ีองกันัควิาม้เสี�ยงทั�งที�เกิัดข้�นจากัปัีจจัยภายในและปัีจจัยภายนอกั ปีอ้งกัันควิาม้

เสยีหายที�อาจเกิัดข้�นกับับริษทัฯ เพ้�อให้ม้ั�นใจวิา่ระบบกัารบรหิารควิาม้เสี�ยงมี้ปีระสทิธุภิาพและทั�วิถึง้ทั�งองคก์ัร

 ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน
บริษัทฯ เล็งเห็นถ้ึงควิาม้สำคัญด้านสิ�งแวิดล้อม้และควิาม้ปีลอดภัยในกัารทำงาน จ้งได้วิ่าจ้าง 

เจ้าหน้าที�ควิาม้ปีลอดภัยในกัารทำงาน ระดับวิิชื้าชื้ีพ (จปี.) เพ้�อทำหน้าที�กัำกัับดูแลงานด้านควิาม้ปีลอดภัย 

อาชื้ีวิอนาม้ัยและสภาพแวิดล้อม้ภายในบริษัทฯ และได้จัดติั�งทีม้คณ์ะกัรรม้กัารควิาม้ปีลอดภัย อาชื้ีวิอนาม้ัย

และสภาพแวิดล้อม้ (คปีอ.)  เพ้�อทำหน้าที�บริหารจัดกัารควิาม้ปีลอดภัย ติาม้นโยบายควิาม้ปีลอดภัย 

อาชื้วีิอนาม้ยัและสภาพแวิดลอ้ม้ของบรษิทัฯ รวิม้ถึง้ติดิติาม้กัารปีฏิบิตัิติิาม้กัฎกัระทรวิง กัำหนดม้าติรฐานใน

กัารบริหารและกัารจัดกัารด้านควิาม้ปีลอดภัย อาชื้ีวิอนาม้ัย และสภาพแวิดล้อม้ในกัารทำงาน พ.ศ. 2549 

โดยกัำหนดให้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัาร คปีอ. เด้อนละ 1 ครั�ง พร้อม้ทั�งค้นหาควิาม้เสี�ยงที�อาจกั่อให้เกัิด

อันติรายจากักัารทำงาน หาวิิธุีปี้องกััน และขจัดปีัญหาดังกัล่าวิ

ในปีี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานควิาม้ปีลอดภัย อาชื้ีวิอนาม้ัยและสภาพแวิดล้อม้ในกัารทำงาน

ดังนี�

1. ติรวิจวิดั ดแูล คณุ์ภาพดา้นสิ�งแวิดล้อม้ (แสง เสยีง ควิาม้รอ้น สารเคม้)ี ให้อยูใ่นเกัณ์ฑ์ม์้าติรฐาน

ติาม้ที�กัฎหม้ายกัำหนด 
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2. ติรวิจรับรองระบบไฟื้ฟื้้า โดยวิิศวิกัรผู่้เชื้ี�ยวิชื้าญ 

3. ปี้องกัันเหตุิอัคคีภัยโดยกัารวิางระบบถัึงดับเพลิงให้ครอบคลุม้พ้�นที�กัารใชื้้งานทั�งหม้ด และ

กัำหนดให้ม้ีกัารติรวิจเชื้็คถึังดับเพลิง เด้อนละ 1 ครั�ง เพ้�อให้พร้อม้ติ่อกัารใชื้้งาน 

4. จัดอบรม้ดับเพลิงขั�นติ้นให้ควิาม้รู้แกั่พนักังาน 

5. จัดเวิชื้ภัณ์ฑ์์ยาให้เพียงพอติ่อควิาม้ติ้องกัาร 

6. จัดจดุทิ�งขยะอนัติรายที�ปีลอดภยั ม้กีัารติดิป้ีายแนะนำแจง้เติอ้นให้พนกัังานและลูกัคา้รับทราบ 

7. สอบสวินและรวิบรวิม้สถิึติิกัารเกัิดอุบัติิเหตุิเพ้�อวิางแนวิทางปี้องกััน แกั้ไขอุบัติิเหตุิที�เกัิดข้�น 

พร้อม้ทั�งปีลูกัฝ่ังทัศนคติิที�ดีเกัี�ยวิกัับงานด้านควิาม้ปีลอดภัยให้แกั่พนักังานทุกัท่าน 

8. ส่งรายงาน จปี.วิ กัับสำนักังานสวัิสดิกัารและคุ้ม้ครองแรงงานกัรุงเทพม้หานคร พ้�นที� 4 

รับทราบทุกั 3 เด้อน

ทั�งนี� ในปีี 2564 พนักังานม้ีอัติรากัารลาปี�วิยเฉีลี�ยจำนวิน 6 วิันทำกัาร และพบกัารเกัิดอุบัติิเหติุ

หร้อเจ็บปี�วิยอันเน้�องม้าจากักัารปีฏิิบัติิงานจำนวิน 3 ครั�ง ที�สำนักังานใหญ่ ซี้�งไม้่กัระทบติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจ

ของบริษัทฯ แติ่อย่างใด

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�
บริษัทฯ ม้ีนโยบายที�จะไม้่ล่วิงละเม้ิดทรัพย์สินทางปีัญญาหร้อลิขสิทธุิ�ใดๆ โดยย้ดถึ้อกัารปีฏิิบัติิ

ติาม้กัฎหม้ายที�เกีั�ยวิข้องกัับทรัพย์สินทางปัีญญาและลิขสิทธุิ� เชื้่น กัฎหม้ายเกัี�ยวิกัับเคร้�องหม้ายกัารค้า 

กัฎหม้ายเกีั�ยวิกัับสิทธิุบัติร กัฎหม้ายเกีั�ยวิกัับลิขสิทธุิ� หร้อกัฎหม้ายอ้�นที�เกัี�ยวิข้อง และส่งเสริม้ให้ม้ีกัารฝึ่กั

อบรม้ใหค้วิาม้รูกั้ับพนกัังานในดา้นกัฎหม้ายเกัี�ยวิกับัทรพัยส์นิทางปีญัญา รายละเอยีดนโยบายและแนวิปีฏิบิตัิิ

ได้ปีระกัาศไวิ้บนเวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ

 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญกัับม้าติรกัารต่ิอติ้านกัารทุจริติและคอร์รัปีชื้ัน เปี็นเร้�องที�ทุกัภาคส่วิน

คาดหวิังและมุ้่งม้ั�นที�จะปีฏิิบัติิติาม้ให้เกัิดเปี็นรูปีธุรรม้ บริษัทฯ ได้กัำหนดนโยบายติ่อติ้านกัารทุจริติและ

คอร์รัปีชื้ันไวิ้เป็ีนลายลักัษณ์์อักัษร ซี้�งปีระกัอบด้วิยแนวิทางปีฏิิบัติิ กัารปีระเม้ินควิาม้เสี�ยง กัารส้�อสาร 

กัารกัำกับัติดิติาม้ รวิม้ถ้ึงกัารกัำหนดบทลงโทษ โดยได้เผ่ยแพร่นโยบายต่ิอติา้นกัารทุจรติิและคอร์รปัีชื้นัไวิบ้น

เวิ็บไซีติ์ของบริษัทฯ และม้ีกัารทบทวินอย่างสม้�ำเสม้อ อีกัทั�งบริษัทฯ ได้กัำหนดให้คณ์ะทำงานงานบริหาร

ควิาม้เสี�ยง ทำหน้าที�ปีระเมิ้นและวิางแนวิทางป้ีองกันัควิาม้เสี�ยงที�จะเกิัดจากักัารทุจรติิคอร์รปัีชื้นัดว้ิย เพ้�อให้

กัรรม้กัาร ผู่บ้รหิาร และพนักังานทกุัระดบัติระหนักัถึง้ควิาม้สำคัญในกัารดำเนินธุรุกัจิอยา่งม้คีณุ์ธุรรม้ โปีร่งใส 

และสาม้ารถึติรวิจสอบได้ 

ในปีี 2564 คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้อนุม้ัติิกัารพิจารณ์าทบทวินนโยบายติ่อติ้านกัารทุจริติและ

คอรร์ปัีชัื้น โดยปีรับปีรุงใหส้อดคลอ้งกับัแบบปีระเม้นิตินเองเพ้�อพฒันาระบบติอ่ติา้นคอรร์ปัีชัื้นฉีบับปีรับปีรุง 

4.0 ของแนวิร่วิม้ติ่อติ้านคอร์รัปีชื้ันของภาคเอกัชื้นไทย และส้�อสารให้พนักังานทุกัระดับรับทราบเพ้�อนำไปี

ปีฏิิบัติิติาม้อย่างเคร่งครัด
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 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ม้ีม้าติรกัารดูแลผู่้ม้ีส่วินได้เสียทุกัฝ่�ายให้สาม้ารถึร้องเรียนกัับบริษัทฯ ผ่่านชื้่องทางติ่างๆ 

เพ้�อเพิ�ม้ปีระสิทธุิภาพในกัารดูแลผู่้ม้ีส่วินได้เสียทุกัฝ่�าย ซี้�งกัำหนดไวิ้เปี็นส่วินหน้�งของจรรยาบรรณ์ทางธุุรกัิจ 

โดยสาม้ารถึร้องเรียนหร้อแสดงควิาม้คิดเห็นติ่อบริษัทฯ ติาม้ระเบียบวิ่าด้วิยกัระบวินกัารรับและพิจารณ์า

ข้อร้องเรียน ผ่่านชื้่องทางติ่างๆ ดังนี�

จดหม้ายถึ้ง:  เลขานุกัารคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ

บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)
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สำหรับพนักังาน สาม้ารถึร้องเรียนหร้อเสนอแนะข้อคิดเห็นติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและผู่้บริหาร

ได้โดยติรงผ่่านทางอีเม้ลของบริษัทฯ 

เม้้�อเลขานุกัารคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้รับเร้�องร้องเรียนแล้วิจะรวิบรวิม้ข้อเท็จจริง ทำรายงาน

เสนอติอ่คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ เพ้�อสอบสวินและกัำหนดม้าติรกัารระงับเหติทุี�เกัดิเร้�องร้องเรยีน และรายงาน

ใหค้ณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบและปีระธุานกัรรม้กัารบรษิทัรบัทราบ ติาม้ลำดบั ทั�งนี� บริษทัฯ ม้มี้าติรกัารคุม้้ครอง

ผู่้แจ้งเบาะแสหร้อข้อร้องเรียนในกัรณ์ีที�ไม้่ปีระสงค์จะเปีิดเผ่ยตินเอง โดยจะเกั็บข้อมู้ลที�ได้รับไวิ้เปี็นควิาม้ลับ 

รวิม้ถึ้งม้ีม้าติรกัารคุ้ม้ครองผู่้ที�ให้ควิาม้ร่วิม้ม้้อในกัารสอบสวิน 

ทั�งนี� ในปีี 2564 บริษัทฯ ไม้่ม้ีข้อพิพาทที�เกัี�ยวิกัับผู่้ม้ีส่วินได้เสียแติ่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา
ในปีี 2564 คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้จำนวิน 4 ครั�ง ซี้�งสรุปีสาระสำคัญในกัารปีฏิิบัติิ

หน้าที�ได้ดังนี�

1. พิจารณ์าสอบทานข้อมู้ลที�สำคัญของงบกัารเงินรายไติรม้าส และงบกัารเงินปีระจำปีีของบริษัทฯ 

รวิม้ถึง้พจิารณ์าผ่ลกัระทบจากักัารเปีลี�ยนแปีลงม้าติรฐานรายงานทางกัารเงนิ และจดัใหม้้กีัารปีระชื้มุ้เปีน็กัาร

เฉีพาะกัับผู่้สอบบัญชื้ีโดยไม้่ม้ีฝ่�ายจัดกัารเข้าร่วิม้ปีระชืุ้ม้

2. พิจารณ์าสอบทานรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกัันหร้อรายกัารที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์

ของบริษัทฯ 

3. พิจารณ์าสอบทานนโยบายและกัารปีฏิิบัติิติาม้หลักักัารบริหารควิาม้เสี�ยงของบริษัทฯ 

4. พิจารณ์าอนุม้ัติิแผ่นงานติรวิจสอบปีระจำปีี และพิจารณ์าควิาม้เปี็นอิสระในกัารปีฏิิบัติิงาน

ติรวิจสอบภายใน 

5. พิจารณ์าสอบทานกัารบริหารจัดกัารเพ้�อให้เกัิดกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี ทบทวินขอบเขติ อำนาจ 

หน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ 
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6. พจิารณ์าเสนอแติง่ติั�งผู่ส้อบบัญชื้ปีีระจำปี ี2564 ติอ่ที�ปีระชื้มุ้คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัเพ้�อขออนมุ้ตัิติิอ่

ที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นให้เปี็นผู่้สอบบัญชื้ีของบริษัทฯ สำหรับปีี 2564

ทั�งนี� รายละเอียดกัารปีฏิิบัติิหน้าที�ของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบปีรากัฏิติาม้เอกัสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ในปี ี2564 คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน ม้กีัารจัดปีระชุื้ม้จำนวิน 3 ครั�ง สรุปีสาระ

สำคัญได้ดังนี�

1. พิจารณ์าสรรหาและคัดเล้อกับุคคลที�ม้ีคุณ์สม้บัติิเหม้าะสม้สอดคล้องกัับองค์ปีระกัอบและ

โครงสร้างของกัรรม้กัารติาม้กัลยุทธุ์ทางธุุรกัิจของบริษัทฯ เพ้�อดำรงติำแหน่งกัรรม้กัารแทนกัรรม้กัารที�ออกั

ติาม้วิาระ และพิจารณ์าแติ่งติั�งกัรรม้กัารบริษัทเพิ�ม้จำนวิน 1 คน เสนอติ่อคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทและที�ปีระชืุ้ม้

ผู่้ถึ้อหุ้น ติาม้ลำดับ เพ้�อพิจารณ์าอนุม้ัติิ 

2. พจิารณ์าแติง่ติั�งรองปีระธุานกัรรม้กัารบรษิทั ปีระธุานกัรรม้กัารบรหิาร และปีระธุานเจา้หนา้ที�

บริหาร ติาม้แผ่นส้บทอดติำแหน่ง

3. พิจารณ์ากัำหนดค่าติอบแทนปีระจำปีี 2564 และค่าบำเหน็จปีระจำปีี 2563 สำหรับกัรรม้กัาร

ที�ไม้ใ่ชื้ผู่่บ้รหิาร เสนอติอ่คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัและที�ปีระชื้มุ้ผู่ถ้ึอ้หุน้เพ้�อพจิารณ์าอนมุ้ตัิ ิโดยพจิารณ์าจากักัาร

ปีระเม้ินผ่ลของคณ์ะกัรรม้กัาร หน้าที�ควิาม้รับผ่ิดชื้อบและควิาม้เหม้าะสม้ ปีระกัอบกัับกัารพิจารณ์า

เปีรียบเทียบกัับค่าติอบแทนของบริษัทอ้�นที�อยู่ในอุติสาหกัรรม้เดียวิกัันหร้อใกัล้เคียงกััน 

4. พจิารณ์าปีรับปีรงุวิธีิุกัารปีระเมิ้นผ่ลกัารปีฏิบัิติงิานของคณ์ะกัรรม้กัารบริหารเพ้�อใชื้เ้ปีน็แนวิทาง

กัำหนดค่าติอบแทน

5. พิจารณ์ากัรอบและงบปีระม้าณ์กัารข้�นเงินเด้อนและกัารจ่ายโบนัสปีระจำปีี สำหรับคณ์ะ

กัรรม้กัารบริหาร ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร และพนักังาน

6. พิจารณ์าทบทวิน ขอบเขติอำนาจหน้าที�และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและ

กัำหนดค่าติอบแทนปีระจำปีี ในกัารปีระชืุ้ม้ครั�งที� 3/2564 เม้้�อวิันที� 17 ธุันวิาคม้ 2564 เพ้�อให้ม้ั�นใจวิ่ากัาร

ปีฏิบิตัิงิานครบถ้ึวินติาม้ที�ได้รบัม้อบหม้าย และมี้หน้าที�ควิาม้รับผ่ดิชื้อบสอดคล้องกับัหลักักัารกัำกับัดูแลกัจิกัาร

ที�ดีของบริษัทจดทะเบียน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปีี 2564 คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง ม้ีกัารจัดปีระชืุ้ม้จำนวิน 2 ครั�ง เพ้�อพิจารณ์ากัำหนด

และทบทวินกัรอบกัารบริหารควิาม้เสี�ยงของบริษัทฯ ให้ม้ีควิาม้เหม้าะสม้ สอดคล้องไปีกัับแผ่นกัลยุทธ์ุกัาร

ดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพแวิดล้อม้ปีัจจุบัน สรุปีสาระสำคัญได้ดังนี�

1. ปีรับปีรุงคู่ม้้อควิาม้เสี�ยง ปีระเม้ินควิาม้เสี�ยง และติิดติาม้กัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงที�เกิัดข้�นในปีี 

2564 ติาม้คู่ม้้อที�ปีรับปีรุงใหม้่

2. ติิดติาม้ควิาม้ค้บหน้ากัารดำเนินงานติาม้กัารปีระเม้ินควิาม้เสี�ยงและกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยงที�

อยู่ระหวิ่างดำเนินกัาร เชื้่น ควิาม้เสียหายจากัอัคคีภัยและภัยธุรรม้ชื้าติิ ควิาม้เสี�ยงจากักัารให้เครดิติลูกัค้า 

และควิาม้เสี�ยงจากักัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลส่วินบุคคล เปี็นติ้น
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3. ติิดติาม้กัารปีฏิิบัติิติาม้แผ่นบริหารควิาม้ติ่อเน้�องของบริษัทฯ หร้อ BCP

4. พิจารณ์านโยบายและแนวิปีฏิิบัติิเกัี�ยวิกัับกัารติ่อติ้านทุจริติและคอร์รัปีชื้ัน

5. ทบทวินขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง 

ในกัารปีระชืุ้ม้ครั�งที� 2/2564 เม้้�อวิันที� 23 พฤศจิกัายน 2564

 คณะกรรมการบริหาร
ในปีี 2564 คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร ม้ีกัารจัดปีระชืุ้ม้จำนวิน 23 ครั�ง เพ้�อพิจารณ์า สรุปีสาระสำคัญ

ได้ดังนี�

1.	 พิ่ิจารณากำหนดินโยบุายแลูะแผู้นกลูย่ทธั์ทางธ่ัรกิจ คณ์ะกัรรม้กัารบริหารได้ทำหน้าที�ใน

กัารพิจารณ์า และให้ควิาม้เห็นเบ้�องติ้นเกีั�ยวิกัับนโยบาย กัลยุทธุ์ กัารบริหารจัดกัารในกัารดำเนินธุุรกัิจ

ของบริษัทฯ พิจารณ์าควิาม้เหม้าะสม้ของแผ่นธุุรกัิจ งบปีระม้าณ์ปีระจำปีี โดยได้ม้ีกัารติิดติาม้ผ่ลกัารดำเนิน

งานอย่างต่ิอเน้�องเป็ีนปีระจำทุกัเด้อน พร้อม้ทั�งให้ข้อเสนอแนะที�เปี็นปีระโยชื้น์ติ่อกัารบริหารจัดกัาร

ของบริษัทฯ และกัารดำเนินงานติาม้กัลยุทธุ์ เพ้�อรองรับกัารขยายกัารเติิบโติ และพัฒนาขีดควิาม้สาม้ารถึ

กัารแข่งขันในระยะยาวิ

2.	 พิ่จิารณาติรวจสอบุแลูะติดิิติามผู้ลูการดิำเนินงานของบุริษทัฯ คณ์ะกัรรม้กัารบริหารได้ทำ

หน้าที�พิจารณ์าติรวิจสอบ ติิดติาม้ผ่ลกัารดำเนินงานของทุกัสายงานเปี็นปีระจำทุกัเด้อน เพ้�อให้เปี็นไปีติาม้

แผ่นงานและติาม้ที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทม้อบหม้าย

3.	 พิ่ิจารณาแลูะให้ค้วามเห็นติ่อการลูงท่นในโค้รงการติ่างๆ	 ของบุริษัทฯ คณ์ะกัรรม้กัาร

บริหารได้ทำหน้าที�ในกัารพิจารณ์า กัลั�นกัรอง และให้ควิาม้เห็นติ่อกัารลงทุนในโครงกัารติ่างๆ ของบริษัทฯ 

โดยวิิเคราะห์โอกัาส อุปีสรรค ในกัารลงทุน และกัำหนดนโยบายกัารบริหารควิาม้เสี�ยงของกัิจกัรรม้ทางกัาร

เงิน หร้อกัารลงทุนในโครงกัารติ่างๆ ของบริษัทฯ รวิม้ทั�งติิดติาม้และปีระเม้ินผ่ลกั่อนนำเสนอคณ์ะกัรรม้กัาร

บริษัท เพ้�อสร้างโอกัาสในกัารเล้อกัลงทุนอย่างม้ีศักัยภาพ และให้ผ่ลติอบแทนอย่างยั�งย้น

4.	 พิ่ิจารณาโค้รงสร้างบุริษัทฯ ติาม้อำนาจดำเนินกัาร คณ์ะกัรรม้กัารบริหารได้ทำหน้าที�ใน

กัารพิจารณ์า เกัี�ยวิกัับโครงสร้างของบริษัทฯ ติาม้อำนาจดำเนินกัาร กั่อนนำเสนอคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเพ้�อ

พิจารณ์าอนุม้ัติิติ่อไปี

5.	 กำกับุดิแูลูการบุริหารจัดิการของบุริษทัฯ คณ์ะกัรรม้กัารบริหารได้ทำหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแล

ใหฝ้่�ายจดักัารดำเนนิงานใหเ้ปีน็ไปีติาม้ขอ้กัำหนดของกัฎหม้าย ม้จีริยธุรรม้ติาม้หลกัักัารกัำกับัดแูลกัจิกัารที�ดี 

เพ้�อไม้่ให้เกัิดควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ ให้ทำงานอย่างม้ีปีระสิทธุิภาพและปีระสิทธุิผ่ลสูงสุด

6.	 ทบุทวนขอบุเขติอำนาจหน้าท่�แลูะค้วามรับุผู้ิดิช้อบุของค้ณะกรรมการบุริหาร 

คณ์ะกัรรม้กัารบริหารได้ทำหน้าที�พิจารณ์า ทบทวิน ขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบ ของคณ์ะ

กัรรม้กัารบริหารปีระจำปีี ในกัารปีระชุื้ม้ครั�งที� 22/2564 เม้้�อวัินที� 14 ธุนัวิาคม้ 2564 เพ้�อให้ม้ั�นใจว่ิากัารปีฏิบัิติิ

งานครบถึ้วินติาม้ที�ได้รับม้อบหม้าย และม้ีหน้าที�ควิาม้รับผ่ิดชื้อบสอดคล้องกัับหลักัเกัณ์ฑ์์และแนวิทางของ

สำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 105

9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1  การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญติ่อกัารควิบคุม้ภายในอย่างติ่อเน้�องด้วิยติระหนักัวิ่า ระบบควิบคุม้ภายในเปี็น

กัลไกัสำคัญที�จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุุรกัิจบรรลุวิัติถึุปีระสงค์อย่างม้ีปีระสิทธิุภาพ และปีระสิทธิุผ่ล กัารใชื้้

ทรัพยากัรและกัารดูแลทรัพย์สิน กัารรายงานข้อมู้ลทางกัารเงิน กัารปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้ายระเบียบ ข้อบังคับ

ติ่างๆ ติลอดจนปี้องกัันหร้อลดควิาม้เสี�ยงจากักัารกัระทำที�อาจกั่อให้เกัิดควิาม้เสียหายติ่อบริษัทฯ โดยคณ์ะ

กัรรม้กัารบริษัท ได้กัำหนดบทบาทหน้าที�ของคณ์ะกัรรม้กัารชุื้ดติ่างๆ และฝ่�ายบริหารอย่างชื้ัดเจน รวิม้ทั�ง

กัำกับัดแูลใหม้้กีัารปีฏิบัิติติิาม้บทบาทหน้าที� โดยกัำหนดโครงสร้างองค์กัรและสายงานกัารบังคับบญัชื้าที�ชื้ดัเจน

ในกัารถ่ึวิงดุลอำนาจ และกัารควิบคุม้ภายในอย่างเหม้าะสม้ รวิม้ทั�งกัำหนดเป้ีาหม้ายทางธุุรกิัจ และดัชื้นี

ชื้ี�วิัดผ่ลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพ้�อใชื้้ในกัารปีระเม้ินปีระสิทธุิภาพในกัารปีฏิิบัติิงานและ

ติิดติาม้ผ่ลกัารดำเนินงานเปีรียบเทียบกัับเปี้าหม้ายองค์กัรอย่างสม้�ำเสม้อ

รวิม้ทั�งกัำหนดนโยบายกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี จริยธุรรม้ทางธุุรกัิจ และจรรยาบรรณ์ของกัรรม้กัาร 

ผู่้บริหาร และพนักังานของบริษัทฯ นโยบายติ่อติ้านกัารทุจริติและคอร์รัปีชื้ั�น นโยบายกัารแจ้งกัารกัระทำผ่ิด

และให้ควิาม้คุม้้ครอง ผู่ร้อ้งเรยีนอยา่งเป็ีนลายลักัษณ์อ์กััษร รวิม้ทั�งสง่เสริม้รณ์รงค์ใหพ้นกัังานทกุัคนม้จีติิสำนก้ั

และปีฏิิบัติิติาม้อย่างติ่อเน้�อง โดยอบรม้ให้ควิาม้รู้แกั่พนักังานเปี็นปีระจำทุกัปีี เพ้�อให้กัารปีฏิิบัติิงานม้ีควิาม้

โปีร่งใส เปี็นธุรรม้ติ่อผู่้ม้ีส่วินได้ส่วินเสียทุกักัลุ่ม้ และจัดให้ม้ีกัระบวินกัารติิดติาม้และบทลงโทษอย่างชื้ัดเจน 

ทบทวินและจัดให้ม้ีคู่ม้้อกัารปีฏิิบัติิงานของทุกัระบบอย่างเปี็นลายลักัษณ์์อักัษร เพ้�อใชื้้เปี็นแนวิทางในกัาร

ปีฏิิบัติิงาน และชื้่วิยให้กัารดำเนินธุุรกัิจม้ีควิาม้คล่องติัวิ เปี็นระบบ โดยพิจารณ์าถึ้งขอบเขติหน้าที�และควิาม้

รับผ่ิดชื้อบ รวิม้ทั�งระบบควิบคุม้ภายในที�เหม้าะสม้

โดยคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้กัำหนดให้คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ทำหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแลให้ระบบ

ควิบคุม้ภายใน ระบบบริหารจัดกัารควิาม้เสี�ยง และระบบกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดีของบริษัทฯ ม้ีควิาม้

เหม้าะสม้และม้ปีีระสทิธิุภาพ รวิม้ถึง้กัารดแูลใหบ้รษิทัฯ ม้กีัารปีฏิิบตัิติิาม้ขอ้กัำหนด และกัฎหม้ายที�เกัี�ยวิขอ้ง 

กัารดูแลมิ้ใหเ้กิัดควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ กัารทำรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกันั กัารดูแลรักัษาและกัารใชื้ท้รพัยส์นิ 

เพ้�อปี้องกัันมิ้ให้เกัิดกัารทุจริติหร้อปีระพฤติิมิ้ชื้อบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ม้ีกัลไกักัารติรวิจสอบ และถ่ึวิงดุล 

โดยม้ผู้ี่ติรวิจสอบภายในอิสระซี้�งวิา่จา้งบคุคลภายนอกั และสำนักัติรวิจสอบภายใน ทำหน้าที�ในกัารติรวิจสอบ 

ปีระเม้นิปีระสทิธุภิาพ และควิาม้เพยีงพอของระบบควิบคมุ้ภายใน ระบบบรหิารจัดกัารควิาม้เสี�ยง และระบบ

กัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี ในกัารปีฏิิบัติิงานของทุกัหน่วิยงานของบริษัทฯ โดยนำกัรอบแนวิทางของระบบ

ควิบคุม้ภายในติาม้ม้าติรฐานสากัลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) และกัรอบกัารบริหารควิาม้เสี�ยงทั�วิทั�งองค์กัร และหลักัเกัณ์ฑ์์กัารกัำกัับดูแลติาม้

แนวิทางของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัารบริษัทไทย ม้าปีระยุกัติ์

ใชื้้ให้กัารควิบคุม้ภายในกัารบริหารควิาม้เสี�ยง และกัารกัำกัับดูแลให้ม้ีควิาม้สม้บูรณ์์ม้ากัยิ�งข้�น เพ้�อให้กัาร

ดำเนินงานด้านติ่างๆ ของบริษัทฯ ม้ีปีระสิทธุิภาพและปีระสิทธุิผ่ลม้ากัที�สุด
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การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ติระหนักัถึ้งควิาม้สำคัญของกัารบริหารควิาม้เสี�ยงที�อาจกัระทบติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจทั�งจากั

ปีัจจัยภายนอกัและภายในองค์กัร จ้งจัดติั�งคณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง (Risk Management Committee) 

เพ้�อกัำกัับดูแลกัารบริหารควิาม้เสี�ยงขององค์กัรให้เปี็นไปีติาม้เปี้าหม้าย อยู่ในระดับที�องค์กัรยอม้รับได้ และ

กัำหนดนโยบายบริหารควิาม้เสี�ยงเพ้�อให้ทุกัคนปีฏิิบัติิ โดยปีระเม้ินและบริหารจัดกัารควิาม้เสี�ยงทั�งปีัจจัย

ภายนอกัและภายในองค์กัร ครอบคลุม้ควิาม้เสี�ยงทุกัด้าน เชื้น่ ดา้นกัลยุทธ์ุ กัารดำเนินงาน กัารเงิน กัารปีฏิบัิติิ

ติาม้กัฎระเบียบต่ิางๆ ชื้้�อเสียง และ ควิาม้ปีลอดภัยจากัอันติรายและภัยพิบัติิ รวิม้ทั�งควิาม้เสี�ยงจากักัาร

ทุจริติคอร์รัปีชื้ั�น โดยกัำหนดให้ “คณ์ะทำงานบริหารควิาม้เสี�ยง” ม้ีกัารรายงานผ่ลกัารปีฏิิบัติิงานให้คณ์ะ

กัรรม้กัารบรหิารควิาม้เสี�ยงและคณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัรบัทราบอยา่งสม้�ำเสม้อ รวิม้ทั�งม้กีัารทบทวินปีจัจยัเสี�ยง

ที�ม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงทั�งจากัภายนอกัและภายในที�อาจส่งผ่ลกัระทบติ่อองค์กัรเปี็นปีระจำทุกัปีี

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ม้ีม้าติรกัารควิบคุม้ภายใน สอดคล้องกัับควิาม้เสี�ยงและปีระเภทธุุรกัิจ โดยได้ม้ีกัารแบ่งแยกั

หนา้ที�ควิาม้รบัผ่ดิชื้อบของแติล่ะติำแหนง่งานอยา่งชื้ดัเจน และม้กีัารจดัทำและทบทวินคูม่้อ้/ขั�นติอนกัารปีฏิบิตัิิ

งานให้เหม้าะสม้กัับโครงสร้างองค์กัร และกัารปีฏิิบัติิงานในปีัจจุบันอย่างสม้�ำเสม้อ โดยให้แติ่ละหน้าที�ม้ีกัาร

ถึว่ิงดุลอำนาจหรอ้ม้กีัลไกัที�สาม้ารถึติรวิจสอบยอ้นกัลบัไดอ้ยา่งเหม้าะสม้ โดยเฉีพาะกัารปีฏิบิตัิงิานในสว่ินที�

ม้ีควิาม้เสี�ยงสำคัญ เพ้�อปี้องกัันและลดข้อผ่ิดพลาด เชื้่น ธุุรกัรรม้ด้านกัารเงิน กัารปีระมู้ล กัารจัดซี้�อจัดจ้าง 

หร้อกัารดูแลทรัพย์สิน เปี็นติ้น รวิม้ทั�งม้ีหน่วิยงานติรวิจสอบภายใน ดำเนินกัารสอบทานผ่ลกัารปีฏิิบัติิงาน

ให้เปี็นไปีติาม้กัฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่ม้้อกัารปีฏิิบัติิงานติ่าง ๆ  อย่างสม้�ำเสม้อ เพ้�อให้ม้ั�นใจวิ่ากัารปีฏิิบัติิงาน

ม้ีระบบกัารควิบคุม้ภายในที�เพียงพอเหม้าะสม้ และกัารปีฏิิบัติิงานมี้ปีระสิทธุิภาพ รวิม้ถึ้งกัารนำระบบ

สารสนเทศม้าใชื้้ในกัารปีฏิิบัติิงานเพ้�อชื้่วิยให้กัารปีฏิิบัติิงานม้ีควิาม้รวิดเร็วิและม้ีปีระสิทธุิภาพม้ากัข้�น

นอกัจากันี� บริษทัฯ ได้กัำหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ในกัารทำธุรุกัรรม้กัับผู่ท้ี�เกีั�ยวิข้องกัับบริษทัฯ 

ให้ถึ้อปีฏิิบัติิเปี็นไปีในแนวิทางเดียวิกััน เชื้่น ผู่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ กัรรม้กัาร ผู่้บริหาร และผู่้ที�เกัี�ยวิข้อง ให้ม้ีควิาม้

ถึกูัต้ิอง โปีร่งใส และเปีน็ธุรรม้ โดยคำน้งถ้ึงผ่ลปีระโยชื้น์สงูสดุของบรษิทัฯ ติาม้หลกััเกัณ์ฑ์ข์องติลาดหลกััทรพัย์

แห่งปีระเทศไทยและสำนักังาน กั.ล.ติ.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ ให้ควิาม้สำคัญต่ิอระบบสารสนเทศและกัารส้�อสารข้อมู้ล ติั�งแต่ิกัารรวิบรวิม้ข้อมู้ล ปีระม้วิล

ผ่ลข้อมู้ล จัดเกั็บ และติิดติาม้ผ่ลข้อมู้ล เพ้�อให้กัารปีฏิิบัติิงานและกัารนำข้อมู้ลที�สำคัญไปีใชื้้ในกัารบริหาร

จัดกัารของกัรรม้กัาร ผู่้บริหาร พนักังาน ผู่้ถึ้อหุ้น ลูกัค้า หร้อผู่้ม้ีส่วินได้เสียติ่างๆ ม้ีควิาม้ครบถึ้วินถึูกัติ้อง

อยา่งเพียงพอ และภายในเวิลาที�เหม้าะสม้ เพ้�อใชื้ใ้นกัารตัิดสินใจทางธุรุกิัจ รวิม้ทั�งมี้กัารกัำหนดนโยบายควิาม้

ปีลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกัารใชื้้ข้อมู้ล

บริษัทฯ จัดให้ม้ีชื้่องทางกัารส้�อสารที�ผู่้รับข้อมู้ลทั�งภายในและภายนอกัองค์กัร สาม้ารถึเข้าถึ้งข้อมู้ลได้

อย่างสะดวิกั รวิดเร็วิ เชื้่น ระบบอินเติอร์เน็ติ เปี็นติ้น เพ้�อเปี็นชื้่องทางกัารส้�อสาร เผ่ยแพร่ข้อมู้ล นโยบาย 
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ระเบยีบข้อบงัคบั คูม่้อ้/ขั�นติอนกัารปีฏิบิตัิงิานและขา่วิสารของบรษิทัฯ รวิม้ทั�งกัารรบัแจง้ขอ้ม้ลูที�เกัี�ยวิกับักัาร

ทุจริติคอร์รัปีชื้ัน (whistle blowing) ผ่่านชื้่องทางติ่างๆ ที�บริษัทฯ กัำหนดไวิ้

ระบบการติดตาม
คณ์ะกัรรม้กัารบรษิทัจดัใหม้้รีะบบปีระเม้นิและติดิติาม้ผ่ลระบบควิบคมุ้ภายในและกัารบรหิารควิาม้เสี�ยง

ที�ครอบคลมุ้ทกุัดา้น เชื้น่ ดา้นบญัชื้แีละกัารเงนิ กัารปีฏิบิตัิงิาน กัารปีฏิบิตัิติิาม้กัฎหม้าย/กัฎระเบยีบ กัารดูแล

ทรัพย์สิน และเร้�องทุจริติ ที�ม้ีผ่ลกัระทบติ่อฐานะชื้้�อเสียงอย่างม้ีนัยสำคัญ เพ้�อรีบดำเนินกัารแกั้ไขอย่าง

ทันท่วิงที โดยคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทม้อบหม้ายให้คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบดูแลสอบทานระบบกัารควิบคุม้

ภายในผ่า่น ผู่ต้ิรวิจสอบภายในอิสระ และสำนักัติรวิจสอบภายใน เป็ีนผู่ต้ิรวิจสอบติดิติาม้และปีระเมิ้นผ่ลกัาร

ปีฏิิบัติิงาน เพ้�อให้ม้ั�นใจว่ิาข้อติรวิจพบจากักัารติรวิจสอบหร้อสอบทานได้รับกัารปีรับปีรุงแก้ัไขอย่าง

เหม้าะสม้ทันท่วิงที นอกัจากันี� ในส่วินของกัารปีระเม้ินควิบคุม้ภายในด้านบัญชื้ีและกัารเงิน ม้ีกัารติรวิจสอบ

โดยผู่้สอบบัญชื้ีรับอนุญาติและนำเสนอผ่ลให้คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบพิจารณ์าเปี็นปีระจำทุกัไติรม้าสและ

ทุกัปีี ซี้�งผ่ลกัารสอบทานจากัผู่้สอบบัญชื้ีรับอนุญาติ ผู่้ติรวิจสอบภายในอิสระซี้�งวิ่าจ้างบุคคลภายนอกั และ

ผู่้ติรวิจสอบสำนักัติรวิจสอบภายใน ไม้่พบปีระเด็นที�เปี็นข้อบกัพร่องที�เปี็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน 
คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบภายในได้กัำกัับดูแล ผู่้ติรวิจสอบภายในอิสระโดยวิ่าจ้างบุคคลภายนอกั และ

สำนักัติรวิจสอบภายใน ทำหน้าที�ในกัารสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�น และให้คำปีร้กัษาได้อย่างอิสระ เที�ยงธุรรม้ ในกัาร

ติรวิจสอบและปีระเม้นิควิาม้เพียงพอของระบบควิบคุม้ภายในครอบคลมุ้กัระบวินกัารทำงานของบรษิทัฯ และ

รายงานติ่อคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบเปี็นปีระจำทุกัไติรม้าส รวิม้ทั�งติิดติาม้ผ่ลกัารปีรับปีรุงแกั้ไขกัระบวินกัาร

ปีฏิบัิติงิานให้เหม้าะสม้อยา่งสม้�ำเสม้อ โดยเฉีพาะในปีระเดน็ที�สำคญัหรอ้ม้คีวิาม้เสี�ยงสงู และรบัทราบรายงาน

เหติุกัารณ์์ผ่ิดปีกัติิ เชื้่น กัรณ์ีทุจริติ กัารปีฏิิบัติิงานผ่ิดพลาด เพ้�อหาสาเหติุและแนวิทางปี้องกัันควิาม้เสียหาย

หรอ้อาจเกิัดข้�นซี�ำ เพ้�อให้ม้ั�นใจว่ิากัารดำเนินงานของบริษทัฯ ม้รีะบบกัารควิบคุม้ภายในที�เพียงพอ เหม้าะสม้ 

และม้ีปีระสิทธุิภาพ ควิบคู่กัับกัารบริหารควิาม้เสี�ยง ให้อยู่ในระดับที�บริษัทฯ ยอม้รับได้ และกัารกัำกัับดูแล

กัิจกัารที�ดีของบริษัทฯ เพ้�อให้บรรลุวิัติถึุปีระสงค์กัารดำเนินงานขององค์กัร โดยม้ีกัฎบัติรของคณ์ะกัรรม้กัาร

ติรวิจสอบ จรรยาบรรณ์ของผู่ต้ิรวิจสอบภายใน เปีน็แนวิทางในกัารปีฏิบิตัิงิานอยา่งชื้ดัเจน และม้กีัารทบทวิน

ให้เหม้าะสม้เปี็นปีระจำทุกัปีี

9.2  รายการระหว่างกัน

ในปีี 2564 บริษัทฯ ไม้่ม้ีกัารทำรายกัารระหวิ่างกัันแติ่อย่างใด

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจม้ีกัารเข้าทำรายกัารระหวิ่างกัันกัับบุคคลที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ในอนาคติ 

โดยหากัเปี็นรายกัารธุุรกัิจปีกัติิและรายกัารสนับสนุนธุุรกัิจปีกัติิซี้�งม้ีเง้�อนไขทางกัารค้าโดยทั�วิไปีกัับบุคคลที�
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อาจม้คีวิาม้ขัดแยง้ทางผ่ลปีระโยชื้น์ บรษิทัฯ ไดก้ัำหนดนโยบายในกัารทำรายกัารระหวิา่งกันัใหม้้เีง้�อนไขติา่งๆ 

เปีน็ไปีติาม้ลกััษณ์ะกัารดำเนนิกัารคา้ปีกัติใินราคาติลาด ซี้�งสาม้ารถึเปีรยีบเทยีบไดก้ับัราคาที�เกัดิข้�นกับับคุคล

ภายนอกัซี้�งเป็ีนไปีติาม้หลักักัารที�คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทอนุม้ัติิไวิ้แล้วิติาม้ที�กัำหนดไวิ้ในพระราชื้บัญญัติิ

หลกััทรพัยแ์ละติลาดหลกััทรพัย ์และใหป้ีฏิิบติัิติาม้สญัญาที�ติกัลงรว่ิม้กันัอยา่งเครง่ครดั พรอ้ม้ทั�งกัำหนดราคา

และเง้�อนไขรายกัารติ่างๆ ให้ชื้ัดเจน เปี็นธุรรม้ และไม้่กั่อให้เกัิดกัารถึ่ายเทผ่ลปีระโยชื้น์ 

ในกัรณี์ที�ม้กีัารเขา้ทำรายกัารใหม่้ หรอ้มี้กัารเปีลี�ยนแปีลงของราคาและเง้�อนไขที�แติกัต่ิางจากัเดิม้ สำนักั

ติรวิจสอบภายในจะทำหนา้ที�ติรวิจสอบขอ้ม้ลูและจดัทำรายงานเพ้�อใหค้ณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบพจิารณ์าและ

ให้ควิาม้เห็นถึ้งควิาม้เหม้าะสม้ของราคาและควิาม้สม้เหติุสม้ผ่ลของกัารทำรายกัารดังกัล่าวิทุกัไติรม้าส ใน

กัรณ์รีายกัารธุรุกิัจปีกัติแิละรายกัารสนับสนุนธุรุกิัจปีกัติซิี้�งไม่้ม้เีง้�อนไขทางกัารค้าโดยทั�วิไปี และรายกัารระหว่ิาง

กัันอ้�นๆ บริษัทฯ จะดำเนินกัารติาม้ม้าติรกัารและขั�นติอนในกัารอนุม้ัติิกัารทำรายกัารระหว่ิางกัันที�ระบุไวิ้

ข้างติ้น กั่อนกัารทำรายกัาร ในส่วินของกัารให้กัู้ย้ม้เงินกัับบุคคลที�เกัี�ยวิข้อง ได้แกั่ ผู่้ถึ้อหุ้นใหญ่ หร้อบริษัท

ของผู่้ถึ้อหุ้นใหญ่นั�น บริษัทฯ ม้ีนโยบายที�จะไม้่ทำรายกัารในลักัษณ์ะดังกัล่าวิในอนาคติ

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้แต่ิงติั�งคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบเพ้�อชื้่วิยในกัารพิจารณ์ารายกัารระหวิ่างกัันที�เกิัดข้�น โดย

พิจารณ์าถ้ึงควิาม้จำเป็ีนของกัารเข้าทำรายกัารและควิาม้สม้เหตุิสม้ผ่ลของอัติราที�คิดระหว่ิางกััน พร้อม้ทั�ง

เปีิดเผ่ยปีระเภทและมู้ลค่าของรายกัารระหวิ่างกัันของบริษัทฯ กัับบุคคลที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งภายใติ้ปีระกัาศ

และข้อบังคับของสำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ และปีระกัาศของ

ติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บรษิทัฯ ไดก้ัำหนดม้าติรกัารควิบคมุ้กัารทำรายกัารระหวิา่งกัันของรายกัารบคุคลและกัจิกัารที�เกัี�ยวิขอ้ง

กันัที�อาจม้คีวิาม้ขดัแยง้ทางผ่ลปีระโยชื้น ์ม้สีว่ินไดส่้วินเสยี หร้ออาจม้คีวิาม้ขดัแยง้ทางผ่ลปีระโยชื้นใ์นอนาคติ

ติาม้ปีระกัาศของสำนกัังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลกััทรพัยแ์ละติลาดหลกััทรพัย ์(กั.ล.ติ.) และติลาดหลกััทรพัย์

แห่งปีระเทศไทย (ติลท.) โดยคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบจะเป็ีนผู้่ใหค้วิาม้เห็นเกัี�ยวิกัับควิาม้จำเป็ีนในกัารเขา้ทำ

รายกัารและควิาม้เหม้าะสม้ทางดา้นราคาของรายกัาร โดยพจิารณ์าจากัเง้�อนไขติา่งๆ ใหเ้ปีน็ไปีติาม้ลกััษณ์ะ

กัารดำเนนิกัารคา้ปีกัติใินติลาด และม้กีัารเปีรยีบเทยีบราคาที�เกัดิข้�นกับับคุคลภายนอกั ในกัรณ์ทีี�คณ์ะกัรรม้กัาร

ติรวิจสอบไม้่ม้ีควิาม้ชื้ำนาญในกัารพิจารณ์ารายกัารระหวิ่างกัันที�เกัิดข้�น บริษัทฯ จะจัดให้ม้ีผู่้เชื้ี�ยวิชื้าญอิสระ

หร้อผู่้สอบบัญชีื้ของบริษัทฯ เป็ีนผู่้ให้ควิาม้เห็นเกีั�ยวิกัับรายกัารระหว่ิางกัันดังกัล่าวิ เพ้�อนำไปีปีระกัอบกัาร

ติัดสินใจของคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท และ/หร้อ คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ และ/หร้อ ผู่้ถึ้อหุ้น ติาม้แติ่กัรณ์ี ซี้�ง

ผู่ท้ี�อาจมี้ควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์หรอ้มี้สว่ินได้ส่วินเสียในกัารทำรายกัารระหว่ิางกัันจะไม่้ม้สิีทธิุออกัเสียง

ในกัารอนุม้ัติิกัารทำรายกัารระหว่ิางกัันดังกัล่าวินอกัจากันั�น บริษัทฯ จะดำเนินกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลในกัารทำ

รายกัารที�เกีั�ยวิโยงกััน และกัารได้ม้าหร้อจำหน่ายไปีของสินทรัพย์ที�สำคัญของบริษัทฯ และรายกัารระหว่ิาง

กัันของรายกัารบุคคลและกัิจกัารที�เกีั�ยวิข้องกัันติาม้ข้อกัำหนดของสำนักังาน กั.ล.ติ. และ ติลท. ติลอดจน

รวิม้ถึ้งม้าติรฐานบัญชื้ีที�กัำหนดโดยสม้าคม้นักับัญชื้ีและผู่้สอบบัญชื้ีอนุญาติแห่งปีระเทศไทย
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แนวทางการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน
และเกี่ยวโยงกัน

เพ้�อให้บริษัทฯ ม้ีกัารเปิีดเผ่ยข้อมู้ลรายกัารระหว่ิางบุคคลที�อาจมี้ควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์

อย่างครบถึ้วิน บริษัทฯ จ้งกัำหนดแนวิทางกัารดำเนินงานดังนี�

1) กัำหนดให้กัรรม้กัารและผู่้บริหารของบริษัทฯ แจ้งข้อมู้ลกัารถึ้อหุ้น และกัารดำรงติำแหน่งทางกัาร

บริหารหร้อกัารเปี็นกัรรม้กัารในบริษัทอ้�น ๆ ให้แกั่บริษัทฯ รับทราบ โดยจัดเกั็บข้อมู้ลไวิ้ที�เลขานุกัารบริษัท 

นอกัจากันั�น ได้แจ้งขอควิาม้ร่วิม้ม้้อให้กัรรม้กัารและผู้่บริหารของบริษัทฯ รับทราบว่ิา ในกัรณี์ที�ม้ีกัาร

เปีลี�ยนแปีลงกัารถึ้อหุ้น หร้อดำรงติำแหน่งในบริษัทใดให้แจ้งบริษัทฯ รับทราบภายใน 1 เด้อนนับแติ่ม้ีกัาร

เปีลี�ยนแปีลงกัารถึ้อหุ้นหร้อกัารดำรงติำแหน่ง

2) รายกัารระหวิ่างกัันติ้องผ่่านกัารพิจารณ์าและอนุม้ัติิติาม้ติารางอำนาจอนุม้ัติิและกัารดำเนินกัาร

กั่อนกัารทำรายกัาร



ส่วนที่่� 3
งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอติ่อผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)

ความเห็น
ขา้พเจา้ได้ติรวิจสอบงบกัารเงินของบริษทั สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น) (บริษทัฯ) ซ้ี�ง

ปีระกัอบดว้ิยงบแสดงฐานะกัารเงนิ ณ์ วินัที� 31 ธุนัวิาคม้ 2564 งบกัำไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบแสดงกัารเปีลี�ยนแปีลงส่วินของผู่้ถึ้อหุ้นและงบกัระแสเงินสดสำหรับปีีสิ�นสุด

วินัเดยีวิกันั และหม้ายเหติปุีระกัอบงบกัารเงนิรวิม้ถึง้หม้ายเหติสุรปุีนโยบายกัารบญัชื้ี

ที�สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่ิางบกัารเงินข้างต้ินนี�แสดงฐานะกัารเงิน ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 

ผ่ลกัารดำเนินงานและกัระแสเงินสด สำหรับปีีสิ�นสุดวิันเดียวิกัันของบริษัท สหกัาร

ปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น) โดยถูึกัติอ้งติาม้ที�ควิรในสาระสำคัญติาม้ม้าติรฐานกัารรายงาน

ทางกัารเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัติิงานติรวิจสอบติาม้ม้าติรฐานกัารสอบบัญชื้ี ควิาม้รับผิ่ดชื้อบของ

ขา้พเจา้ไดก้ัลา่วิไวิใ้นวิรรคความรับัผิดิชอบของผิ้�สอบบญัชตี่อ่การัต่รัวจสอบงบการัเงนิ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี้ควิาม้เป็ีนอิสระจากับริษัทฯ ติาม้ข้อกัำหนด

จรรยาบรรณ์ของผู่้ปีระกัอบวิิชื้าชีื้พบัญชื้ีที�กัำหนดโดยสภาวิิชื้าชีื้พบัญชื้ีในส่วินที�

เกัี�ยวิข้องกัับกัารติรวิจสอบงบกัารเงิน และข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัติิติาม้ข้อกัำหนดด้าน

จรรยาบรรณ์อ้�นๆ ติาม้ที�ระบุในข้อกัำหนดนั�นด้วิย ข้าพเจ้าเชื้้�อวิ่าหลักัฐานกัาร

สอบบัญชีื้ที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหม้าะสม้เพ้�อใชื้้เปี็นเกัณ์ฑ์์ในกัารแสดงควิาม้

เห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เร้�องสำคัญในกัารติรวิจสอบค้อเร้�องต่ิางๆ ที�ม้ีนัยสำคัญที�สุดติาม้ดุลยพินิจเยี�ยง

ผู่้ปีระกัอบวิิชื้าชื้ีพของข้าพเจ้าในกัารติรวิจสอบงบกัารเงินสำหรับงวิดปีัจจุบัน ข้าพเจ้า

ไดน้ำเร้�องเหล่านี�ม้าพิจารณ์าในบริบทของกัารติรวิจสอบงบกัารเงินโดยรวิม้และในกัาร

แสดงควิาม้เห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่้ได้แสดงควิาม้เห็นแยกัต่ิางหากัสำหรับ

เร้�องเหล่านี�
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ข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัติิงานติาม้ควิาม้รับผ่ิดชื้อบที�ได้กัล่าวิไวิ้ในวิรรคความรัับผิิดชอบของผิ้�สอบบัญชีต่่อการั

ต่รัวจสอบงบการัเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซี้�งได้รวิม้ควิาม้รับผ่ิดชื้อบที�เกัี�ยวิกัับเร้�องเหล่านี�ด้วิย กัารปีฏิิบัติิ

งานของขา้พเจา้ไดร้วิม้วิธิุกีัารติรวิจสอบที�ออกัแบบม้าเพ้�อติอบสนองติอ่กัารปีระเม้นิควิาม้เสี�ยงจากักัารแสดง

ข้อมู้ลที�ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเป็ีนสาระสำคัญในงบกัารเงิน ผ่ลของวิิธุีกัารติรวิจสอบของข้าพเจ้า ซี้�งได้รวิม้วิิธุี

กัารติรวิจสอบสำหรบัเร้�องเหลา่นี�ด้วิย ไดใ้ชื้เ้ปีน็เกัณ์ฑ์ใ์นกัารแสดงควิาม้เหน็ของขา้พเจา้ติอ่งบกัารเงนิโดยรวิม้

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การัรัับรั้�รัายได�จากการัให้�บรัิการั

รายได้จากักัารให้บริกัารถ้ึอเปี็นรายกัารบัญชื้ีที�สำคัญ เน้�องจากัมี้จำนวินที�เปี็นสาระสำคัญในงบกัารเงินและ

ส่งผ่ลกัระทบโดยติรงติ่อกัำไรขาดทุนของบริษัทฯ รายได้ส่วินใหญ่ของบริษัทฯม้าจากัรายได้ค่าบริกัารในกัาร

เปีน็คนกัลางในกัารปีระม้ลูทรพัยส์นิเปีน็หลกัั ซี้�งบรษิทัฯจะรบัรูร้ายไดใ้นรปูีแบบคา่ธุรรม้เนยีม้ในกัารใหบ้รกิัาร 

โดยม้ีกัารเรียกัเกั็บค่าดำเนินกัารจากัผู่้ปีระมู้ลซี้�อเปี็นหลักัและเรียกัเกั็บค่าบริกัารจากัเจ้าของทรัพย์สินติาม้

เง้�อนไขที�ติกัลงกันั บรษิทัฯม้รีายกัารรายไดจ้ากักัารใหบ้รกิัารเปีน็จำนวินม้ากั ปีระกัอบกับัม้สีาขาในกัารปีระม้ลู

หลายสาขา ซี้�งทำใหม้้คีวิาม้เสี�ยงเกัี�ยวิกับัควิาม้ครบถึว้ินและกัารเกัดิข้�นจรงิของกัารรับรูร้ายไดจ้ากักัารใหบ้รกิัาร 

ด้วิยเหติุนี�ข้าพเจ้าจ้งให้ควิาม้สำคัญเปี็นพิเศษติ่อกัารรับรู้รายได้จากักัารให้บริกัารของบริษัทฯ

ขา้พเจา้ไดต้ิรวิจสอบกัารรับรูร้ายได้จากักัารให้บรกิัารโดยปีระเมิ้นและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบกัาร

ควิบคุม้ภายในของบริษัทฯที�เกัี�ยวิข้องกัับวิงจรรายได้ โดยกัารสอบถึาม้ผู่้รับผ่ิดชื้อบ ทำควิาม้เข้าใจ และเล้อกั

ติัวิอย่างม้าสุ่ม้ทดสอบกัารปีฏิิบัติิติาม้กัารควิบคุม้ที�บริษัทฯออกัแบบไวิ้ สุ่ม้ติัวิอย่างรายกัารรายได้จากักัารให้

บริกัารที�เกัิดข้�นในระหวิ่างปีีและใกัล้สิ�นรอบระยะเวิลาบัญชื้ี เพ้�อติรวิจสอบกัารรับรู้รายได้จากักัารให้บริกัาร

วิา่สอดคล้องกับันโยบายกัารรับรูร้ายได้ของบริษทัฯ สอบทานใบลดหนี�ที�บริษทัฯออกัภายหลังวัินสิ�นรอบระยะ

เวิลาบัญชื้ี วิิเคราะห์เปีรียบเทียบข้อมู้ลบัญชื้ีรายได้จากักัารให้บริกัารแบบแยกัย่อย (Disaggregated data) 

เพ้�อติรวิจสอบควิาม้ผิ่ดปีกัติิที�อาจเกัิดข้�นของรายกัารรายได้จากักัารให้บริกัารติลอดรอบระยะเวิลาบัญชื้ี 

โดยเฉีพาะรายกัารบัญชื้ีที�ผ่่านใบสำคัญทั�วิไปี

ข้อมูลอื่น 
ผู่้บริหารเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบติ่อข้อมู้ลอ้�น ซี้�งรวิม้ถึ้งข้อมู้ลที�รวิม้อยู่ในรายงานปีระจำปีีของบริษัทฯ (แติ่ไม้่รวิม้ถึ้ง

งบกัารเงินและรายงานของผู่้สอบบัญชีื้ที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น) ซี้�งคาดวิ่าจะถึูกัจัดเติรียม้ให้กัับข้าพเจ้า

ภายหลังวิันที�ในรายงานของผู่้สอบบัญชื้ีนี�

ควิาม้เห็นของข้าพเจ้าติ่องบกัารเงินไม้่ครอบคลุม้ถึ้งข้อมู้ลอ้�นและข้าพเจ้าไม้่ได้ให้ข้อสรุปีในลักัษณ์ะกัารให้

ควิาม้เชื้้�อม้ั�นในรูปีแบบใดๆ ติ่อข้อมู้ลอ้�นนั�น
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ควิาม้รับผ่ิดชื้อบของข้าพเจ้าที�เกีั�ยวิเน้�องกัับกัารติรวิจสอบงบกัารเงินค้อ กัารอ่านและพิจารณ์าวิ่าข้อมู้ลอ้�น

นั�นมี้ควิาม้ขัดแย้งที�ม้ีสาระสำคัญกัับงบกัารเงินหร้อกัับควิาม้รู้ที�ได้รับจากักัารติรวิจสอบของข้าพเจ้าหร้อไม่้ 

หร้อปีรากัฏิวิ่าข้อมู้ลอ้�นแสดงขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปี็นสาระสำคัญหร้อไม้่ 

เม้้�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานปีระจำปีีของบริษัทฯติาม้ที�กัล่าวิข้างต้ิน และหากัสรุปีได้วิ่ามี้กัารแสดงข้อมู้ลที�

ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปี็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะส้�อสารเร้�องดังกัล่าวิให้ผู่้ม้ีหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแลทราบเพ้�อ

ให้ม้ีกัารดำเนินกัารแกั้ไขที�เหม้าะสม้ติ่อไปี

 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู่บ้รหิารม้หีน้าที�รบัผ่ดิชื้อบในกัารจัดทำและนำเสนองบกัารเงินเหล่านี�โดยถูึกัติอ้งติาม้ที�ควิรติาม้ม้าติรฐานกัาร

รายงานทางกัารเงิน และรับผ่ิดชื้อบเกัี�ยวิกัับกัารควิบคุม้ภายในที�ผู่้บริหารพิจารณ์าวิ่าจำเปี็นเพ้�อให้สาม้ารถึ

จัดทำงบกัารเงินที�ปีราศจากักัารแสดงข้อมู้ลที�ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปี็นสาระสำคัญไม้่วิ่าจะเกัิดจากักัารทุจริติ

หร้อข้อผ่ิดพลาด

ในกัารจดัทำงบกัารเงิน ผู่บ้รหิารรบัผ่ดิชื้อบในกัารปีระเมิ้นควิาม้สาม้ารถึของบริษทัฯในกัารดำเนินงานต่ิอเน้�อง 

กัารเปีิดเผ่ยเร้�องที�เกัี�ยวิกัับกัารดำเนนิงานติ่อเน้�องในกัรณ์ีที�ม้ีเร้�องดังกัล่าวิ และกัารใชื้้เกัณ์ฑ์์กัารบัญชื้สีำหรบั

กัิจกัารที�ดำเนินงานติ่อเน้�องเวิ้นแติ่ผู่้บริหารม้ีควิาม้ติั�งใจที�จะเลิกับริษัทฯหร้อหยุดดำเนินงานหร้อไม้่สาม้ารถึ

ดำเนินงานติ่อเน้�องอีกัติ่อไปีได้

ผู่้ม้ีหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแลม้ีหน้าที�ในกัารสอดส่องดูแลกัระบวินกัารในกัารจัดทำรายงานทางกัารเงิน

ของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กัารติรวิจสอบของข้าพเจ้าม้ีวิัติถึุปีระสงค์เพ้�อให้ได้ควิาม้เชื้้�อม้ั�นอย่างสม้เหติุสม้ผ่ลวิ่างบกัารเงินโดยรวิม้

ปีราศจากักัารแสดงข้อมู้ลที�ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปี็นสาระสำคัญหร้อไม้่ ไม้่วิ่าจะเกัิดจากักัารทุจริติหร้อข้อ

ผ่ิดพลาด และเสนอรายงานของผู่้สอบบัญชื้ีซี้�งรวิม้ควิาม้เห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วิย ควิาม้เชื้้�อม้ั�นอย่างสม้เหติุ

สม้ผ่ลค้อควิาม้เช้ื้�อม้ั�นในระดับสูงแต่ิไม้่ได้เปี็นกัารรับปีระกัันวิ่ากัารปีฏิิบัติิงานติรวิจสอบติาม้ม้าติรฐานกัาร

สอบบญัชื้จีะสาม้ารถึติรวิจพบขอ้ม้ลูที�ขดัติอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปีน็สาระสำคญัที�ม้อียูไ่ดเ้สม้อไปี ขอ้ม้ลูที�ขดัติอ่ขอ้

เทจ็จรงิอาจเกัดิจากักัารทจุรติิหรอ้ขอ้ผ่ดิพลาดและถึอ้วิา่ม้สีาระสำคญัเม้้�อคาดกัารณ์อ์ยา่งสม้เหติสุม้ผ่ลไดว่้ิา

รายกัารที�ขัดติ่อข้อเท็จจริงแติ่ละรายกัารหร้อทุกัรายกัารรวิม้กัันจะม้ีผ่ลติ่อกัารติัดสินใจทางเศรษฐกัิจของผู่้ใชื้้

งบกัารเงินจากักัารใชื้้งบกัารเงินเหล่านี�

ในกัารติรวิจสอบของข้าพเจ้าติาม้ม้าติรฐานกัารสอบบัญชื้ี ข้าพเจ้าใชื้้ดุลยพินิจและกัารสังเกัติและสงสัยเยี�ยง

ผู่้ปีระกัอบวิิชื้าชื้ีพติลอดกัารติรวิจสอบ และข้าพเจ้าได้ปีฏิิบัติิงานดังติ่อไปีนี�ด้วิย
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 ระบุและปีระเมิ้นควิาม้เสี�ยงที�อาจมี้กัารแสดงข้อมู้ลที�ขัดต่ิอข้อเท็จจริงอันเป็ีนสาระสำคัญในงบกัารเงิน 

ไม้ว่ิา่จะเกิัดจากักัารทุจรติิหรอ้ข้อผ่ดิพลาด ออกัแบบและปีฏิบัิติงิานติาม้วิธีิุกัารติรวิจสอบเพ้�อติอบสนอง

ติอ่ควิาม้เสี�ยงเหลา่นั�น และไดห้ลกััฐานกัารสอบบญัชื้ทีี�เพยีงพอและเหม้าะสม้เพ้�อเปีน็เกัณ์ฑ์ใ์นกัารแสดง

ควิาม้เห็นของข้าพเจ้า ควิาม้เสี�ยงที�ไม้่พบข้อมู้ลที�ขัดติ่อข้อเท็จจริงอันเปี็นสาระสำคัญซี้�งเปี็นผ่ลม้าจากั

กัารทุจริติจะสูงกัว่ิาควิาม้เสี�ยงที�เกัิดจากัข้อผ่ิดพลาด เน้�องจากักัารทุจริติอาจเกัี�ยวิกัับกัารสม้รู้ร่วิม้คิด 

กัารปีลอม้แปีลงเอกัสารหลักัฐาน กัารตัิ�งใจละเวิ้นกัารแสดงข้อมู้ล กัารแสดงข้อมู้ลที�ไม้่ติรงติาม้ข้อเท็จ

จริงหร้อกัารแทรกัแซีงกัารควิบคุม้ภายใน

 ทำควิาม้เข้าใจเกีั�ยวิกัับระบบกัารควิบคุม้ภายในที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารติรวิจสอบ เพ้�อออกัแบบวิิธุีกัาร

ติรวิจสอบให้เหม้าะสม้กัับสถึานกัารณ์์ แต่ิไม่้ใชื้่เพ้�อวัิติถุึปีระสงค์ในกัารแสดงควิาม้เห็นต่ิอควิาม้มี้

ปีระสิทธุิผ่ลของกัารควิบคุม้ภายในของบริษัทฯ 

 ปีระเม้นิควิาม้เหม้าะสม้ของนโยบายกัารบญัชื้ทีี�ผู่บ้รหิารใชื้แ้ละควิาม้สม้เหติสุม้ผ่ลของปีระม้าณ์กัารทาง

บัญชื้ีและกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�เกัี�ยวิข้องที�ผู่้บริหารจัดทำ

 สรุปีเกัี�ยวิกัับควิาม้เหม้าะสม้ของกัารใชื้้เกัณ์ฑ์์กัารบัญชื้ีสำหรับกัิจกัารที�ดำเนินงานติ่อเน้�องของผู่้บริหาร 

และสรปุีจากัหลกััฐานกัารสอบบญัชีื้ที�ไดรั้บวิา่ม้คีวิาม้ไม้แ่น่นอนที�ม้สีาระสำคญัที�เกัี�ยวิกับัเหติกุัารณ์์หรอ้

สถึานกัารณ์์ที�อาจเป็ีนเหตุิให้เกัิดข้อสงสัยอย่างม้ีนัยสำคัญติ่อควิาม้สาม้ารถึของบริษัทฯในกัารดำเนิน

งานติ่อเน้�องหร้อไม้่ หากัข้าพเจ้าได้ข้อสรุปีวิ่าม้ีควิาม้ไม้่แน่นอนที�ม้ีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะติ้องให้

ข้อสังเกัติไวิ้ในรายงานของผู่้สอบบัญชื้ีของข้าพเจ้าถ้ึงกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�เกัี�ยวิข้องในงบกัารเงิน หร้อ

หากัเห็นว่ิากัารเปิีดเผ่ยดังกัล่าวิไม่้เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงควิาม้เห็นที�เปีลี�ยนแปีลงไปี ข้อสรุปีของ

ขา้พเจา้ข้�นอยูก่ับัหลักัฐานกัารสอบบัญชีื้ที�ได้รับจนถ้ึงวัินที�ในรายงานของผู่ส้อบบัญชีื้ของข้าพเจา้ อย่างไร

กั็ติาม้ เหติุกัารณ์์หร้อสถึานกัารณ์์ในอนาคติอาจเปี็นเหติุให้บริษัทฯติ้องหยุดกัารดำเนินงานติ่อเน้�องได้

 ปีระเม้ินกัารนำเสนอ โครงสร้างและเน้�อหาของงบกัารเงินโดยรวิม้ รวิม้ถึ้งกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลที�เกัี�ยวิข้อง 

ติลอดจนปีระเม้ินวิ่างบกัารเงินแสดงรายกัารและเหติุกัารณ์์ที�เกัิดข้�นโดยถึูกัติ้องติาม้ที�ควิรหร้อไม้่ 

ข้าพเจ้าได้ส้�อสารกัับผู่้ม้ีหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแลในเร้�องติ่างๆ ซี้�งรวิม้ถึ้งขอบเขติและชื้่วิงเวิลาของกัารติรวิจ

สอบติาม้ที�ไดว้ิางแผ่นไวิ ้ปีระเด็นที�ม้นัียสำคัญที�พบจากักัารติรวิจสอบรวิม้ถ้ึงข้อบกัพร่องที�ม้นียัสำคัญในระบบ

กัารควิบคุม้ภายใน หากัข้าพเจ้าได้พบในระหวิ่างกัารติรวิจสอบของข้าพเจ้า

ขา้พเจา้ได้ให้คำรับรองแก่ัผู่มี้้หน้าที�ในกัารกัำกัับดูแลว่ิาข้าพเจา้ได้ปีฏิบัิติติิาม้ข้อกัำหนดจรรยาบรรณ์ที�เกัี�ยวิข้อง

กับัควิาม้เป็ีนอสิระและได้ส้�อสารกับัผู่ม้้หีนา้ที�ในกัารกัำกัับดแูลเกีั�ยวิกัับควิาม้สัม้พันธุท์ั�งหม้ดติลอดจนเร้�องอ้�น 

ซ้ี�งข้าพเจา้เชื้้�อวิา่ม้เีหติผุ่ลที�บุคคลภายนอกัอาจพจิารณ์าวิา่กัระทบติอ่ควิาม้เปีน็อิสระของขา้พเจา้และม้าติรกัาร

ที�ข้าพเจ้าใชื้้เพ้�อปี้องกัันไม้่ให้ข้าพเจ้าขาดควิาม้เปี็นอิสระ
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จากัเร้�องทั�งหลายที�ส้�อสารกัับผู่้ม้ีหน้าที�ในกัารกัำกัับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณ์าเร้�องติ่างๆ ที�ม้ีนัยสำคัญที�สุดใน

กัารติรวิจสอบงบกัารเงินในงวิดปีัจจุบันและกัำหนดเปี็นเร้�องสำคัญในกัารติรวิจสอบ ข้าพเจ้าได้อธุิบายเร้�อง

เหลา่นี�ไวิใ้นรายงานของผู่ส้อบบญัชื้ ีเวิน้แติก่ัฎหม้ายหรอ้ขอ้บงัคบัหา้ม้ไม้ใ่หเ้ปีดิเผ่ยเร้�องดงักัลา่วิติอ่สาธุารณ์ะ 

หร้อในสถึานกัารณ์์ที�ยากัที�จะเกัิดข้�น ข้าพเจ้าพิจารณ์าวิ่าไม้่ควิรส้�อสารเร้�องดังกัล่าวิในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะกัารกัระทำดังกัล่าวิสาม้ารถึคาดกัารณ์์ได้อย่างสม้เหตุิสม้ผ่ลว่ิาจะมี้ผ่ลกัระทบในทางลบม้ากักัว่ิาผ่ล

ปีระโยชื้น์ที�ผู่้ม้ีส่วินได้เสียสาธุารณ์ะจะได้จากักัารส้�อสารดังกัล่าวิ

ข้าพเจ้าเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบงานสอบบัญชื้ีและกัารนำเสนอรายงานฉีบับนี�

วิิชื้าติิ โลเกัศกัระวิี

ผู่้สอบบัญชื้ีรับอนุญาติ เลขทะเบียน 4451

บุริษัท	สำนักงาน	อ่วาย	จำกัดิ

กัรุงเทพฯ: 25 กัุม้ภาพันธุ์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วิย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพิ่ย์

สินทรัพิ่ย์หม่นเว่ยน

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด 7  167,500,173  193,359,716 

ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น 8  113,052,568  125,741,489 

สินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวิียนอ้�น 9  419,089,053  304,272,943 

สินทรัพย์หมุ้นเวิียนอ้�น  1,237,388  1,473,537 

รวมสินทรัพิ่ย์หม่นเว่ยน  700,879,182  624,847,685 

สินทรัพิ่ย์ไม่หม่นเว่ยน

เงินฝ่ากัธุนาคารที�ม้ีภาระค�ำปีระกััน 10  16,000,005  16,000,032 

สินทรัพย์ทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น  2,270,834  4,124,964 

ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์ 11  282,343,553  279,781,494 

สินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้ 14.1  794,763,088  829,782,826 

สินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิติน 12  4,597,718  5,106,736 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ี 19  24,696,852  18,764,973 

รวมสินทรัพิ่ย์ไม่หม่นเว่ยน  1,124,672,050  1,153,561,025 

รวมสินทรัพิ่ย์  1,825,551,232  1,778,408,710 

หน่�สินแลูะส่วนของผูู้้ถ่อห่้น

หน่�สินหม่นเว่ยน

เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น 13  378,293,068  379,012,573 

ส่วินของหนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าที�ถึ้งกัำาหนดชื้ำาระภายในหน้�งปีี 14.2  56,348,901  48,880,582 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  28,790,743  21,545,546 

หนี�สินหมุ้นเวิียนอ้�น  423,642  336,611 

รวมหน่�สินหม่นเว่ยน  463,856,354  449,775,312 

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�
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(หน่วิย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

หน่�สินไม่หม่นเว่ยน

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า - สุทธุิจากัส่วินที�
   ถึ้งกัำาหนดชื้ำาระภายในหน้�งปีี 14.2  732,476,952  750,249,501 

สำารองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักังาน 15  20,009,036  14,902,018 

หนี�สินทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น 16  69,890,837  57,216,506 

รวมหน่�สินไม่หม่นเว่ยน  822,376,825  822,368,025 

รวมหน่�สิน  1,286,233,179  1,272,143,337 

ส่วนของผูู้้ถ่อห่้น

ทุนเร้อนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสาม้ัญ 550,000,000 หุ้น มู้ลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  137,500,000  137,500,000 

   ทุนออกัจำาหน่ายและชื้ำาระเติ็ม้มู้ลค่าแล้วิ
      หุ้นสาม้ัญ 550,000,000 หุ้น มู้ลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  137,500,000  137,500,000 

ส่วินเกัินมู้ลค่าหุ้นสาม้ัญ  183,998,784  183,998,784 

กัำาไรสะสม้
   จัดสรรแล้วิ - สำารองติาม้กัฎหม้าย 17  13,750,000  13,750,000 

   ยังไม้่ได้จัดสรร  204,069,269  171,016,589 

รวมส่วนของผูู้้ถ่อห่้น  539,318,053  506,265,373 

รวมหน่�สินแลูะส่วนของผูู้้ถ่อห่้น  1,825,551,232  1,778,408,710 

- -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วิย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กำาไรขาดิท่น:

รายไดิ้

รายได้จากักัารให้บริกัาร  896,826,542  864,339,671 

รายได้อ้�น  4,862,984  4,746,654 

รวมรายไดิ้  901,689,526  869,086,325 

ค้่าใช้้จ่าย

ติ้นทุนกัารให้บริกัาร  419,697,166  411,697,142 

ค่าใชื้้จ่ายในกัารให้บริกัาร  29,566,079  32,951,148 

ค่าใชื้้จ่ายในกัารบริหาร  107,290,802  111,544,184 

รวมค้่าใช้้จ่าย  556,554,047  556,192,474 

กำาไรจากกิจกรรมดิำาเนินงาน  345,135,479  312,893,851 

ติ้นทุนทางกัารเงิน 14.3  (23,071,799)  (21,662,687)

กำาไรก่อนค้่าใช้้จ่ายภัาษ่เงินไดิ้  322,063,680  291,231,164 

ค่าใชื้้จ่ายภาษีเงินได้ 19  (65,971,792)  (63,262,635)

กำาไรสำาหรับุปีี  256,091,888  227,968,529 

กำาไรขาดิท่นเบุ็ดิเสร็จอ่�น:

รัายการัที่จะไม่ถ้กบันทึกในส่วนของกำาไรัห้รัือ ขาดทุนในภายห้ลัง 

ผ่ลขาดทุนจากักัารปีระม้าณ์กัารติาม้หลักั
   คณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย - สุทธุิจากัภาษีเงินได้  (3,051,378)  (2,508,292)

รายกัารที�จะไม้่ถึูกับันท้กัในส่วินของกัำาไรหร้อ
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธุิจากัภาษีเงินได้  (3,051,378)  (2,508,292)

ขาดิท่นเบุ็ดิเสร็จอ่�นสำาหรับุปีี  (3,051,378)  (2,508,292)

กำาไรขาดิท่นเบุ็ดิเสร็จรวมสำาหรับุปีี  253,040,510  225,460,237 

กำาไรติ่อห่้น	 20

กัำาไรติ่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน  0.46  0.41 

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�

(หน่วิย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

กำาไรสะสม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

 จัดสรรแล้ว - 
 สำารองตาม

กฎหมาย 
 ยังไม่ได้
จัดสรร 

ยอดิค้งเหลู่อ	
			ณ	วันท่�	1	มกราค้ม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000  182,031,352  517,280,136 

กัำาไรสำาหรับปีี  -  -  -  227,968,529  227,968,529 

กัำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�นสำาหรับปีี  -  -  -  (2,508,292)  (2,508,292)

กัำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวิม้สำาหรับปีี  -  -  -  225,460,237  225,460,237 

เงินปีันผ่ลจ่าย (หม้ายเหติุ 21)  -  -  -  (236,475,000)  (236,475,000)

ยอดิค้งเหลู่อ	
			ณ	วันท่�	31	ธัันวาค้ม	2563  137,500,000  183,998,784  13,750,000  171,016,589  506,265,373 

ยอดิค้งเหลู่อ	
			ณ	วันท่�	1	มกราค้ม	2564  137,500,000  183,998,784  13,750,000  171,016,589  506,265,373 

กัำาไรสำาหรับปีี  -  -  -  256,091,888  256,091,888 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�นสำาหรับปีี  -  -  -  (3,051,378)  (3,051,378)

กัำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวิม้สำาหรับปีี  -  -  -  253,040,510  253,040,510 

เงินปีันผ่ลจ่าย (หม้ายเหติุ 21)  -  -  -  (219,987,830)  (219,987,830)

ยอดิค้งเหลู่อ	
			ณ	วันท่�	31	ธัันวาค้ม	2564  137,500,000  183,998,784  13,750,000  204,069,269  539,318,053 
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วิย : บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดิจากกิจกรรมดิำาเนินงาน

กัำาไรกั่อนภาษี  322,063,680  291,231,164 

รายกัารปีรับกัระทบยอดกัำาไรกั่อนภาษีเปี็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากักัิจกัรรม้ดำาเนินงาน

   ค่าเส้�อม้ราคาและค่าติัดจำาหน่าย  127,653,059  120,361,273 

   (กัำาไร)ขาดทุนจากักัารจำาหน่ายอุปีกัรณ์์  1,432,277  (559,473)

   กัำาไรจากักัารติัดจำาหน่ายสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้  (2,485,071)  (137,554)

   สำารองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักังาน  1,292,796  690,025 

   ดอกัเบี�ยรับ  (1,450,777)  (2,799,016)

   ติ้นทุนทางกัารเงิน  23,071,799  21,662,687 

กัำไรจากักัารดำเนินงานกั่อนกัารเปีลี�ยนแปีลง
   ในสินทรัพย์และหนี�สินดำเนินงาน  471,577,763  430,449,106 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ�ม้ข้�น) ลดลง

   ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น  12,549,568  8,637,726 

   สินทรัพย์หมุ้นเวิียนอ้�น  236,149  (103,850)

   สินทรัพย์ทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น  1,854,130  (1,534,821)

หนี�สินดำาเนินงานเพิ�ม้ข้�น

   เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น  2,864,339  133,494,643 

   หนี�สินหมุ้นเวิียนอ้�น  87,031  60,508 

   หนี�สินทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น  12,674,331  32,744,156 

กัระแสเงินสดจากักัิจกัรรม้ดำาเนินงาน  501,843,311  603,747,468 

   จ่ายภาษีเงินได้  (63,895,630)  (69,682,849)

กระแสเงินสดิส่ทธัิจากกิจกรรมดิำาเนินงาน  437,947,681  534,064,619 

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วิย : บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดิจากกิจกรรมลูงท่น

เงินสดจ่ายสำาหรับสินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวีิยนอ้�น  (918,139,050)  (493,001,000)

เงินสดรับจากัสินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวิียนอ้�น  803,322,940  509,001,156 

เงินฝ่ากัธุนาคารที�ม้ีภาระค�ำาปีระกัันลดลง  27  99,968 

เงินสดจ่ายซี้�อส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์  (54,861,815)  (76,366,801)

เงินสดรับจากัดอกัเบี�ย  1,590,130  3,001,353 

เงินสดรับจากักัารจำาหน่ายอุปีกัรณ์์  314,074  837,274 

เงินสดจ่ายเพ้�อให้ได้ม้าซี้�งสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้  (175,899)  (50,637,193)

เงินสดจ่ายซี้�อสินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิติน  (217,500)  (2,285,850)

กระแสเงินสดิส่ทธัิใช้้ไปีในกิจกรรมลูงท่น  (168,167,093)  (109,351,093)

กระแสเงินสดิจากกิจกรรมจัดิหาเงิน

เงินสดจ่ายชื้ำระหนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า  (75,652,301)  (63,570,348)

จ่ายเงินปีันผ่ล  (219,987,830)  (236,475,000)

กระแสเงินสดิส่ทธัิใช้้ไปีในกิจกรรมจัดิหาเงิน  (295,640,131)  (300,045,348)

เงินสดิแลูะรายการเท่ยบุเท่าเงินสดิเพิ่ิ�มข่�น(ลูดิลูง)ส่ทธัิ  (25,859,543)  124,668,178 

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสดติ้นปีี  193,359,716  68,691,538 

เงินสดิแลูะรายการเท่ยบุเท่าเงินสดิปีลูายปีี  167,500,173  193,359,716 

ข้อมูลูกระแสเงินสดิเปีิดิเผู้ยเพิ่ิ�มเติิม

รายกัารที�ไม้่ใชื้่เงินสดปีระกัอบด้วิย

   เจ้าหนี�ค่าซี้�อส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์เพิ�ม้ข้�น(ลดลง)  (3,583,844)  4,332,727 

   สินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้เพิ�ม้ข้�น  88,037,009  117,078,848 

หม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงินเปี็นส่วินหน้�งของงบกัารเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น) (“บริษัทฯ”) จัดตัิ�งข้�นเปี็นบริษัทม้หาชื้นจำกััด ซี้�งจัดติั�งและ

ม้ีภูม้ิลำเนาในปีระเทศไทย โดยดำเนินธุุรกัิจหลักัในกัารให้บริกัารรับจัดกัารปีระมู้ลทรัพย์สินเพ้�อ

ขายทอดติลาด ที�อยู่ติาม้ที�จดทะเบียนของบริษัทฯ ติั�งอยู่ที� 518/28 ซีอยราม้คำแหง 39 (เทพลีลา 1) 

แขวิงวิังทองหลาง เขติวิังทองหลาง กัรุงเทพม้หานคร 

บริษัทฯ ม้ีที�ทำกัารสาขาทั�งหม้ด 12 แห่ง โดยม้ีที�อยู่ดังติ่อไปีนี�

สาขาที� 1 ติั�งอยู่เลขที� 49/24 หมู้่ 2 ติำบลลำผ่ักักัูด อำเภอธุัญบุรี จังหวิัดปีทุม้ธุานี

สาขาที� 2 ติั�งอยู่เลขที� 325/2 หมู้่ 7 ติำบลหนองควิาย อำเภอหางดง จังหวิัดเชื้ียงใหม้่

สาขาที� 3 ติั�งอยู่เลขที� 3320/4 ถึนนม้ิติรภาพ ติำบลในเม้้อง อำเภอเม้้องนครราชื้สีม้า 

 จังหวิัดนครราชื้สีม้า

สาขาที� 4 ติั�งอยู่เลขที� 33/2 หมู้่ 1 ติำบลท่าทองใหม้่ อำเภอกัาญจนดิษฐ์ จังหวิัดสุราษฎร์ธุานี

สาขาที� 5 ติั�งอยู่เลขที� 6 หมู้่ 9 ติำบลหนองกัินเพล อำเภอวิารินชื้ำราบ จังหวิัดอุบลราชื้ธุานี

สาขาที� 6 ติั�งอยู่เลขที� 313 หมู้่ 5 ติำบลท่าชื้้าง อำเภอบางกัล�ำ จังหวิัดสงขลา

สาขาที� 7 ติั�งอยู่เลขที� 54 หมู้่ 2 ติำบลนาดี อำเภอเม้้องอุดรธุานี จังหวิัดอุดรธุานี

สาขาที� 8 ติั�งอยู่เลขที� 788/9 หมู้่ 7 ติำบลสม้อแข อำเภอเม้้องพิษณ์ุโลกั จังหวิัดพิษณ์ุโลกั

สาขาที� 9 ติั�งอยู่เลขที� 41/1 หมู้่ 5 ติำบลหนองอ้อ อำเภอบ้างโปี�ง จังหวิัดราชื้บุรี

สาขาที� 10 ติั�งอยู่เลขที� 247 หมู้่ 10 ติำบลสำราญ อำเภอเม้้องขอนแกั่น จังหวิัดขอนแกั่น

สาขาที� 11 ติั�งอยู่เลขที� 101/20 หมู้่ 1 ติำบลหนองปีร้อ อำเภอบางละมุ้ง จังหวิัดชื้ลบุรี

สาขาที� 12 ติั�งอยู่เลขที� 73/12 หมู้่ 8 ติำบลทับม้า อำเภอเม้้องระยอง จังหวิัดระยอง

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวิรัสโคโรนา 2019 ที�ปีัจจุบันยังมี้ผ่ลกัระทบต่ิอธุุรกิัจและ

อุติสาหกัรรม้ส่วินใหญ่ แม้้จะเริ�ม้คลี�คลายในชื้่วิงไติรม้าส 4 ปีี 2564 หลังจากัม้ีกัารทยอยผ่่อนคลาย

ม้าติรกัารควิบคุม้ติ่างๆ ส่งผ่ลให้กัิจกัรรม้ทางธุุรกัิจสาม้ารถึกัลับม้าดำเนินกัารได้ม้ากัข้�นติาม้ลำดับ 

อย่างไรกั็ติาม้แนวิโน้ม้กัารฟื้้�นติัวิของเศรษฐกัิจในปีระเทศอาจชื้ะลอลงอีกัครั�งในชื้่วิงติ้นปีี 2565 

ท่าม้กัลางควิาม้เสี�ยงจากักัารระบาดของโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอม้ิครอน จากัปัีจจัยด้านสภาพ

เศรษฐกิัจที�ชื้ะลอตัิวิ และม้าติรกัารคุม้เข้ม้กัารให้สินเชื้้�อของสถึาบันกัารเงิน ส่งผ่ลให้ปีริม้าณ์รถึไหล

เข้าสู่ธุุรกัิจปีระมู้ลม้ีกัารชื้ะลอติัวิเล็กัน้อยในชื้่วิงปีลายปีี 2564 สถึานกัารณ์์ดังกัล่าวิอาจนำม้าซี้�งควิาม้
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ไม้แ่น่นอนและสง่ผ่ลกัระทบติอ่สภาพแวิดลอ้ม้ของกัารดำเนนิธุรุกัจิ ฝ่�ายบรหิารของบรษิทัฯ จะติดิติาม้

ควิาม้คบ้หนา้ของสถึานกัารณ์ด์งักัลา่วิอยา่งใกัลช้ื้ดิและจะปีระเม้นิผ่ลกัระทบทางกัารเงนิเกัี�ยวิกับัม้ลูคา่

ของสินทรัพย์ ปีระม้าณ์กัารหนี�สินและหนี�สินที�อาจเกัิดข้�นอย่างติ่อเน้�อง

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบกัารเงินนี�จัดทำข้�นติาม้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินที�กัำหนดในพระราชื้บัญญัติิวิิชื้าชีื้พบัญชื้ี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายกัารในงบกัารเงินติาม้ข้อกัำหนดในปีระกัาศกัรม้พัฒนาธุุรกัิจกัารค้าออกัติาม้

ควิาม้ในพระราชื้บัญญัติิกัารบัญชื้ี พ.ศ. 2543

เม้้�อวิันที� 18 ธุันวิาคม้ 2563 บริษัท แอคชื้ั�น แอนด์ ออคชื้ั�น จำกััด ซี้�งบริษัทฯได้จัดปีระเภทเงินลงทุน

ในบริษัทดังกัล่าวิเป็ีนเงินลงทุนในกัารร่วิม้ค้า ได้จดทะเบียนเสร็จกัารชื้ำระบัญชีื้ติ่อกัรม้พัฒนาธุุรกิัจ

กัารค้า โดยบริษัทดังกัล่าวิได้หยุดกัารดำเนินงานและปีิดกัิจกัารติั�งแต่ิปีี 2561 ดังนั�นงบกัำไรขาดทุน

เบด็เสรจ็ งบแสดงกัารเปีลี�ยนแปีลงส่วินของผู้่ถ้ึอหุ้นและงบกัระแสเงินสดของงวิดก่ัอนที�แสดงเงินลงทุน

ติาม้วิธิุสีว่ินไดเ้สยีและติาม้วิธิุรีาคาทนุจง้ม้ยีอดเทา่กันั และงบแสดงฐานะกัารเงนิ ณ์ วินัที� 31 ธุนัวิาคม้ 

2563 จ้งไม้่ม้ีกัารแสดงติาม้วิิธุีส่วินได้เสีย

งบกัารเงินฉีบับภาษาไทยเป็ีนงบกัารเงินฉีบับที�บริษัทฯใชื้้เปี็นทางกัารติาม้กัฎหม้าย งบกัารเงินฉีบับ

ภาษาอังกัฤษแปีลจากังบกัารเงินฉีบับภาษาไทยนี�

งบกัารเงินนี�ได้จดัทำข้�นโดยใชื้เ้กัณ์ฑ์ร์าคาทุนเดิม้เวิน้แต่ิจะได้เปิีดเผ่ยเป็ีนอย่างอ้�นในนโยบายกัารบัญชีื้

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ิางงวิด บริษัทฯได้นำม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินและกัารตีิควิาม้ม้าติรฐานกัารรายงาน

ทางกัารเงินฉีบับปีรับปีรุงจำนวินหลายฉีบับ ซี้�งม้ีผ่ลบังคับใชื้้สำหรับงบกัารเงินที�ม้ีรอบระยะเวิลาบัญชื้ี

ที�เริ�ม้ในหร้อหลังวัินที� 1 ม้กัราคม้ 2564 ม้าถึ้อปีฏิิบัติิ ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินดังกัล่าวิได้

รับกัารปีรับปีรุงหร้อจัดให้ม้ีข้�นเพ้�อให้ม้ีเน้�อหาเท่าเทียม้กัับม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินระหว่ิาง

ปีระเทศ โดยส่วินใหญ่เป็ีนกัารอธุิบายให้ชื้ัดเจนเกัี�ยวิกัับวิิธุีปีฏิิบัติิทางกัารบัญชื้ีและกัารให้แนวิปีฏิิบัติิ

ทางกัารบัญชื้ีกัับผู่้ใชื้้ม้าติรฐาน

กัารนำม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินดังกัล่าวิม้าถึ้อปีฏิิบัติินี�ไม้่ม้ีผ่ลกัระทบอย่างเปี็นสาระสำคัญ

ติ่องบกัารเงินของบริษัทฯ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี 
 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิิชื้าชีื้พบัญชีื้ได้ปีระกัาศใชื้้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินฉีบับปีรับปีรุงหลายฉีบับ ซี้�งจะมี้ผ่ล

บงัคบัใชื้ส้ำหรบังบกัารเงนิที�ม้รีอบระยะเวิลาบญัชื้ทีี�เริ�ม้ในหรอ้หลงัวินัที� 1 ม้กัราคม้ 2565 ม้าติรฐานกัาร

รายงานทางกัารเงนิดังกัลา่วิไดร้บักัารปีรบัปีรงุหรอ้จดัใหม้้ขี้�นเพ้�อใหม้้เีน้�อหาเทา่เทยีม้กับัม้าติรฐานกัาร

รายงานทางกัารเงินระหวิ่างปีระเทศ โดยส่วินใหญ่เปี็นกัารอธุิบายให้ชื้ัดเจนเกัี�ยวิกัับวิิธุีปีฏิิบัติิทางกัาร

บัญชื้ีและม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินบางฉีบับม้ีกัารให้ข้อผ่่อนปีรนในทางปีฏิิบัติิหร้อข้อยกัเวิ้น

ชื้ั�วิคราวิกัับผู่้ใชื้้ม้าติรฐาน

ฝ่�ายบริหารของบริษัทฯเช้ื้�อวิ่ากัารปีรับปีรุงม้าติรฐานนี�จะไม่้ม้ีผ่ลกัระทบอย่างเปี็นสาระสำคัญติ่อ

งบกัารเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้้ค่่าบริการ

รายได้ค่าบริกัารรับรู้เม้้�อกัิจกัารให้บริกัารเสร็จสิ�น

รายได้้ด้อกเบ้�ย

รายได้ดอกัเบี�ยรับรู้ติาม้เกัณ์ฑ์์คงค้างด้วิยวิิธุีดอกัเบี�ยที�แท้จริง โดยจะนำมู้ลค่าติาม้บัญชื้ีขั�นติ้นของ

สินทรัพย์ทางกัารเงินม้าคูณ์กัับอัติราดอกัเบี�ยที�แท้จริง ยกัเวิ้นสินทรัพย์ทางกัารเงินที�เกัิดกัารด้อยค่า

ดา้นเครดติิในภายหลงั ที�จะนำม้ลูคา่ติาม้บญัชื้สีทุธุขิองสนิทรพัยท์างกัารเงนิ (สทุธุจิากัคา่เผ่้�อผ่ลขาดทนุ

ด้านเครดิติที�คาดวิ่าจะเกัิดข้�น) ม้าคูณ์กัับอัติราดอกัเบี�ยที�แท้จริง

ต้้นทุุนทุางการเงิน

คา่ใชื้จ้า่ยดอกัเบี�ยจากัหนี�สนิทางกัารเงนิที�วิดัม้ลูคา่ดว้ิยราคาทนุติดัจำหนา่ยคำนวิณ์โดยใชื้ว้ิธิุดีอกัเบี�ย

ที�แท้จริงและรับรู้ติาม้เกัณ์ฑ์์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด หม้ายถึ้ง เงินสดและเงินฝ่ากัธุนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�

ม้ีสภาพคล่องสูง ซี้�งถ้ึงกัำหนดจ่ายค้นภายในระยะเวิลาไม้่เกัิน 3 เด้อนนับจากัวิันที�ได้ม้าและไม้่ม้ีข้อ

จำกััดในกัารเบิกัใชื้้

4.3 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์แสดงมู้ลค่าติาม้ราคาทุนหักัค่าเส้�อม้ราคาสะสม้และค่าเผ่้�อ

กัารด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถึ้าม้ี)
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ค่าเส้�อม้ราคาของอาคารและอุปีกัรณ์์คำนวิณ์จากัราคาทุนโดยวิิธุีเส้นติรงติาม้อายุกัารให้ปีระโยชื้น์

โดยปีระม้าณ์ดังนี�

 ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน - ติาม้อายุสัญญาเชื้่า

 อาคาร - ติาม้อายุสัญญาเชื้่า

 ส่วินปีรับปีรุงอาคารและระบบสาธุารณ์ูปีโภค - ติาม้อายุสัญญาเชื้่า

 เคร้�องม้้อเคร้�องใชื้้และอุปีกัรณ์์ติกัแติ่ง - 5   ปีี

 อุปีกัรณ์์สำนักังาน - 5   ปีี

 ยานพาหนะ - 5   ปีี

โดยเฉีลี�ยอายุสัญญาเชื้่าที�ดินอยู่ระหวิ่าง 2 ปีี ถึ้ง 46 ปีี

ค่าเส้�อม้ราคารวิม้อยู่ในกัารคำนวิณ์ผ่ลกัารดำเนินงาน 

ไม้่ม้ีกัารคิดค่าเส้�อม้ราคาสำหรับสินทรัพย์ระหวิ่างติิดติั�ง

บริษัทฯตัิดรายกัารส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์ออกัจากับัญชื้ี เม้้�อจำหน่ายสินทรัพย์หร้อ

คาดวิ่าจะไม้่ได้รับปีระโยชื้น์เชื้ิงเศรษฐกิัจในอนาคติจากักัารใชื้้หร้อกัารจำหน่ายสินทรัพย์ รายกัาร

ผ่ลกัำไรหร้อขาดทุนจากักัารจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วินของกัำไรหร้อขาดทุนเม้้�อบริษัทฯ 

ติัดรายกัารสินทรัพย์นั�นออกัจากับัญชื้ี

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บรษิทัฯบนัท้กัม้ลูคา่เริ�ม้แรกัของสนิทรพัย์ไม่้ม้ตีิวัิตินติาม้ราคาทนุ และภายหลงักัารรบัรู้รายกัารเริ�ม้แรกั 

สินทรัพย์ไม่้ม้ีติัวิตินแสดงมู้ลค่าติาม้ราคาทุนหักัค่าตัิดจำหน่ายสะสม้และค่าเผ่้�อกัารด้อยค่าสะสม้ 

(ถึ้าม้ี) ของสินทรัพย์นั�น

บริษัทฯตัิดจำหน่ายสินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิตินที�ม้ีอายุกัารให้ปีระโยชื้น์จำกััดโดยวิิธีุเส้นติรงติาม้อายุกัาร

ให้ปีระโยชื้น์เชื้ิงเศรษฐกัิจของสินทรัพย์นั�น และจะปีระเม้ินกัารด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกัล่าวิเม้้�อมี้

ข้อบ่งชื้ี�วิ่าสินทรัพย์นั�นเกัิดกัารด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวินระยะเวิลากัารติัดจำหน่ายและวิิธุีกัารติัด

จำหน่ายของสินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิตินดังกัล่าวิทุกัสิ�นปีีเปี็นอย่างน้อย ค่าติัดจำหน่ายรับรู้เปี็นค่าใชื้้จ่ายใน

ส่วินของกัำไรหร้อขาดทุน

สินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิตินที�ม้ีอายุกัารให้ปีระโยชื้น์จำกััดม้ีดังนี�

  อายุกัารให้ปีระโยชื้น์

 โปีรแกัรม้คอม้พิวิเติอร์ 2 - 10 ปีี

4.5 สัญญาเช่า

ณ์ วิันเริ�ม้ติ้นของสัญญาเชื้่า บริษัทฯจะปีระเม้ินวิ่าสัญญาเปี็นสัญญาเชื้่าหร้อปีระกัอบด้วิยสัญญาเชื้่า

หร้อไม่้ โดยสัญญาจะเป็ีนสัญญาเชื้่าหร้อปีระกัอบด้วิยสัญญาเชื้่า ถึ้าสัญญานั�นมี้กัารให้สิทธิุในกัาร

ควิบคุม้กัารใชื้้สินทรัพย์ที�ระบุได้สำหรับชื้่วิงเวิลาหน้�งเพ้�อเปี็นกัารแลกัเปีลี�ยนกัับสิ�งติอบแทน
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บุริษัทฯ	ในฐานะผูู้้เช้่า

บรษิทัฯ ใชื้ว้ิธีิุกัารบัญชีื้เดียวิสำหรับกัารรับรูร้ายกัารและกัารวัิดมู้ลค่าสัญญาเชื้า่ทุกัสัญญา เวิน้แต่ิสญัญา

เชื้่าระยะสั�นและสัญญาเชื้่าที�สินทรัพย์อ้างอิงมี้มู้ลค่าติ�ำ ณ์ วิันที�สัญญาเชื้่าเริ�ม้มี้ผ่ล (วัินที�สินทรัพย์

อ้างอิงพร้อม้ใชื้้งาน) บริษัทฯบันท้กัสินทรัพย์สิทธิุกัารใชื้้ซี้�งแสดงสิทธิุในกัารใชื้้สินทรัพย์อ้างอิงและ

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าติาม้กัารจ่ายชื้ำระติาม้สัญญาเชื้่า

สิินทุรัพย์สิิทุธิิการใช้้

สนิทรพัยส์ทิธิุกัารใชื้ว้ิดัม้ลูคา่ดว้ิยราคาทนุหกััคา่เส้�อม้ราคาสะสม้ ผ่ลขาดทนุจากักัารดอ้ยคา่สะสม้ และ

ปีรบัปีรงุดว้ิยกัารวิดัม้ลูคา่ของหนี�สนิติาม้สญัญาเชื้า่ใหม้ ่ราคาทนุของสินทรัพยส์ทิธุกิัารใชื้ป้ีระกัอบดว้ิย

จำนวินเงินของหนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าจากักัารรับรู้เริ�ม้แรกั ติ้นทุนทางติรงเริ�ม้แรกัที�เกัิดข้�น จำนวินเงิน

ที�จ่ายชื้ำระติาม้สัญญาเชื้่า ณ์ วิันที�สัญญาเชื้่าเริ�ม้มี้ผ่ลหร้อกั่อนวิันที�สัญญาเชื้่าเริ�ม้มี้ผ่ล และหักัด้วิย

สิ�งจูงใจติาม้สัญญาเชื้่าที�ได้รับ

คา่เส้�อม้ราคาของสินทรัพยส์ทิธุกิัารใชื้ค้ำนวิณ์จากัราคาทุนโดยวิธีิุเสน้ติรงติาม้อายุสญัญาเชื้า่หรอ้อายุ

กัารให้ปีระโยชื้น์โดยปีระม้าณ์ของสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้แล้วิแติ่ระยะเวิลาใดจะสั�นกัวิ่า ดังนี�

 ที�ดินและส่วินปีรับปีรุงที�ดิน 2 - 46 ปีี

 ยานพาหนะ 2 - 3 ปีี

หากัควิาม้เป็ีนเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กัับบริษัทฯเม้้�อสิ�นสุดอายุสัญญาเชื้่าหร้อราคาทุน

ของสินทรัพย์ดังกัล่าวิได้รวิม้ถึ้งกัารใชื้้สิทธุิเล้อกัซี้�อ ค่าเส้�อม้ราคาจะคำนวิณ์จากัอายุกัารให้ปีระโยชื้น์

โดยปีระม้าณ์ของสินทรัพย์

หน้�สิินต้ามสิัญญาเช้่า

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าวิัดมู้ลค่าด้วิยมู้ลค่าปีัจจุบันของจำนวินเงินที�ติ้องจ่ายติาม้สัญญาเชื้่าติลอดอายุ

สญัญาเชื้า่ จำนวินเงินที�ติอ้งจา่ยติาม้สญัญาเชื้า่ปีระกัอบด้วิยคา่เชื้า่คงที�หกััดว้ิยสิ�งจงูใจติาม้สัญญาเชื้า่ 

คา่เชื้า่ผ่นัแปีรที�ข้�นอยูก่ับัดัชื้นหีรอ้อตัิรา จำนวินเงินที�คาดว่ิาจะจ่ายภายใต้ิกัารรับปีระกัันมู้ลคา่คงเหลอ้ 

รวิม้ถึ้งราคาใชื้้สิทธุิของสิทธุิเล้อกัซี้�อซี้�งม้ีควิาม้แน่นอน อย่างสม้เหติุสม้ผ่ลที�บริษัทฯจะใชื้้สิทธุินั�น และ

กัารจ่ายค่าปีรับเพ้�อกัารยกัเลิกัสัญญาเชื้่า หากัข้อกัำหนดของสัญญาเชื้่าแสดงให้เห็นวิ่าบริษัทฯจะใชื้้

สิทธุิในกัารยกัเลิกัสัญญาเชื้่า บริษัทฯบันท้กัค่าเชื้่าผ่ันแปีรที�ไม้่ข้�นอยู่กัับดัชื้นีหร้ออัติราเปี็นค่าใชื้้จ่าย

ในงวิดที�เหติุกัารณ์์หร้อเง้�อนไขซี้�งเกัี�ยวิข้องกัับกัารจ่ายชื้ำระนั�นได้เกัิดข้�น

บริษัทฯคิดลดมู้ลค่าปีัจจุบันของจำนวินเงินที�ติ้องจ่ายติาม้สัญญาเชื้่าด้วิยอัติราดอกัเบี�ยติาม้นัยของ

สัญญาเชื้่าหร้ออัติราดอกัเบี�ยเงินกู้ัย้ม้ส่วินเพิ�ม้ของบริษัทฯ หลังจากัวิันที�สัญญาเชื้่าเริ�ม้ม้ีผ่ล มู้ลค่า

ติาม้บัญชื้ขีองหนี�สนิติาม้สญัญาเชื้า่จะเพิ�ม้ข้�นจากัดอกัเบี�ยของหนี�สนิติาม้สญัญาเชื้า่และลดลงจากักัาร

จา่ยชื้ำระติาม้สัญญาเชื้า่ที�จา่ยชื้ำระแล้วิ นอกัจากันี� ม้ลูคา่ติาม้บัญชื้ขีองหนี�สินติาม้สัญญาเชื้า่จะถูึกัวิดั

มู้ลค่าใหม้่เม้้�อม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงอายุสัญญาเชื้่า กัารเปีลี�ยนแปีลงกัารจ่ายชื้ำระติาม้สัญญาเชื้่า หร้อม้ี

กัารเปีลี�ยนแปีลงในกัารปีระเม้ินสิทธุิเล้อกัซี้�อสินทรัพย์อ้างอิง
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สิัญญาเช้่าระยะสิั�นและสิัญญาเช้่าซึ่่�งสิินทุรัพย์อ้างอิงม้มูลค่่าต้�ำ

สัญญาเชื้่าที�ม้ีอายุสัญญาเชื้่า 12 เด้อนหร้อน้อยกัวิ่านับติั�งแติ่วิันที�สัญญาเชื้่าเริ�ม้ม้ีผ่ล หร้อสัญญาเชื้่า

ซี้�งสินทรัพย์อ้างอิงม้ีมู้ลค่าติ�ำ จะบันท้กัเปี็นค่าใชื้้จ่ายติาม้วิิธุีเส้นติรงติลอดอายุสัญญาเชื้่า

4.6 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอ้กัจิกัารที�เกัี�ยวิขอ้งกันักับับริษทัฯ หม้ายถ้ึง บคุคลหร้อกิัจกัารที�ม้อีำนาจควิบคมุ้บรษิทัฯ หรอ้

ถึกูับรษิทัฯควิบคมุ้ไม้ว่ิา่จะเปีน็โดยทางติรงหร้อทางออ้ม้ หร้ออยู่ภายใติก้ัารควิบคมุ้เดยีวิกันักับับรษิทัฯ

นอกัจากันี�บุคคลหร้อกัิจกัารที�เกัี�ยวิข้องกัันยังหม้ายรวิม้ถึ้งบริษัทร่วิม้ และบุคคลหร้อกัิจกัารที�มี้สิทธุิ

ออกัเสยีงโดยทางติรงหรอ้ทางออ้ม้ซ้ี�งทำใหม้้อิีทธิุพลอยา่งเปีน็สาระสำคญัติอ่บรษิทัฯ ผู้่บรหิารสำคญั 

กัรรม้กัารหร้อพนักังานของบริษัทฯที�ม้ีอำนาจในกัารวิางแผ่นและควิบคุม้กัารดำเนินงานของบริษัทฯ

4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกัวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บริษัทฯจะทำกัารปีระเม้ินกัารด้อยค่าของส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคาร

และอุปีกัรณ์์ และ สินทรัพย์สิทธิุกัารใชื้้ของบริษัทฯหากัมี้ข้อบ่งชื้ี�วิ่าสินทรัพย์ดังกัล่าวิอาจด้อยค่า 

บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากักัารด้อยค่าเม้้�อมู้ลค่าที�คาดวิ่าจะได้รับค้นของสินทรัพย์ม้ีมู้ลค่าติ�ำกัวิ่ามู้ลค่า

ติาม้บญัชื้ขีองสนิทรพัยน์ั�น ทั�งนี�ม้ลูคา่ที�คาดวิา่จะไดร้บัคน้หม้ายถึง้ม้ลูคา่ยตุิธิุรรม้หกััติน้ทนุในกัารขาย

ของสินทรัพย์หร้อมู้ลค่าจากักัารใชื้้สินทรัพย์แล้วิแติ่ราคาใดจะสูงกัวิ่า 

บริษัทฯจะรับรู้รายกัารผ่ลขาดทุนจากักัารด้อยค่าในส่วินของกัำไรหร้อขาดทุน

4.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยช้น์ระยะสิั�นของพนักงาน

บริษัทฯรับรู้เงินเด้อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสม้ทบกัองทุนปีระกัันสังคม้เปี็นค่าใชื้้จ่ายเม้้�อเกัิดรายกัาร

ผลประโยช้น์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครังการัสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักังานได้ร่วิม้กัันจัดติั�งกัองทุนสำรองเลี�ยงชื้ีพ ซี้�งปีระกัอบด้วิยเงินที�พนักังานจ่ายสะสม้

และเงินที�บริษัทฯจ่ายสม้ทบให้เป็ีนรายเด้อน สินทรัพย์ของกัองทุนสำรองเลี�ยงชีื้พได้แยกัออกัจากั

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที�บริษัทฯจ่ายสม้ทบกัองทุนสำรองเลี�ยงชีื้พบันท้กัเป็ีนค่าใชื้้จ่ายในปีีที�เกิัด

รายกัาร

โครังการัผิลปรัะโยชน์ห้ลังออกจากงาน

บริษัทฯม้ีภาระสำหรับเงินชื้ดเชื้ยที�ติ้องจ่ายให้แกั่พนักังานเม้้�อออกัจากังานติาม้กัฎหม้ายแรงงาน ซ้ี�ง

บริษัทฯ ถึ้อวิ่าเงินชื้ดเชื้ยดังกัล่าวิเปี็นโครงกัารผ่ลปีระโยชื้น์หลังออกัจากังานสำหรับพนักังาน
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บริษัทฯคำนวิณ์หนี�สินติาม้โครงกัารผ่ลปีระโยชื้น์หลังออกัจากังานของพนักังาน โดยใชื้้วิิธุีคิดลดแติ่ละ

หน่วิยที�ปีระม้าณ์กัารไวิ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู่้เชื้ี�ยวิชื้าญอิสระได้ทำกัารปีระเม้ินภาระ

ผู่กัพันดังกัล่าวิติาม้หลักัคณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย

ผ่ลกัำไรหรอ้ขาดทุนจากักัารปีระม้าณ์กัารติาม้หลักัคณิ์ติศาสติร์ปีระกันัภัย สำหรับโครงกัารผ่ลปีระโยชื้น์

หลังออกัจากังานของพนักังานจะรับรู้ทันทีในกัำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�น

4.9 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันท้กัปีระม้าณ์กัารหนี�สินไวิ้ในบัญชื้ีเม้้�อภาระผู่กัพันซี้�งเปี็นผ่ลม้าจากัเหติุกัารณ์์ในอดีติได้

เกัดิข้�นแล้วิ และมี้ควิาม้เป็ีนไปีได้คอ่นข้างแน่วิา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากัรเชื้งิเศรษฐกิัจไปีเพ้�อปีลดเปีล้�อง

ภาระผู่กัพันนั�น และบริษัทฯสาม้ารถึปีระม้าณ์มู้ลค่าภาระผู่กัพันนั�นได้อย่างน่าเชื้้�อถึ้อ 

4.10 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปีระกัอบด้วิยภาษีเงินได้ปีัจจุบันและภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ี

ภัาษ่เงินไดิ้ปีัจจ่บุัน

บริษัทฯบันท้กัภาษีเงินได้ปีัจจุบันติาม้จำนวินที�คาดว่ิาจะจ่ายให้กัับหน่วิยงานจัดเกั็บภาษีของรัฐ โดย

คำนวิณ์จากักัำไรทางภาษีติาม้หลักัเกัณ์ฑ์์ที�กัำหนดในกัฎหม้ายภาษีอากัร

บริษัทฯบันท้กัภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีของผ่ลแติกัติ่างชื้ั�วิคราวิระหวิ่างราคาติาม้บัญชื้ีของสินทรัพย์

และหนี�สิน ณ์ วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงานกัับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สินที�เกัี�ยวิข้องนั�น โดย

ใชื้้อัติราภาษีที�ม้ีผ่ลบังคับใชื้้ ณ์ วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน 

บรษิทัฯรับรูห้นี�สนิภาษีเงนิได้รอกัารตัิดบญัชื้ขีองผ่ลแติกัต่ิางชื้ั�วิคราวิที�ติอ้งเสียภาษีทกุัรายกัาร แต่ิรบัรู้

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอกัารตัิดบัญชีื้สำหรับผ่ลแติกัติา่งชื้ั�วิคราวิที�ใชื้ห้กััภาษ ีรวิม้ทั�งผ่ลขาดทนุทางภาษทีี�

ยงัไม่้ไดใ้ชื้ใ้นจำนวินเท่าที�ม้คีวิาม้เป็ีนไปีได้คอ่นข้างแน่ที�บรษิทัฯจะมี้กัำไรทางภาษีในอนาคติเพียงพอที�

จะใชื้้ปีระโยชื้น์จากัผ่ลแติกัติ่างชื้ั�วิคราวิที�ใชื้้หักัภาษีและผ่ลขาดทุนทางภาษีที�ยังไม้่ได้ใชื้้นั�น

บรษิทัฯจะทบทวินมู้ลคา่ติาม้บญัชื้ขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อกัารติดับญัชื้ทีกุัสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน

และจะทำกัารปีรับลดมู้ลค่าติาม้บัญชีื้ดงักัล่าวิ หากัมี้ควิาม้เป็ีนไปีได้คอ่นข้างแน่วิา่บริษทัฯจะไม่้ม้กีัำไร

ทางภาษีเพียงพอติ่อกัารนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีทั�งหม้ดหร้อบางส่วินม้าใชื้้ปีระโยชื้น์

บริษัทฯจะบันท้กัภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีโดยติรงไปียังส่วินของผู่้ถึ้อหุ้นหากัภาษีที�เกัิดข้�นเกัี�ยวิข้อง

กัับรายกัารที�ได้บันท้กัโดยติรงไปียังส่วินของผู่้ถึ้อหุ้น

4.11 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้รายกัารเม้้�อเริ�ม้แรกัของสินทรัพย์ทางกัารเงินด้วิยมู้ลค่ายุติิธุรรม้ และบวิกัด้วิยต้ินทุนกัาร

ทำรายกัารเฉีพาะในกัรณี์ที�เป็ีนสินทรัพย์ทางกัารเงินที�ไม่้ได้วิัดมู้ลค่าด้วิยมู้ลค่ายุติิธุรรม้ผ่่านกัำไรหร้อ

ขาดทุน อย่างไรก็ัติาม้ สำหรับลูกัหนี�กัารค้าที�ไม่้ม้ีองค์ปีระกัอบเกัี�ยวิกัับกัารจัดหาเงินที�ม้ีนัยสำคัญ 
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บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางกัารเงินดังกัล่าวิด้วิยราคาของรายกัาร ติาม้ที�กัล่าวิไวิ้ในนโยบายกัารบัญชื้ี

เร้�องกัารรับรู้รายได้

การจัดิปีระเภัทรายการแลูะการวัดิมูลูค้่าของสินทรัพิ่ย์ทางการเงิน

บริษัทฯจัดปีระเภทสินทรัพย์ทางกัารเงิน ณ์ วิันที�รับรู้รายกัารเริ�ม้แรกั เป็ีนสินทรัพย์ทางกัารเงินที�

วิัดมู้ลค่าในภายหลังด้วิยราคาทุนติัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางกัารเงินที�วิัดมู้ลค่าในภายหลังด้วิยมู้ลค่า

ยุติิธุรรม้ผ่่านกัำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�น และสินทรัพย์ทางกัารเงินที�วิัดมู้ลค่าในภายหลังด้วิยมู้ลค่า

ยตุิธิุรรม้ผ่า่นกัำไรหรอ้ขาดทนุ โดยพิจารณ์าจากัแผ่นธุรุกัจิของกัจิกัารในกัารจดักัารสนิทรพัยท์างกัารเงิน 

และลักัษณ์ะของกัระแสเงินสดติาม้สัญญาของสินทรัพย์ทางกัารเงิน

สิินทุรัพย์ทุางการเงินทุ้�วััด้มูลค่่าด้้วัยราค่าทุุนต้ัด้จำหน่าย

บริษัทฯวิัดมู้ลค่าสินทรัพย์ทางกัารเงินด้วิยราคาทุนติัดจำหน่าย เม้้�อบริษัทฯถึ้อครองสินทรัพย์ทางกัาร

เงินนั�นเพ้�อรับ  กัระแสเงินสดติาม้สัญญา และเง้�อนไขติาม้สัญญาของสินทรัพย์ทางกัารเงินกั่อให้เกัิด

กัระแสเงินสดที�เปี็นกัารรับชื้ำระ  เพียงเงินติ้นและดอกัเบี�ยจากัยอดคงเหล้อของเงินติ้นในวิันที�ระบุไวิ้

เท่านั�น 

สนิทรพัยท์างกัารเงนิดังกัลา่วิวิดัม้ลูคา่ในภายหลังโดยใชื้ว้ิธีิุดอกัเบี�ยที�แท้จริงและต้ิองม้กีัารปีระเม้นิกัาร

ด้อยค่า ทั�งนี� ผ่ลกัำไรและขาดทุนที�เกัิดข้�นจากักัารติัดรายกัาร กัารเปีลี�ยนแปีลง หร้อกัารด้อยค่าของ

สินทรัพย์ดังกัล่าวิจะรับรู้ในส่วินของกัำไรหร้อขาดทุน

การจัดิปีระเภัทรายการแลูะการวัดิมูลูค้่าของหน่�สินทางการเงิน

ยกัเวิ้นหนี�สินติราสารอนุพันธุ์ บริษัทฯรับรู้รายกัารเม้้�อเริ�ม้แรกัสำหรับหนี�สินทางกัารเงินด้วิยมู้ลค่า

ยุติิธุรรม้หักัติ้นทุนกัารทำรายกัาร และจัดปีระเภทหนี�สินทางกัารเงินเปี็นหนี�สินทางกัารเงินที�วิัดมู้ลค่า

ในภายหลังด้วิยราคาทุนตัิดจำหน่าย โดยใชื้้วิิธีุดอกัเบี�ยที�แท้จริง ทั�งนี� ผ่ลกัำไรและขาดทุนที�เกิัดข้�น

จากักัารติัดรายกัารหนี�สินทางกัารเงินและกัารติัดจำหน่ายติาม้วิิธุีดอกัเบี�ยที�แท้จริงจะรับรู้ในส่วินของ

กัำไรหรอ้ขาดทุน โดยกัารคำนวิณ์มู้ลคา่ราคาทุนติดัจำหน่ายคำนง้ถ้ึงคา่ธุรรม้เนียม้หร้อติน้ทนุที�ถึอ้เปีน็

สว่ินหน้�งของอัติราดอกัเบี�ยที�แท้จริงนั�นด้วิย ทั�งนี� คา่ตัิดจำหน่ายติาม้วิธิุดีอกัเบี�ยที�แท้จริงแสดงเป็ีนส่วิน

หน้�งของติ้นทุนทางกัารเงินในส่วินของกัำไรหร้อขาดทุน

การติัดิรายการของเค้ร่�องม่อทางการเงิน

สนิทรัพยท์างกัารเงนิจะถึกูัติดัรายกัารออกัจากับญัชื้ ีเม้้�อสทิธุทิี�จะไดร้บักัระแสเงนิสดของสินทรพัยน์ั�น

ได้สิ�นสุดลง หร้อได้ม้ีกัารโอนสิทธุิที�จะได้รับกัระแสเงินสดของสินทรัพย์นั�น รวิม้ถึ้งได้ม้ีกัารโอนควิาม้

เสี�ยงและผ่ลติอบแทนเกั้อบทั�งหม้ดของสินทรัพย์นั�น หร้อม้ีกัารโอนกัารควิบคุม้ในสินทรัพย์นั�น  

บรษิทัฯติดัรายกัารหนี�สนิทางกัารเงินกัต็ิอ่เม้้�อไดม้้กีัารปีฏิบัิติติิาม้ภาระผู่กัพันของหนี�สินนั�นแลว้ิ ม้กีัาร

ยกัเลิกัภาระผู่กัพันนั�น หร้อม้ีกัารสิ�นสุดลงของภาระผู่กัพันนั�น ในกัรณ์ีที�ม้ีกัารเปีลี�ยนหนี�สินทางกัาร

เงินที�มี้อยู่ให้เปี็นหนี�สินใหม้่จากัผู่้ให้กัู้รายเดียวิกัันซี้�งม้ีข้อกัำหนดที�แติกัติ่างกัันอย่างม้ากั หร้อม้ีกัาร
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แกั้ไขข้อกัำหนดของหนี�สินที�ม้ีอยู่อย่างเป็ีนสาระสำคัญ จะถึ้อว่ิาเป็ีนกัารตัิดรายกัารหนี�สินเดิม้และ

รับรู้หนี�สินใหม้่ โดยรับรู้ผ่ลแติกัติ่างของมู้ลค่าติาม้บัญชื้ีดังกัล่าวิในส่วินของกัำไรหร้อขาดทุน

การดิ้อยค้่าของสินทรัพิ่ย์ทางการเงิน

บรษิทัฯรบัรูค้า่เผ่้�อผ่ลขาดทนุดา้นเครดติิที�คาดวิา่จะเกัดิข้�นของติราสารหนี�ทั�งหม้ดที�ไม้ไ่ดว้ิดัม้ลูคา่ดว้ิย

มู้ลค่ายุติิธุรรม้ผ่่านกัำไรหร้อขาดทุน ผ่ลขาดทุนด้านเครดิติที�คาดวิ่าจะเกัิดข้�นคำนวิณ์จากัผ่ลติ่างของ

กัระแสเงนิสดที�จะครบกัำหนดชื้ำระติาม้สญัญากับักัระแสเงนิสดทั�งหม้ดที�บรษิทัฯคาดวิา่จะไดร้บัชื้ำระ 

และคิดลดด้วิยอัติราดอกัเบี�ยที�แท้จริงโดยปีระม้าณ์ของสินทรัพย์ทางกัารเงิน ณ์ วิันที�ได้ม้า

ในกัรณ์ทีี�ควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติของสนิทรัพยไ์ม้ไ่ดเ้พิ�ม้ข้�นอยา่งม้นียัสำคญันบัติั�งแติก่ัารรบัรูร้ายกัารเริ�ม้

แรกั บรษิทัฯวิดัม้ลูคา่ผ่ลขาดทนุดา้นเครดติิที�คาดวิา่จะเกัดิข้�นโดยพจิารณ์าจากักัารผ่ดิสญัญาที�อาจจะ

เกัดิข้�นใน 12 เด้อนขา้งหนา้ ในขณ์ะที�หากัควิาม้เสี�ยงดา้นเครดติิของสนิทรพัยเ์พิ�ม้ข้�นอยา่งม้นียัสำคญั

นับติั�งแติ่กัารรับรู้รายกัารเริ�ม้แรกั บริษัทฯวิัดมู้ลค่าผ่ลขาดทุนด้วิยจำนวินเงินที�เท่ากัับผ่ลขาดทุนด้าน

เครดิติที�คาดวิ่าจะเกัิดข้�นติลอดอายุที�เหล้ออยู่ของเคร้�องม้้อทางกัารเงิน

บริษัทฯพิจารณ์าวิ่าควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติจะเพิ�ม้ข้�นอย่างมี้นัยสำคัญ เม้้�อม้ีกัารค้างชื้ำระกัารจ่ายเงิน

ติาม้สัญญาเกิันกัว่ิา 30 วินั และพิจารณ์าว่ิาสินทรัพย์ทางกัารเงินนั�นมี้กัารด้อยค่าด้านเครดิติหร้อมี้กัาร

ผ่ดิสญัญา เม้้�อม้กีัารคา้งชื้ำระกัารจา่ยเงนิติาม้สญัญาเกันิกัวิา่ 90 วินั อยา่งไรกัต็ิาม้ ในบางกัรณ์ ีบรษิทัฯ

อาจพิจารณ์าวิ่าสินทรัพย์ทางกัารเงินนั�นมี้กัารเพิ�ม้ข้�นของควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติอย่างม้ีนัยสำคัญและ

ม้ีกัารผิ่ดสัญญา โดยพิจารณ์าจากัข้อมู้ลภายในหร้อข้อมู้ลภายนอกัอ้�น เชื้่น อันดับควิาม้น่าเชื้้�อถึ้อ

ด้านเครดิติของผู่้ออกัติราสาร

บรษิทัฯใชื้ว้ิธิุกีัารอยา่งงา่ยในกัารคำนวิณ์ผ่ลขาดทนุดา้นเครดติิที�คาดว่ิาจะเกัดิข้�นสำหรบัลูกัหนี�กัารค้า 

ดังนั�น ทุกัวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บริษัทฯจ้งไม้่ม้ีกัารติิดติาม้กัารเปีลี�ยนแปีลงของควิาม้เสี�ยง

ทางด้านเครดิติ แติ่จะรับรู้ค่าเผ่้�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิติที�คาดวิ่าจะเกัิดข้�นติลอดอายุของลูกัหนี�กัารค้า 

กัารคำนวิณ์ผ่ลขาดทุนด้านเครดิติที�คาดว่ิาจะเกิัดข้�นข้างต้ินอ้างอิงจากัข้อมู้ลผ่ลขาดทุนด้านเครดิติ

จากัปีระสบกัารณ์์ในอดีติ ปีรับปีรุงด้วิยข้อมู้ลกัารคาดกัารณ์์ไปีในอนาคติเกัี�ยวิกัับลูกัหนี�นั�นและสภาพ

แวิดล้อม้ทางด้านเศรษฐกัิจ 

สินทรัพย์ทางกัารเงินจะถึูกัติัดจำหน่ายออกัจากับัญชื้ี เม้้�อกัิจกัารคาดวิ่าจะไม้่ได้รับค้นกัระแสเงินสด

ติาม้สัญญาอีกัติ่อไปี

การหักกลูบุของเค้ร่�องม่อทางการเงิน

สินทรัพย์ทางกัารเงินและหนี�สินทางกัารเงินจะนำม้าหักักัลบกััน และแสดงด้วิยยอดสุทธุิในงบแสดง

ฐานะกัารเงิน กั็ติ่อเม้้�อกิัจกัารมี้สิทธิุบังคับใชื้้ได้ติาม้กัฎหม้ายอยู่แล้วิในกัารหักักัลบจำนวินเงินที�รับรู ้

และกัิจกัารม้ีควิาม้ติั�งใจที�จะชื้ำระด้วิยยอดสุทธุิ หร้อติั�งใจที�จะรับสินทรัพย์และชื้ำระหนี�สินพร้อม้กััน
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4.12 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ม้ลูคา่ยตุิธิุรรม้ หม้ายถึง้ ราคาที�คาดวิา่จะไดร้บัจากักัารขายสนิทรพัยห์รอ้เปีน็ราคาที�จะติอ้งจา่ยเพ้�อโอน

หนี�สนิให้ผู่้อ้�น โดยรายกัารดงักัล่าวิเปีน็รายกัารที�เกัดิข้�นในสภาพปีกัติริะหวิา่งผู่ซ้ี้�อและผู่ข้าย (ผู่้รว่ิม้ใน

ติลาด) ณ์ วิันที�วิัดมู้ลค่า บริษัทฯ ใชื้้ราคาเสนอซี้�อขายในติลาดที�ม้ีสภาพคล่องในกัารวิัดมู้ลค่ายุติิธุรรม้

ของสินทรัพย์และหนี�สินซี้�งม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงินที�เกัี�ยวิข้องกัำหนดให้ติ้องวิัดมู้ลค่าด้วิย

ม้ลูค่ายุติธิุรรม้ ยกัเวิน้ในกัรณี์ที�ไม่้ม้ตีิลาดที�ม้สีภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรอ้หนี�สินที�ม้ลัีกัษณ์ะเดียวิกันั

หรอ้ไม่้สาม้ารถึหาราคาเสนอซ้ี�อขายในติลาดที�ม้สีภาพคล่องได้ บริษทัฯ จะปีระม้าณ์มู้ลคา่ยุติธิุรรม้โดย

ใชื้้เทคนิคกัารปีระเม้ินมู้ลค่าที�เหม้าะสม้กัับแติ่ละสถึานกัารณ์์ และพยายาม้ใชื้้ข้อมู้ลที�สาม้ารถึสังเกัติ

ได้ที�เกัี�ยวิข้องกัับสินทรัพย์หร้อหนี�สินที�จะวิัดมู้ลค่ายุติิธุรรม้นั�นให้ม้ากัที�สุด 

ลำดับชื้ั�นของมู้ลค่ายุติิธุรรม้ที�ใชื้้วิัดมู้ลค่าและเปิีดเผ่ยมู้ลค่ายุติิธุรรม้ของสินทรัพย์และหนี�สินใน

งบกัารเงินแบ่งออกัเปี็น สาม้ระดับติาม้ปีระเภทของข้อมู้ลที�นำม้าใชื้้ในกัารวิัดมู้ลค่ายุติิธุรรม้ ดังนี�

ระดับ 1  ใชื้้ข้อมู้ลราคาเสนอซี้�อขายของสินทรัพย์หร้อหนี�สินอย่างเดียวิกัันในติลาดที�ม้ีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใชื้้ข้อมู้ลอ้�นที�สาม้ารถึสังเกัติได้ของสินทรัพย์หร้อหนี�สิน ไม่้วิ่าจะเป็ีนข้อมู้ลทางติรง 

  หร้อทางอ้อม้

ระดับ 3 ใชื้้ข้อมู้ลที�ไม่้สาม้ารถึสังเกัติได้ เชื้่น ข้อมู้ลเกัี�ยวิกัับกัระแสเงินสดในอนาคติที�กัิจกัาร 

  ปีระม้าณ์ข้�น

ทุกัวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน บริษัทฯจะปีระเม้ินควิาม้จำเปี็นในกัารโอนรายกัารระหวิ่างลำดับชื้ั�น

ของม้ลูคา่ยติุิธุรรม้สำหรบัสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิที�ถ้ึออยู ่ณ์ วินัสิ�นรอบระยะเวิลารายงานที�ม้กีัารวิดัม้ลูคา่

ยุติิธุรรม้แบบเกัิดข้�นปีระจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในกัารจัดทำงบกัารเงินติาม้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน ฝ่�ายบริหารจำเปี็นติ้องใชื้้ดุลยพินิจและ

กัารปีระม้าณ์กัารในเร้�องที�ม้ีควิาม้ไม้่แน่นอนเสม้อ กัารใชื้้ดุลยพินิจและกัารปีระม้าณ์กัารดังกัล่าวินี�ส่ง

ผ่ลกัระทบติ่อจำนวินเงินที�แสดงในงบกัารเงินและติ่อข้อมู้ลที�แสดงในหม้ายเหติุปีระกัอบงบกัารเงิน 

ผ่ลที�เกัิดข้�นจริงอาจแติกัต่ิางไปีจากัจำนวินที�ปีระม้าณ์กัารไวิ้ กัารใชื้้ดุลยพินิจและกัารปีระม้าณ์กัารที�

สำคัญม้ีดังนี�

สัญ่ญ่าเช้่า	-	บุริษัทฯในฐานะผูู้้เช้่า

การกำหนด้อายุสิัญญาเช้่าทุ้�ม้สิิทุธิิการเลือกในการขยายอายุสิัญญาเช้่าหรือยกเลิกสิัญญาเช้่า  

ในกัารกัำหนดอายุสัญญาเชื้่า ฝ่�ายบริหารจำเป็ีนติ้องใชื้้ดุลยพินิจในกัารปีระเมิ้นวิ่าบริษัทฯมี้ควิาม้

แน่นอนอย่างสม้เหตุิสม้ผ่ลหร้อไม่้ที�จะใชื้้สิทธุิเล้อกัในกัารขยายอายุสัญญาเชื้่าหร้อยกัเลิกัสัญญาเชื้่า

โดยคำน้งถึ้งข้อเท็จจริงและสภาพแวิดล้อม้ที�เกัี�ยวิข้องทั�งหม้ดที�ทำให้เกัิดสิ�งจูงใจทางเศรษฐกัิจสำหรับ

บริษัทฯในกัารใชื้้หร้อไม้่ใชื้้สิทธุิเล้อกันั�น
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การกำหนด้อัต้ราด้อกเบ้�ยการกู้ยืมสิ่วันเพิ�ม

บริษัทฯไม่้สาม้ารถึกัำหนดอัติราดอกัเบี�ยติาม้นัยของสัญญาเชื้่า ดังนั�น ฝ่�ายบริหารจำเป็ีนติ้องใชื้้

ดุลยพินิจในกัารกัำหนดอัติราดอกัเบี�ยกัารกัู้ย้ม้ส่วินเพิ�ม้ของบริษัทฯ ในกัารคิดลดหนี�สินติาม้สัญญา

เชื้า่ โดยอัติราดอกัเบี�ยกัารกัูย้ม้้ส่วินเพิ�ม้เปีน็อตัิราดอกัเบี�ยที�บริษทัฯจะต้ิองจา่ยในกัารกู้ัย้ม้เงินที�จำเปีน็

เพ้�อให้ได้ม้าซี้�งสินทรัพย์ที�ม้ีมู้ลค่าใกัล้เคียงกัับสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้ในสภาพแวิดล้อม้ทางเศรษฐกัิจที�

คล้ายคล้ง โดยม้ีระยะเวิลากัารกัู้ย้ม้และหลักัปีระกัันที�คล้ายคล้ง

ส่วนปีรับุปีร่งท่�ดิิน	อาค้ารแลูะอ่ปีกรณ์แลูะค้่าเส่�อมราค้า

ในกัารคำนวิณ์ค่าเส้�อม้ราคาของส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์ ฝ่�ายบริหารจำเปี็นติ้องทำกัาร

ปีระม้าณ์อายุกัารให้ปีระโยชื้น์และมู้ลค่าคงเหล้อเม้้�อเลิกัใชื้้งานของส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและ

อุปีกัรณ์์ และติ้องทบทวินอายุกัารให้ปีระโยชื้น์และมู้ลค่าคงเหล้อใหม้่หากัม้ีกัารเปีลี�ยนแปีลงเกัิดข้�น

นอกัจากันี� ฝ่�ายบริหารจำเปี็นติ้องสอบทานกัารด้อยค่าของส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์ใน

แติ่ละชื้่วิงเวิลาและบันท้กัขาดทุนจากักัารด้อยค่าหากัคาดวิ่ามู้ลค่าที�คาดว่ิาจะได้รับค้นติ�ำกัวิ่ามู้ลค่า

ติาม้บัญชื้ีของสินทรัพย์นั�น ในกัารนี� ฝ่�ายบริหารจำเป็ีนติ้องใชื้้ดุลยพินิจที�เกีั�ยวิข้องกัับกัารคาดกัารณ์์

รายได้และค่าใชื้้จ่ายในอนาคติซี้�งเกัี�ยวิเน้�องกัับสินทรัพย์นั�น

สินทรัพิ่ย์ภัาษ่เงินไดิ้รอการติัดิบุัญ่ช้่

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีสำหรับผ่ลแติกัติ่างชื้ั�วิคราวิที�ใชื้้หักัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีที�ไม้่ได้ใชื้้เม้้�อม้ีควิาม้เปี็นไปีได้ค่อนข้างแน่วิ่าบริษัทฯจะม้ีกัำไรทางภาษีในอนาคติเพียงพอที�

จะใชื้ป้ีระโยชื้นจ์ากัผ่ลแติกัติา่งชื้ั�วิคราวิและขาดทนุนั�น ในกัารนี�ฝ่�ายบรหิารจำเปีน็ติอ้งปีระม้าณ์กัารวิา่

บริษัทฯควิรรับรู้จำนวินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกัารตัิดบัญชีื้เป็ีนจำนวินเท่าใด โดยพิจารณ์าถ้ึงจำนวิน

กัำไรทางภาษีที�คาดวิ่าจะเกัิดในอนาคติในแติ่ละชื้่วิงเวิลา

ผู้ลูปีระโยช้น์หลูังออกจากงานของพิ่นักงานติามโค้รงการผู้ลูปีระโยช้น์

หนี�สินติาม้โครงกัารผ่ลปีระโยชื้น์หลังออกัจากังานของพนักังาน ปีระม้าณ์ข้�นติาม้หลักัคณ์ิติศาสติร์

ปีระกัันภัย ซี้�งติ้องอาศัยข้อสม้ม้ติิฐานติ่างๆ ในกัารปีระม้าณ์กัารนั�น เชื้่น อัติราคิดลด อัติรากัารข้�น

เงินเด้อนในอนาคติ อัติราม้รณ์ะ และอัติรากัารเปีลี�ยนแปีลงในจำนวินพนักังาน เปี็นติ้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค้่าติอบุแทนกรรมการแลูะผูู้้บุริหาร	

ในระหวิ่างปีีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 บริษัทฯม้ีค่าใชื้้จ่ายผ่ลปีระโยชื้น์พนักังานที�ให้

แกั่กัรรม้กัารและผู่้บริหาร ดังติ่อไปีนี�
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(หน่วิย : บาท)

2564 2563
ผ่ลปีระโยชื้น์ระยะสั�น 37,331,474 34,333,825

ผ่ลปีระโยชื้น์หลังออกัจากังาน 379,194 341,372

รวิม้ 37,710,668 34,675,197

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วิย : บาท)

2564 2563
เงินสด 384,000 360,000

เงินฝ่ากัออม้ทรัพย์ 164,054,977 189,781,403

เงินฝ่ากักัระแสรายวิัน 3,061,196 3,218,313

รวิม้เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด 167,500,173 193,359,716

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 เงินฝ่ากัธุนาคารมี้อัติราดอกัเบี�ยระหว่ิางร้อยละ 0.05 - 0.35 ติ่อปีี  

(2563: ร้อยละ 0.05 - 0.35 ติ่อปีี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วิย : บาท)

2564 2563
ลููกหน่�การค้้า	-	ค้่ารถ

อายุหนี�คงค้างนับจากัวิันที�ถึ้งกัำหนดชื้ำระ

ยังไม้่ถึ้งกัำหนดชื้ำระ 94,256,112 107,959,552

ค้างชื้ำระ

   ไม้่เกัิน 3 เด้อน 6,736,540 1,705,580

รวิม้ลูกัหนี�กัารค้า - ค่ารถึ 100,992,652 109,665,132

ลููกหน่�การค้้า	-	กิจการท่�ไม่เก่�ยวข้องกัน

อายุหนี�คงค้างนับจากัวิันที�ถึ้งกัำหนดชื้ำระ

ยังไม้่ถึ้งกัำหนดชื้ำระ 3,499,403 5,028,105

ค้างชื้ำระ

   ไม้่เกัิน 3 เด้อน 1,492,870 172,822

ลูกัหนี�กัารค้า - กัิจกัารที�ไม้่เกัี�ยวิข้องกััน, สุทธุิ 4,992,273 5,200,927

รวิม้ลูกัหนี�กัารค้า, สุทธุิ 105,984,925 114,866,059
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(หน่วิย : บาท)

2564 2563
ลููกหน่�อ่�น

ลูกัหนี�อ้�น - กัิจกัารที�ไม้่เกัี�ยวิข้องกััน 880,068 1,290,871

เงินทดรองจ่าย 2,407,207 3,959,433

ค่าใชื้้จ่ายจ่ายล่วิงหน้า 4,083,093 5,788,498

ดอกัเบี�ยค้างรับ 280,495 419,848

รวิม้ 7,650,863 11,458,650

หักั: ค่าเผ่้�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิติที�คาดวิ่าจะเกัิดข้�น (583,220) (583,220)

รวิม้ลูกัหนี�อ้�น, สุทธุิ 7,067,643 10,875,430

รวิม้ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น, สุทธุิ 113,052,568 125,741,489

ระยะเวิลากัารให้สินเชื้้�อแกั่ลูกัค้าโดยปีกัติิม้ีระยะเวิลา 3 วิัน ถึ้ง 30 วิัน

กัารเปีลี�ยนแปีลงของบัญชีื้คา่เผ่้�อผ่ลขาดทุนด้านเครดิติที�คาดว่ิาจะเกิัดข้�นของลูกัหนี�อ้�น ม้รีายละเอียด

ดังนี�

(หน่วิย : บาท)

2564 2563
ยอดคงเหล้อติ้นปีี 583,220 583,220

ยอดคงเหล้อปีลายปีี 583,220 583,220

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 สินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวิียนอ้�นค้อเงินฝ่ากัปีระจำธุนาคารที�ม้ีอายุ

ม้ากักัวิ่า 3 เด้อน แติ่ไม้่เกัิน 12 เด้อน จำนวิน 419 ล้านบาท (2563: 304 ล้านบาท) โดยม้ีอัติรา

ดอกัเบี�ยระหวิ่างร้อยละ 0.15 ถึ้ง 0.38 ติ่อปีี (2563: ร้อยละ  0.25 ถึ้ง 0.70 ติ่อปีี)

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 เงินฝ่ากัปีระจำธุนาคารจำนวิน 16 ล้านบาท (2563: 16 ล้านบาท) ได้นำ

ไปีเป็ีนหลักัปีระกัันกัารออกัหนังสอ้ค�ำปีระกันัจากัธุนาคารพาณิ์ชื้ยใ์นปีระเทศ เพ้�อกัารขอใชื้ไ้ฟื้ฟ้ื้าและ

กัารปีฏิิบตัิติิาม้สญัญาใหด้ำเนนิกัารปีระม้ลูขายทอดติลาด และใชื้ใ้นกัารค�ำปีระกันัวิงเงนิเบกิัเกันิบญัชื้ี

จากัสถึาบันกัารเงิน ติาม้ที�กัล่าวิไวิ้ในหม้ายเหติุ 24.3 และ 24.4 ติาม้ลำดับ



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 135

11
. 

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุงท
ี่ดิน

 อ
าค

าร
แล

ะอ
ุปก

รณ
์

(ห
น่วิ

ย 
: บ

าท
)

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
ที่ด

ิน
อา

คา
ร

ส่ว
นป

รับ
ปร

ุง
อา

คา
รแ

ละ
ระ

บบ
สา

ธา
รณ

ูปโ
ภค

เค
รื่อ

งม
ือ

เค
รื่อ

งใ
ช้แ

ละ
อุป

กร
ณ

์ตก
แต

่ง
อุป

กร
ณ

์
สำา

นัก
งา

น
ยา

นพ
าห

นะ
สิน

ทร
ัพ

ย์
ระ

หว
่าง

ติด
ตั้ง

รว
ม

รา
ค้า

ท
่น

1 
ม้กั

รา
คม้

 2
56

3
30

4,
65

0,
11

4
49

,7
44

,1
21

45
,0

53
,7

47
66

,4
36

,8
25

2,
52

8,
54

2
45

,4
05

,9
43

16
,0

92
,7

69
52

9,
91

2,
06

1
ซี้�อ

เพ
ิ�ม้

1,
81

5,
58

0
-

60
6,

39
5

11
,1

48
,9

80
94

,7
70

4,
02

3,
26

0
63

,0
10

,5
43

80
,6

99
,5

28
โอ

นเ
ข้า

 (อ
อกั

)
43

,1
96

,2
72

-
1,

68
2,

89
2

76
8,

99
1

-
-

(4
5,

64
8,

15
5)

-
จำ

หน
่าย

/ติ
ัดจ

ำห
น่า

ย
(3

04
,2

66
)

(3
22

,5
24

)
(3

,8
51

,1
40

)
(9

18
,3

72
)

(2
5,

85
7)

(4
,3

92
,1

51
)

-
(9

,8
14

,3
10

)
31

 ธุ
ันวิ

าค
ม้ 

25
63

34
9,

35
7,

70
0

49
,4

21
,5

97
43

,4
91

,8
94

77
,4

36
,4

24
2,

59
7,

45
5

45
,0

37
,0

52
33

,4
55

,1
57

60
0,

79
7,

27
9

ซี้�อ
เพ

ิ�ม้
2,

81
1,

57
7

-
11

1,
10

1
8,

20
7,

16
1

19
,0

25
52

,5
00

40
,0

76
,6

07
51

,2
77

,9
71

โอ
นเ

ข้า
 (อ

อกั
)

69
,5

30
,2

49
-

2,
21

6,
48

0
61

3,
02

5
-

-
(7

2,
35

9,
75

4)
-

จำ
หน

่าย
(6

,7
14

,4
20

)
(1

,2
12

,6
70

)
(4

10
,1

92
)

(1
,3

12
,4

44
)

(4
,7

54
)

(2
5,

25
2)

-
(9

,6
79

,7
32

)
31

 ธุ
ันวิ

าค
ม้ 

25
64

41
4,

98
5,

10
6

48
,2

08
,9

27
45

,4
09

,2
83

84
,9

44
,1

66
2,

61
1,

72
6

45
,0

64
,3

00
1,

17
2,

01
0

64
2,

39
5,

51
8

ค้่า
เส
่�อม

รา
ค้า

สะ
สม

1 
ม้กั

รา
คม้

 2
56

3
14

9,
28

0,
18

9
24

,0
70

,8
64

36
,2

70
,7

42
44

,1
94

,6
30

2,
12

9,
43

3
27

,7
65

,9
24

-
28

3,
71

1,
78

2
ค่า

เส
้�อม้

รา
คา

สำ
หร

ับปี
ี

26
,6

12
,8

06
3,

27
7,

08
2

3,
19

4,
43

4
8,

16
0,

70
8

16
8,

02
7

5,
42

7,
45

5
-

46
,8

40
,5

12
ค่า

เส
้�อม้

รา
คา

สะ
สม้

สำ
หร

บั
  

 ส
่วิน

ที�จ
ำห

น่า
ย/

  
  

  
ติัด

จำ
หน

่าย
(3

04
,2

65
)

(3
22

,5
21

)
(3

,8
44

,5
78

)
(7

15
,1

18
)

(2
5,

32
9)

(4
,3

24
,6

98
)

-
(9

,5
36

,5
09

)
31

 ธุ
ันวิ

าค
ม้ 

25
63

17
5,

58
8,

73
0

27
,0

25
,4

25
35

,6
20

,5
98

51
,6

40
,2

20
2,

27
2,

13
1

28
,8

68
,6

81
-

32
1,

01
5,

78
5

ค่า
เส

้�อม้
รา

คา
สำ

หร
ับปี

ี
28

,3
61

,4
28

2,
95

3,
68

8
1,

20
2,

71
3

9,
16

9,
11

3
13

3,
61

5
5,

14
9,

00
4

-
46

,9
69

,5
61

ค่า
เส

้�อม้
รา

คา
สะ

สม้
สำ

หร
บั

  
 ส

่วิน
ที�จ

ำห
น่า

ย
(5

,3
03

,3
57

)
(1

,0
93

,0
87

)
(3

82
,8

41
)

(1
,1

24
,6

76
)

(4
,1

69
)

(2
5,

25
1)

-
(7

,9
33

,3
81

)
31

 ธุ
ันวิ

าค
ม้ 

25
64

19
8,

64
6,

80
1

28
,8

86
,0

26
36

,4
40

,4
70

59
,6

84
,6

57
2,

40
1,

57
7

33
,9

92
,4

34
-

36
0,

05
1,

96
5

มูลู
ค้่า

ส่ท
ธัิติ

าม
บุ
ัญ่
ช้่

31
 ธุ

ันวิ
าค

ม้ 
25

63
17

3,
76

8,
97

0
22

,3
96

,1
72

7,
87

1,
29

6
25

,7
96

,2
04

32
5,

32
4

16
,1

68
,3

71
33

,4
55

,1
57

27
9,

78
1,

49
4

31
 ธุ

ันวิ
าค

ม้ 
25

64
21

6,
33

8,
30

5
19

,3
22

,9
01

8,
96

8,
81

3
25

,2
59

,5
09

21
0,

14
9

11
,0

71
,8

66
1,

17
2,

01
0

28
2,

34
3,

55
3

ค้่า
เส
่�อม

รา
ค้า

สำ
ห
รับุ

ปี
ี

25
63

 (3
6.

7 
ล้า

นบ
าท

 ร
วิม้

อย
ู่ใน

ติ้น
ทุน

บร
ิกัา

ร 
ส่วิ

นท
ี�เห

ล้อ
รวิ

ม้อ
ยู่ใ

นค
่าใ

ชื้้จ
่าย

ใน
กัา

รใ
ห้บ

ริกั
าร

 แ
ละ

ค่า
ใชื้

้จ่า
ยกั

าร
บร

ิหา
ร)

46
,8

40
,5

12
25

64
 (3

6.
6 

ล้า
นบ

าท
 ร

วิม้
อย

ู่ใน
ติ้น

ทุน
บร

ิกัา
ร 

ส่วิ
นท

ี�เห
ล้อ

รวิ
ม้อ

ยู่ใ
นค

่าใ
ชื้้จ

่าย
ใน

กัา
รใ

ห้บ
ริกั

าร
 แ

ละ
ค่า

ใชื้
้จ่า

ยกั
าร

บร
ิหา

ร)
46

,9
69

,5
61



แบบ 56-1 One Report ปีี 2564136

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯม้ีส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์จำนวินหน้�งซี้�งติัดค่าเส้�อม้

ราคาหม้ดแลว้ิแติย่งัใชื้ง้านอยู ่ม้ลูคา่ติาม้บัญชื้กีัอ่นหกััค่าเส้�อม้ราคาสะสม้ของสนิทรพัยด์งักัล่าวิมี้จำนวิน

เงินปีระม้าณ์ 126.7 ล้านบาท (2563: 114.9 ล้านบาท)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วิย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนระหว่างติดตั้ง รวม

ราค้าท่น
1 ม้กัราคม้ 2563 4,674,577 333,500 5,008,077
ซี้�อเพิ�ม้ 1,494,350 791,500 2,285,850
โอนเข้า (ออกั) 645,000 (645,000) -
31 ธุันวิาคม้ 2563 6,813,927 480,000 7,293,927
ซี้�อเพิ�ม้ 217,500 - 217,500
โอนเข้า (ออกั) 340,000 (340,000) -
31 ธุันวิาคม้ 2564 7,371,427 140,000 7,511,427
ค้่าติัดิจำหน่ายสะสม
1 ม้กัราคม้ 2563 1,552,035 - 1,552,035
ค่าติัดจำหน่ายสำหรับปีี 635,156 - 635,156
31 ธุันวิาคม้ 2563 2,187,191 - 2,187,191
ค่าติัดจำหน่ายสำหรับปีี 726,518 - 726,518
31 ธุันวิาคม้ 2564 2,913,709 - 2,913,709
มูลูค้่าส่ทธัิติามบุัญ่ช้่
31 ธุันวิาคม้ 2563 4,626,736 480,000 5,106,736
31 ธุันวิาคม้ 2564 4,457,718 140,000 4,597,718

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีโปีรแกัรม้คอม้พิวิเติอร์จำนวินหน้�งซี้�งติัดจำหน่ายหม้ดแล้วิ

แต่ิยงัใชื้ง้านอยู ่ม้ลูค่าติาม้บัญชีื้กัอ่นหักัค่าตัิดจำหน่ายสะสม้ของสินทรัพย์ดงักัล่าวิมี้จำนวินเงินปีระม้าณ์ 

0.3 ล้านบาท (2563: 0.3 ล้านบาท)

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

เจ้าหนี�กัารค้า - ค่ารถึ 322,488,698 317,767,486

เจ้าหนี�อ้�น - กัิจกัารที�ไม้่เกัี�ยวิข้องกััน 13,822,794 14,177,293

ค่าใชื้้จ่ายค้างจ่าย 41,981,576 47,067,794

รวิม้เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น 378,293,068 379,012,573



บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 137

เจ้าหนี�กัารค้า - ค่ารถึปีระกัอบด้วิยสถึาบันกัารเงิน นิติิบุคคลและบุคคลธุรรม้ดาซี้�งเปี็นเจ้าของรถึยนติ์ 

โดยปีกัติิระยะเวิลาชื้ำระเสร็จแกั่เจ้าหนี�กัารค้า - ค่ารถึ ม้ีระยะเวิลาปีระม้าณ์ 5 - 7 วิันทำกัารนับจากั

วิันสิ�นสุดกัารปีระมู้ล
 

14. สัญญาเช่า

บรษิทัฯ ทำสญัญาเชื้า่สนิทรพัยเ์พ้�อใชื้ใ้นกัารดำเนนิงานของบรษิทัฯ โดยม้อีายุสัญญาระหวิา่ง 2 - 46 ปีี

14.1  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายกัารเปีลี�ยนแปีลงของบัญชื้ีสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้สำหรับปีีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 

สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน ยานพาหนะ รวม

1 ม้กัราคม้ 2563 737,577,218 - 737,577,218

เพิ�ม้ข้�น 164,974,628 2,741,413 167,716,041

ติัดจำหน่าย - มู้ลค่าสุทธุิติาม้บัญชื้ี (2,624,828) - (2,624,828)

ค่าเส้�อม้ราคาสำหรับปีี (71,728,325) (1,157,280) (72,885,605)

31 ธุันวิาคม้ 2563 828,198,693 1,584,133 829,782,826

เพิ�ม้ข้�น 87,149,618 1,063,290 88,212,908

ติัดจำหน่าย - มู้ลค่าสุทธุิติาม้บัญชื้ี (43,275,666) - (43,275,666)

ค่าเส้�อม้ราคาสำหรับปีี (78,788,918) (1,168,062) (79,956,980)

31 ธุันวิาคม้ 2564 793,283,727 1,479,361 794,763,088

14.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

จำนวินเงินที�ติ้องจ่ายติาม้สัญญาเชื้่า 1,151,473,363 1,176,701,779

หักั: ดอกัเบี�ยรอกัารติัดจำหน่าย (362,647,510) (377,571,696)

รวิม้ 788,825,853 799,130,083

หักั: ส่วินที�ถึ้งกัำหนดชื้ำระภายในหน้�งปีี (56,348,901) (48,880,582)

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า - สุทธุิ
   จากัส่วินที�ถึ้งกัำหนดชื้ำระภายในหน้�งปีี 732,476,952 750,249,501
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กัารเปีลี�ยนแปีลงของบัญชีื้หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่าสำหรับปีีสิ�นสุดวัินที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 

ม้ีรายละเอียดดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

ยอดคงเหล้อติ้นปีี 799,130,083 726,721,278

เพิ�ม้ข้�น 88,037,009 117,078,848

จ่ายชื้ำระ (52,580,502) (41,907,661)

ติัดจำหน่ายระหวิ่างปีี - มู้ลค่าสุทธุิติาม้บัญชื้ี (45,760,737) (2,762,382)

ยอดคงเหล้อปีลายปีี 788,825,853 799,130,083

กัารวิิเคราะห์กัารครบกัำหนดของจำนวินเงินที�ติ้องจ่ายติาม้สัญญาเชื้่าเปีิดเผ่ยข้อมู้ลอยู่ในหม้ายเหติุ 

25.1 ภายใติ้หัวิข้อควิาม้เสี�ยงด้านสภาพคล่อง

14.3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

ค่าเส้�อม้ราคาของสินทรัพย์สิทธุิกัารใชื้้ 79,956,980 72,885,605

ดอกัเบี�ยติัดจำหน่ายของหนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า 23,071,799 21,662,687

ค่าใชื้้จ่ายที�เกัี�ยวิกัับสัญญาเชื้่าระยะสั�น
   และสินทรัพย์อ้างอิงม้ีมู้ลค่าติ�ำ

4,003,509 8,170,049

14.4 อื่นๆ 

บริษัทฯม้ีกัระแสเงินสดจ่ายทั�งหม้ดของสัญญาเชื้่าสำหรับปีีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 จำนวิน 

79.7 ล้านบาท (2563: 71.7 ล้านบาท) ซี้�งรวิม้ถึ้งกัระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเชื้่าระยะสั�น สัญญาเชื้่า

ซี้�งสินทรัพย์อ้างอิงม้ีมู้ลค่าติ�ำ และค่าเชื้่าผ่ันแปีรที�ไม้่ข้�นอยู่กัับดัชื้นีหร้ออัติรา 

15. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวินเงนิสำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนกัังานซี้�งเปีน็เงนิชื้ดเชื้ยพนกัังานเม้้�อออกัจากังานแสดง

ได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

สำรองผู้ลูปีระโยช้น์ระยะยาวของพิ่นักงานติ้นปีี 14,902,018 11,076,627

ส่วินที�รับรู้ในกัำไรหร้อขาดทุน 

ติ้นทุนบริกัารในปีัจจุบัน 1,352,482 1,422,093

ติ้นทุนดอกัเบี�ย 220,224 206,782
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(หน่วิย : บาท)
2564 2563

ส่วินที�รับรู้ในกัำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�น 

  ขาดทุนจากักัารปีระม้าณ์กัารติาม้หลักัคณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย

    ส่วินที�เกัดิจากักัารเปีลี�ยนแปีลงข้อสม้ม้ติด้ิานปีระชื้ากัรศาสติร์ 1,800,359 6

    ส่วินที�เกัิดจากักัารเปีลี�ยนแปีลงข้อสม้ม้ติิทางกัารเงิน (2,209,317) 11,190

    ส่วินที�เกัิดจากักัารปีรับปีรุงจากัปีระสบกัารณ์์ 4,223,180 3,124,170

ผ่ลปีระโยชื้น์ที�จ่ายในระหวิ่างปีี (279,910) (938,850)

สำรองผู้ลูปีระโยช้น์ระยะยาวของพิ่นักงานปีลูายปีี 20,009,036 14,902,018

บรษิทัฯคาดวิา่จะจา่ยชื้ำระผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักังานภายใน 1 ปีข้ีางหนา้ เปีน็จำนวินปีระม้าณ์ 

0.3 ล้านบาท  (2563: 0.4 ล้านบาท) 

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 ระยะเวิลาเฉีลี�ยถึ่วิงน�ำหนักัในกัารจ่ายชื้ำระผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของ

พนักังานของบริษัทฯปีระม้าณ์ 11 ปีี (2563: 11 ปีี)

สม้ม้ติิฐานที�สำคัญในกัารปีระม้าณ์กัารติาม้หลักัคณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : ร้อยละติ่อปีี)
2564 2563

อัติราคิดลด 2.2 1.5

อัติรากัารข้�นเงินเด้อน 5.0 6.0

อัติรากัารเปีลี�ยนแปีลงในจำนวินพนักังาน 10.0 - 22.9 11.5 - 34.4

ผ่ลกัระทบของกัารเปีลี�ยนแปีลงสม้ม้ติิฐานที�สำคัญต่ิอมู้ลค่าปัีจจุบันของภาระผู่กัพันผ่ลปีระโยชื้น์

ระยะยาวิของพนักังาน ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564

เพื่ิ�มข้�น 1% ลดลง 1%

อัติราคิดลด (1,467,664) 1,666,335

อัติรากัารข้�นเงินเด้อน 1,602,754 (1,443,768)

เพื่ิ�มข้�น 20% ลดลง 20%

อัติรากัารเปีลี�ยนแปีลงในจำนวินพนักังาน (2,218,690) 2,994,019
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(หน่วิย : บาท)
2563

เพื่ิ�มข้�น 1% ลดลง 1%

อัติราคิดลด (1,062,991) 1,207,661

อัติรากัารข้�นเงินเด้อน 1,141,515 (1,029,538)

เพื่ิ�มข้�น 20% ลดลง 20%

อัติรากัารเปีลี�ยนแปีลงในจำนวินพนักังาน (2,167,771) 3,074,127

16. หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วิย : บาท)

2564 2563
เงินม้ัดจำปี้ายปีระมู้ล 68,417,900 55,698,000

เงินสม้ทบปีระกัันพนักังาน 1,472,937 1,518,506

รวิม้หนี�สินทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น 69,890,837 57,216,506

17. สำารองตามกฎหมาย

ภายใติ้บทบัญญัติิของม้าติรา 116 แห่งพระราชื้บัญญัติิบริษัทม้หาชื้นจำกััด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ติ้อง

จัดสรรกัำไรสุทธุิปีระจำปีีส่วินหน้�งไวิ้เปี็นทุนสำรองไม้่น้อยกัวิ่าร้อยละ 5 ของกัำไรสุทธุิปีระจำปีีหักั

ด้วิยยอดขาดทุนสะสม้ยกัม้า (ถึ้าม้ี) จนกัวิ่าทุนสำรองนี�จะม้ีจำนวินไม้่น้อยกัวิ่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สำรองติาม้กัฎหม้ายดังกัล่าวิไม่้สาม้ารถึนำไปีจ่ายเงินปีนัผ่ลได้ ในปัีจจบุนับริษทัฯ ได้จดัสรร

สำรองติาม้กัฎหม้ายไวิ้ครบถึ้วินแล้วิ

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายกัารค่าใชื้้จ่ายแบ่งติาม้ลักัษณ์ะปีระกัอบด้วิยรายกัารค่าใชื้้จ่ายที�สำคัญดังติ่อไปีนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

เงินเด้อนและค่าแรงและผ่ลปีระโยชื้น์อ้�นของพนักังาน 175,364,960 173,573,986

ค่าใชื้้จ่ายในกัารเคล้�อนย้ายรถึ 131,691,928 116,357,631

ค่านายหน้า 1,498,359 1,789,932

ค่าเชื้่าที�ดิน 641,800 3,770,639

ค่าบริกัารอ้�นสำหรับกัารปีระมู้ล 26,029,883 40,622,335

ค่าบริกัารรักัษาควิาม้ปีลอดภัย 25,160,419 23,998,334

ค่าเส้�อม้ราคา 126,926,541 119,726,117

ค่าติัดจำหน่าย 726,518 635,156
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19. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชื้้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

ภัาษ่เงินไดิ้ปีัจจ่บุัน

ภาษีเงินได้นิติิบุคคลสำหรับปีี 71,140,827 64,795,430

ภัาษ่เงินไดิ้รอการติัดิบุัญ่ช้่

ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีจากักัารเกัิดผ่ลแติกัติ่างชื้ั�วิคราวิ
   และกัารกัลับรายกัารผ่ลแติกัติ่างชื้ั�วิคราวิ (5,169,035) (1,532,795)

ค้่าใช้้จ่ายภัาษ่เงินไดิ้ท่�แสดิงอยู่ในกำไรขาดิท่น 65,971,792 63,262,635

จำนวินภาษีเงินได้ที�เกัี�ยวิข้องกัับส่วินปีระกัอบแติ่ละส่วินของกัำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ้�นสำหรับปีีสิ�นสุด

วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 สรุปีได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ีที�เกัี�ยวิข้องกัับขาดทุน
   จากักัารปีระม้าณ์กัารติาม้หลักัคณ์ิติศาสติร์ปีระกัันภัย 762,844 627,074

รวม 762,844 627,074

รายกัารกัระทบยอดระหวิ่างกัำไรทางบัญชื้ีกัับค่าใชื้้จ่ายภาษีเงินได้ม้ีดังนี�

(หน่วิย : บาท)
2564 2563

กัำไรทางบัญชื้ีกั่อนภาษีเงินได้นิติิบุคคล 322,063,680 291,231,164

อัติราภาษีเงินได้นิติิบุคคล 20% 20%

กัำไรทางบัญชื้ีกั่อนภาษีเงินได้นิติิบุคคลคูณ์อัติราภาษี 64,412,736 58,246,233

รายกัารปีรับปีรุงค่าใชื้้จ่ายภาษีเงินได้นิติิบุคคลของปีีกั่อน - (240,159)

ผ่ลกัระทบทางภาษีสำหรับ:
   ค่าใชื้้จ่ายติ้องห้าม้ 1,586,077 1,390,274

   กัลับรายกัารผ่ลติ่างระหวิ่างค่าใชื้้จ่ายทางบัญชื้ีและทางภาษี
      ที�เกัี�ยวิเน้�องกัับสัญญาเชื้่า - 4,934,355

   ค่าใชื้้จ่ายที�ม้ีสิทธุิหักัได้เพิ�ม้ข้�น (27,021) (1,068,068)

ค้่าใช้้จ่ายภัาษ่เงินไดิ้ท่�แสดิงอยู่ในกำไรขาดิท่น 65,971,792 63,262,635

อัติราภาษีเงินได้ถึัวิเฉีลี�ยถึ่วิงน�ำหนักัเปี็นร้อยละ 20 (2563: ร้อยละ 22)
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ส่วินปีระกัอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกัารติัดบัญชื้ี ปีระกัอบด้วิยรายกัารดังติ่อไปีนี�

(หน่วิย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2564 2563

สินทรัพิ่ย์ภัาษ่เงินไดิ้รอการติัดิบุัญ่ช้่

สำรองผ่ลปีระโยชื้น์ระยะยาวิของพนักังาน 4,001,807 2,980,404

ค่าเส้�อม้ราคาสะสม้ - ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน อาคารและอุปีกัรณ์์ 11,336,658 11,020,423

ค่าเชื้่าที�ดิน 9,358,387 4,764,146

รวม 24,696,852 18,764,973

20.  กำาไรต่อหุ้น

กัำไรติอ่หุน้ขั�นพ้�นฐานคำนวิณ์โดยหารกัำไรสำหรบัปีทีี�เปีน็ของผู้่ถ้ึอหุ้นของบรษิทัฯ (ไม้ร่วิม้กัำไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอ้�น) ด้วิยจำนวินถึัวิเฉีลี�ยถึ่วิงน�ำหนักัของหุ้นสาม้ัญที�ออกัอยู่ในระหวิ่างปีี

21. เงินปันผล

เงินปีันผ่ลจ่ายในระหวิ่างปีีสิ�นสุดวิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 ม้ีดังนี�

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผล

จ่าย
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท) (บาท)
สำหรับุปีี	2564

เงินปีันผ่ลงวิดสุดท้ายสำหรับปีี 2563 ที�ปีระชืุ้ม้สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นบริษัทฯ

เม้้�อวิันที� 9 เม้ษายน 2564

126,494,020 0.23

เงินปีันผ่ลระหวิ่างกัาล สำหรับงวิด

 วิันที� 1 ม้กัราคม้ 2564 ถึ้ง

 30 ม้ิถึุนายน 2564

ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทฯ

เม้้�อวิันที� 13 สิงหาคม้ 2564

93,493,810 0.17

รวิม้เงินปีันผ่ลสำหรับปีี 2564 219,987,830

สำหรับุปีี	2563

เงินปีันผ่ลระหวิ่างกัาล สำหรับงวิด

 วิันที� 1 กัรกัฎาคม้ 2562 ถึ้ง

 31 ธุันวิาคม้ 2562

ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทฯ

เม้้�อวิันที� 30 ม้ีนาคม้ 2563

137,475,000 0.25

เงินปีันผ่ลระหวิ่างกัาล สำหรับงวิด

 วิันที� 1 ม้กัราคม้ 2563 ถึ้ง

 30 ม้ิถึุนายน 2563

ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทฯ

เม้้�อวิันที� 7 สิงหาคม้ 2563

99,000,000 0.18

รวิม้เงินปีันผ่ลสำหรับปีี 2563 236,475,000
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22. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ และพนกัังานของบริษทัฯ ไดร้ว่ิม้กัันจดัติั�งกัองทนุสำรองเลี�ยงชื้พีข้�นติาม้พระราชื้บัญญตัิกิัองทนุ

สำรองเลี�ยงชีื้พ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักังานจะจ่ายสะสม้เข้ากัองทุนเป็ีนรายเด้อนในอัติรา

ร้อยละ 2 ของเงินเด้อน กัองทุนสำรองเลี�ยงชื้ีพนี�บริหารโดยบริษัทหลักัทรัพย์จัดกัารกัองทุนกัสิกัรไทย 

จำกััด และจะจ่ายให้กัับพนักังานเม้้�อพนักังานนั�นออกัจากังานติาม้ระเบียบวิ่าด้วิยกัองทุนของบริษัทฯ 

ในระหวิา่งปี ี2564 บรษิทัฯรบัรูเ้งนิสม้ทบดงักัลา่วิเปีน็คา่ใชื้จ้า่ยจำนวิน 2 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท)

23. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมู้ลส่วินงานดำเนินงานที�นำเสนอนี�สอดคล้องกัับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู่้ม้ีอำนาจ

ติดัสินใจสงูสดุดา้นกัารดำเนนิงานไดร้บัและสอบทานอยา่งสม้�ำเสม้อเพ้�อใชื้ใ้นกัารติดัสนิใจในกัารจดัสรร

ทรัพยากัรให้กัับส่วินงานและปีระเม้ินผ่ลกัารดำเนินงานของส่วินงาน

เพ้�อวัิติถุึปีระสงค์ในกัารบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กัรเป็ีนหน่วิยธุุรกิัจติาม้ปีระเภทของ

รายได้จากักัารให้บริกัาร บริษัทฯม้ีส่วินงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ส่วินงาน ดังนี�

1. กัารปีระมู้ลรถึยนติ์

2. กัารปีระมู้ลรถึม้อเติอร์ไซีติ์

3. ค่าขนย้าย

4. บริกัารอ้�นๆ

บริษัทฯไม้่ม้ีกัารรวิม้ส่วินงานดำเนินงานเปี็นส่วินงานที�รายงานข้างติ้น

ผู่ม้้อีำนาจตัิดสินใจสูงสุดสอบทานผ่ลกัารดำเนินงานของแต่ิละหน่วิยธุุรกิัจแยกัจากักัันเพ้�อวัิติถุึปีระสงค์

ในกัารตัิดสนิใจเกีั�ยวิกัับกัารจัดสรรทรัพยากัรและกัารปีระเมิ้นผ่ลกัารปีฏิบัิติงิาน บริษทัฯปีระเมิ้นผ่ลกัาร

ปีฏิบัิติงิานของส่วินงาน โดยพิจารณ์าจากักัำไรหร้อขาดทุนจากักัารดำเนินงานซี้�งวัิดมู้ลค่าโดยใชื้เ้กัณ์ฑ์์

เดียวิกัับที�ใชื้้ในกัารวิัดกัำไรหร้อขาดทุนจากักัารดำเนินงานในงบกัารเงิน

กัารบันท้กับัญชื้ีสำหรับรายกัารระหวิ่างส่วินงานที�รายงานเปี็นไปีในลักัษณ์ะเดียวิกัับกัารบันท้กับัญชื้ี

สำหรับรายกัารธุุรกัิจกัับบุคคลภายนอกั
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้้น

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯม้ีภาระผู่กัพันและหนี�สินที�อาจจะเกัิดข้�นในภายหน้านอกัเหน้อจากั

ที�เปีิดเผ่ยไวิ้ในหม้ายเหติุอ้�นดังนี�

24.1 บรษิทัฯมี้ภาระผู่กัพันเกีั�ยวิกัับสัญญาบริกัารเป็ีนจำนวินเดอ้นละปีระม้าณ์ 2 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท)

24.2 บริษัทฯได้ทำสัญญาระยะยาวิเพ้�อเชื้่าสินทรัพย์อ้างอิงที�ม้ีมู้ลค่าติ�ำ ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ

ม้ีภาระผู่กัพันในกัารจ่ายค่าเชื้่าติาม้สัญญาดังกัล่าวิเปี็นจำนวินเงิน 3 ล้านบาท (2563: 3 ล้านบาท)

24.3 กัารค�ำปีระกััน

 ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯม้ีหนังส้อค�ำปีระกัันซี้�งออกัโดยธุนาคารในนาม้บริษัทฯคงเหล้อ

เปี็นจำนวิน 17 ล้านบาท (2563: 14 ล้านบาท) ซี้�งเกัี�ยวิเน้�องกัับกัารค�ำปีระกัันกัารใชื้้ไฟื้ฟื้้าและกัาร

ค�ำปีระกัันกัารปีฏิิบัติิติาม้สัญญาดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาด 

24.4 ณ์ วินัที� 31 ธุนัวิาคม้ 2564 บรษิทัฯไดร้บักัารอนมุ้ตัิวิิงเงนิเบกิัเกันิบญัชื้จีำนวิน 102 ลา้นบาท และวิงเงนิ

หนังส้อค�ำปีระกััน 48 ล้านบาท (2563: 92 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ติาม้ลำดับ) จากัสถึาบันกัาร

เงินเพ้�อใชื้้ในกัารดำเนินงานของกัิจกัาร

24.5 ภาระผู่กัพันติาม้สัญญาให้บริกัาร

 บริษัทฯมี้ภาระผู่กัพันติาม้สัญญาในกัารปีระมู้ลขายทอดติลาดเพ้�อให้เปี็นไปีติาม้กัารปีระมู้ลขายทอด

ติลาดให้กับับรษิทัที� ไม่้เกัี�ยวิขอ้งกันัและธุนาคารพาณิ์ชื้ย์ โดยม้กีัำหนดระยะเวิลาติั�งแต่ิเด้อนพฤษภาคม้ 

2549 ถึ้งเด้อนม้กัราคม้ 2567 โดยที�บริษัทฯจะติ้องปีฏิิบัติิติาม้เง้�อนไขที�สำคัญในสัญญา เชื้่น ค่านาย

หน้า เปี็นติ้น

25. เครื่องมือทางการเงิน
25.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เคร้�องม้้อทางกัารเงินที�สำคัญของบริษัทฯ ปีระกัอบด้วิย เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด 

ลูกัหนี�กัารค้า และสินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวิียนอ้�น บริษัทฯมี้ควิาม้เสี�ยงทางกัารเงินที�เกีั�ยวิข้องกัับ

เคร้�องม้้อทางกัารเงินดังกัล่าวิ และม้ีนโยบายกัารบริหารควิาม้เสี�ยง ดังนี�

ค่วัามเสิ้�ยงด้้านเค่รด้ิต้

บริษัทฯม้ีควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติที�เกีั�ยวิเน้�องกัับลูกัหนี�กัารค้า เงินฝ่ากักัับธุนาคารและสถึาบันกัารเงิน 

และเคร้�องม้้อทางกัารเงินอ้�นๆ โดยจำนวินเงินสูงสุดที�บริษัทฯอาจติ้องสูญเสียจากักัารให้สินเชื้้�อค้อ

มู้ลค่าติาม้บัญชื้ีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะกัารเงิน
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ลูกหน้�การค่้า

บริษัทฯไม้่ม้ีกัารกัระจุกัติัวิอย่างม้ีนัยสำคัญ เน้�องจากัลูกัหนี�ส่วินใหญ่เปี็นรายย่อย บริษัทฯ ม้ีนโยบาย

ที�ทำให้เชื้้�อม้ั�นได้วิ่าให้บริกัารแกั่ลูกัค้าที�ม้ีปีระวิัติิสินเชื้้�ออยู่ในระดับที�เหม้าะสม้ ลูกัหนี�กัารค้าที�ค้างอยู่

ที� ณ์ วิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงานเป็ีนลูกัหนี�ที�เกิัดจากักัารปีระมู้ลรถึยนต์ิในช่ื้วิงใกัล้วิันสิ�นรอบบัญชีื้ 

ปีัญหาในกัารชื้ำระหนี�ค่อนข้างติ�ำ เน้�องจากัลูกัหนี�กัารค้าดังกัล่าวิจะติ้องชื้ำระหนี�ให้กัับบริษัทฯ ทันที

เม้้�อม้ีกัารส่งม้อบทรัพย์สินที�ปีระมู้ล ติลอดจนระยะเวิลากัารให้สินเชื้้�อจะค่อนข้างสั�น โดยอยู่ระหวิ่าง 

3 วิัน 30 วิัน

บริษัทฯ พิจารณ์ากัารด้อยค่าทุกัวิันสิ�นรอบระยะเวิลารายงาน อัติรากัารติั�งสำรองของผ่ลขาดทุนด้าน

เครดิติที�คาดวิ่าจะเกิัดข้�นคำนวิณ์โดยพิจารณ์าจากัอายุหนี�คงค้างนับจากัวัินที�ถ้ึงกัำหนดชื้ำระสำหรับ

กัลุม่้ลูกัคา้ที�ม้รีปูีแบบของควิาม้เสี�ยงดา้นเครดิติที�คลา้ยคลง้กันั โดยจัดกัลุม่้ลูกัคา้ติาม้ปีระเภทของลูกัคา้

และอันดับควิาม้น่าเชื้้�อถึอ้ของลูกัค้า กัารคำนวิณ์ผ่ลขาดทุนจากักัารด้อยค่าด้านเครดิติที�คาดว่ิาจะเกิัด

ข้�นคำนง้ถึง้ผ่ลของควิาม้นา่จะเปีน็ถึว่ิงน�ำหนกัั ม้ลูคา่ของเงนิติาม้เวิลาและขอ้ม้ลูที�ม้คีวิาม้สม้เหติสุม้ผ่ล

และสาม้ารถึสนับสนุนได้ที�ม้ีอยู่ ณ์ วิันที�รายงานเกัี�ยวิกัับเหติุกัารณ์์ในอดีติ สภาพกัารณ์์ปัีจจุบันและ

กัารคาดกัารณ์์สภาวิะเศรษฐกัิจในอนาคติ 

เค่รื�องมือทุางการเงินและเงินฝากธินาค่าร

บริษัทฯ บริหารควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติที�เกัี�ยวิข้องกัับยอดคงเหล้อกัับธุนาคารและสถึาบันกัารเงินโดย

จะลงทุนกัับคู่สัญญาที�ได้รับกัารอนุม้ัติิแล้วิเท่านั�นและอยู่ในวิงเงินสินเชื้้�อที�กัำหนดให้กัับคู่สัญญา

แติ่ละราย โดยวิงเงินสินเชื้้�อจะถึูกัสอบทานโดยคณ์ะกัรรม้กัารบริษัทฯเปี็นปีระจำทุกัปีีและอาจม้ีกัาร

ปีรับปีรุงในระหวิ่างปีีข้�นอยู่กัับควิาม้เห็นชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารบริหารของบริษัทฯ กัารกัำหนดวิงเงิน

ดังกัล่าวิเปี็นกัารชื้่วิยลดควิาม้เสี�ยงของกัารกัระจุกัติัวิและบรรเทาผ่ลขาดทุนทางกัารเงินที�อาจเกัิดข้�น

จากัผ่ิดนัดชื้ำระของคู่สัญญา

บริษัทฯมี้ควิาม้เสี�ยงด้านเครดิติของติราสารหนี�ไม่้สูงม้ากันักัเน้�องจากัคู่สัญญาเป็ีนธุนาคารที�ม้ีอันดับ

ควิาม้นา่เชื้้�อถึอ้ดา้นเครดิติที�อยูใ่นระดับสงูซี้�งปีระเม้นิโดยสถึาบนัจดัอันดบัควิาม้น่าเชื้้�อถึอ้ดา้นเครดติิ

ระหวิ่างปีระเทศ 

ค้วามเส่�ยงดิ้านติลูาดิ

ค่วัามเสิ้�ยงจากอัต้ราด้อกเบ้�ย

บริษัทฯม้ีควิาม้เสี�ยงจากัอัติราดอกัเบี�ยที�สำคัญอันเกัี�ยวิเน้�องกัับเงินฝ่ากัธุนาคาร สินทรัพย์และหนี�สิน

ทางกัารเงินส่วินใหญ่ม้ีอัติราดอกัเบี�ยคงที�ซี้�งใกัล้เคียงกัับอัติราติลาดในปีัจจุบัน

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางกัารเงินและหนี�สินทางกัารเงินที�สำคัญสาม้ารถึ

จัดติาม้ปีระเภทอัติราดอกัเบี�ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี�สินทางกัารเงินที�ม้ีอัติราดอกัเบี�ยคงที�

สาม้ารถึแยกัติาม้วัินที�ครบกัำหนด หร้อวัินที�ม้ีกัารกัำหนดอัติราดอกัเบี�ยใหม่้ (หากัวัินที�ม้ีกัารกัำหนด

อัติราดอกัเบี�ยใหม้่ถึ้งกั่อน) ได้ดังนี�
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตรา

ดอกเบี้ย
คงที่

ภายใน 
1 ปี

ปรับข้้น
ลง

ตามอตัรา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ล้านบาท (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพิ่ย์ทางการเงิน

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด - 168 - 168 0.05 - 0.35

ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น - - 113 113 -

สินทรัพย์ทางกัารเงินหมุ้นเวิียนอ้�น 419 - - 419 0.15 - 0.38

เงินฝ่ากัธุนาคารที�ม้ีภาระค�ำปีระกััน 16 - - 16 0.10 - 0.38

สินทรัพย์ทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น - - 2 2 -

435 168 115 718

หน่�สินทางการเงิน

เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น - - 378 378 -

หนี�สินทางกัารเงินไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น - - 70 70 -

- - 448 448 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตรา

ดอกเบี้ย
คงที่

ภายใน 
1 ปี

ปรับข้้น
ลง

ตามอตัรา
ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ล้านบาท (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพิ่ย์ทางการเงิน

เงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสด - 193 - 193 0.05 - 0.35

เงินลงทุนระยะสั�น - - 126 126 -

ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น 304 - - 304 0.25 - 0.70

ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น 16 - - 16 0.20 - 0.80

เงินฝ่ากัธุนาคารที�ม้ีภาระค�ำปีระกััน - - 4 4 -

320 193 130 643

หน่�สินทางการเงิน

เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น - - 379 379 -

ลูกัหนี�กัารค้าและลูกัหนี�อ้�น - - 57 57 -

- - 436 436
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ค้วามเส่�ยงดิ้านสภัาพิ่ค้ลู่อง

ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯม้ีหนี�สินปีระม้าณ์ร้อยละ 36 ที�จะครบกัำหนดชื้ำระภายในหน้�งปีี

เม้้�อเทียบกัับมู้ลค่าติาม้บัญชื้ีทั�งหม้ดของหนี�สินดังกัล่าวิที�แสดงอยู่ในงบกัารเงิน (2563: ร้อยละ 35) 

บริษัทฯได้ปีระเม้ินกัารกัระจุกัติัวิของควิาม้เสี�ยงที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารกัู้ย้ม้เงินเพ้�อนำไปีชื้ำระหนี�สินเดิม้

และได้ข้อสรุปีวิ่าควิาม้เสี�ยงดังกัล่าวิอยู่ในระดับติ�ำ บริษัทฯม้ีเงินสดและรายกัารเทียบเท่าเงินสดรวิม้

ทั�งควิาม้สาม้ารถึในกัารเข้าถึ้งแหล่งของเงินทุนที�หลากัหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอยีดกัารครบกัำหนดชื้ำระของหนี�สนิทางกัารเงินที�ไม้ใ่ชื้ต่ิราสารอนพุนัธุข์องบรษิทัฯ ณ์ วินัที� 31 

ธุันวิาคม้ 2564 และ 2563  ซี้�งพิจารณ์าจากักัระแสเงินสดติาม้สัญญาที�ยังไม้่คิดลดเปี็นมู้ลค่าปีัจจุบัน 

สาม้ารถึแสดงได้ดังนี�

(หน่วิย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่�ไม่ใช้่
			ติราสารอน่พิ่ันธั์

เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น 378,293,068 - - 378,293,068

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า 77,296,315 244,729,822 829,447,226 1,151,473,363

หนี�สินทางกัารเงิน
   ไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น - 69,890,837 - 69,890,837

รวมรายการท่�
			ไม่ใช้่ติราสารอน่พิ่ันธั์ 455,589,383 314,620,659 829,447,226 1,599,657,268

(หน่วิย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม

รายการท่�ไม่ใช้่
			ติราสารอน่พิ่ันธั์

เจ้าหนี�กัารค้าและเจ้าหนี�อ้�น 379,012,573 - - 379,012,573

หนี�สินติาม้สัญญาเชื้่า 69,991,287 258,414,870 848,295,622 1,176,701,779

หนี�สินทางกัารเงิน
   ไม้่หมุ้นเวิียนอ้�น - 57,216,506 - 57,216,506

รวมรายการท่�
			ไม่ใช้่ติราสารอน่พิ่ันธั์ 449,003,860 315,631,376 848,295,622 1,612,930,858
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25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน้�องจากัเคร้�องม้้อทางกัารเงินส่วินใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในปีระเภทระยะสั�น หร้อม้ีอัติราดอกัเบี�ย

ใกัล้เคียงกัับอัติราดอกัเบี�ยในติลาด บริษัทฯจ้งปีระม้าณ์มู้ลค่ายุติิธุรรม้ของเคร้�องม้้อทางกัารเงินใกัล้

เคียงกัับมู้ลค่าติาม้บัญชื้ีที�แสดงในงบแสดงฐานะกัารเงิน

26. การบริหารจัดการทุน 

วิตัิถึปุีระสงค์ในกัารบริหารจัดกัารทุนที�สำคัญของบริษทัฯคอ้กัารจัดให้ม้ซีี้�งโครงสร้างทุนที�เหม้าะสม้เพ้�อ

สนับสนุนกัารดำเนินธุุรกัิจของบริษัทฯและเสริม้สร้างมู้ลค่ากัารถึ้อหุ้นให้กัับผู่้ถึ้อหุ้น โดย ณ์ วิันที� 31 

ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯม้ีอัติราส่วินหนี�สินติ่อทุนเท่ากัับ 2.38:1 (2563: 2.51:1)

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เม้้�อวิันที� 25 กัุม้ภาพันธุ์ 2565 ที�ปีระชืุ้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทฯได้ม้ีม้ติิให้เสนอจ่ายเงินปีันผ่ลปีระจำปีี 

2564 จากักัำไรของบริษัทฯเพิ�ม้เติิม้จากัเงินปีันผ่ลระหวิ่างกัาลของบริษัทฯ ในอัติราหุ้นละ 0.28 บาท 

ให้แกั่ผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัทฯ คิดเปี็นจำนวินรวิม้ทั�งสิ�น 154 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะนำเสนอติ่อที�ปีระชืุ้ม้

สาม้ัญผู่้ถึ้อหุ้นของบริษัทฯปีระจำปีี 2565 เพ้�อพิจารณ์าอนุม้ัติิติ่อไปี

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบกัารเงินนี�ได้รับอนุม้ัติิให้ออกัโดยคณ์ะกัรรม้กัารของบริษัทฯ เม้้�อวิันที� 25 กัุม้ภาพันธุ์ 2565



เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1  
รายละ เอี ยด เ กีี่� ยว กัี่บกี่รรมกี่าร  ผู้้� บ ริหาร  ผู้้� มี อำานาจควบคุม  
ผู้้�ที่ี� ได�รับมอบหมายให�รับผิู้ดชอบสู้งสุูดในสูายงานบัญชีและกี่ารเงิน  
ผู้้�ที่ี�ได�รับมอบหมายให�รับผิู้ดชอบโดยตรงในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารที่ำาบัญชี 
และเลขานุกี่ารบริษััที่

เอกสารแนบ 2  
รายละเอียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่ารของบริษััที่ย่อย

เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกีี่�ยวกัี่บหัวหน�างานตรวจสูอบภายใน และหัวหน�างานกี่ำากี่บัดแ้ล 
กี่ารปฏิิบัติงานของบริษััที่ฯ

เอกสารแนบ 4  
ที่รัพย์สูินที่ี�ใช�ในกี่ารประกี่อบธุุรกี่ิจและรายละเอียดเกี่ี�ยวกี่ับรายกี่ารประเมิน
ราคาที่รัพย์สูิน

เอกสารแนบ 5  
นโยบายและแนวปฏิิบัติกี่ารกี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร และจรรยาบรรณที่างธุุรกี่ิจ 

เอกสารแนบ 6  
รายงานความผู้ิดชอบของคณะกี่รรมกี่ารบริษััที่ต่อรายงานที่างกี่ารเงิน 
และรายงานของคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอบ
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท
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กรรมการ

รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิวัฒนา  (อาย่ 68 ปี)
ปรัะธานกรัรัมูการั/
กรัรัมูการัสรัรัห้าและกำาห้นดค่าตอบแทึน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กัันยายน 2555 (9 ปีี 3 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาเอกั กัารเงิน University of Mississippi, U.S.A.
- ปีริญญาโท บริหารธุุรกัิจ (เกัียรติินิยม้) สถึาบันบัณ์ฑ์ิติพัฒนบริหารศาสติร์
- ปีริญญาติรี วิิศวิกัรรม้ศาสติร์บัณ์ฑ์ิติ จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 12/2001
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที� 3/2014 

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2555 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / กัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

2557 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท บีที เวิลธุ์ อินดัสติรีส์ จำกััด (ม้หาชื้น)
2555 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท ยูเอซีี โกัลบอล จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

2562 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท บรรจุภัณ์ฑ์์เพ้�อสิ�งแวิดล้อม้ จำกััด (ม้หาชื้น)
2561 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท ชื้ิค รีพับบลิค จำกััด (ม้หาชื้น)
2548 – ปีัจจุบัน อนุญาโติติุลากัาร / สำนักังานคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์
2531 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท บี อาร์ ซีี เอส จำกััด
2527 – 2563 รองศาสติราจารย์ ระดับ 9 คณ์ะบริหารธุุรกัิจ / สถึาบันบัณ์ฑ์ิติพัฒนบริหารศาสติร์

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 5/5 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำาหนดค่าติอบแทน 3/3 ครั�ง
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รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  (อาย่ 63 ปี)
กรัรัมูการัอิสรัะ/รัองปรัะธานกรัรัมูการั/
ปรัะธานกรัรัมูการัตรัวจสอบ/
รัองปรัะธานกรัรัมูการัสรัรัห้าและกำาห้นดค่าตอบแทึน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กัันยายน 2555 (9 ปีี 3 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาเอกั เศรษฐศาสติร์  Washington State University, U.S.A.
- ปีริญญาโท พัฒนากัารเศรษฐกัิจ สถึาบันบัณ์ฑ์ิติพัฒนบริหารศาสติร์
- ปีริญญาติรี เศรษฐศาสติร์ ม้หาวิิทยาลัยธุรรม้ศาสติร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที� 25/2021
- DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่นที� 2/2021
- AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที� 26/2017
- ACP: Audit Committee Program รุ่นที� 18/2007
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 80/2007
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที� 60/2006
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 21/2002

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2564 - ปีัจจุบัน รองปีระธุานกัรรม้กัาร
2554 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ / ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ / รองปีระธุานกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

2564 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, ปีระธุานคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ / บริษัท เดอะ วิัน เอ็นเติอร์ไพรส์ จำกััด (ม้หาชื้น)
2563 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท ยูเนี�ยนพลาสติิกั จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 6 แห่ง

2564 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร คณ์ะกัรรม้กัารกัลั�นกัรองกัลุ่ม้สถึาบันอุดม้ศ้กัษา กัลุ่ม้พัฒนาชืุ้ม้ชื้นท้องถึิ�นหร้อชืุ้ม้ชื้นอ้�น / 
กัระทรวิงกัารอุดม้ศ้กัษา วิิทยาศาสติร์ วิิจัย และนวิัติกัรรม้

2563 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท แอดวิานซี์  เม้ดิคอล เซีนเติอร์ จำกััด
2563 – ปีัจจุบัน ที�ปีร้กัษาปีระจำของสภาม้หาวิิทยาลัยหอกัารค้าไทย และปีระธุานโครงกัาร Harbour.Space@UTCC
2563 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารผู่้ทรงคุณ์วิุฒิด้านเศรษฐศาสติร์ คณ์ะกัรรม้กัารกัารรักัษาควิาม้ม้ั�นคงปีลอดภัยไซีเบอร์ / 

กัระทรวิงดิจิทัลเพ้�อเศรษฐกัิจและสังคม้
2561 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, ปีระธุานคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ / ธุนาคารออม้สิน
2561 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร คณ์ะกัรรม้กัารพัฒนากัารเศรษฐกัิจและสังคม้แห่งชื้าติิ / สำนักังานสภาพัฒนากัารเศรษฐกัิจ

และสังคม้แห่งชื้าติิ
2555 – 2562 อธุิกัารบดี / ม้หาวิิทยาลัยหอกัารค้าไทย
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การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 5/5 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ  4/4 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำาหนดค่าติอบแทน 3/3 ครั�ง
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รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์  (อาย่ 65 ปี)
กรัรัมูการัอิสรัะ/กรัรัมูการัตรัวจสอบ/
ปรัะธานกรัรัมูการัสรัรัห้าและกำาห้นดค่าตอบแทึน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กัันยายน 2555 (9 ปีี 3 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาเอกั เศรษฐศาสติร์ University of Minnesota, U.S.A.
- ปีริญญาโท เศรษฐศาสติร์ University of Minnesota, USA
- ปีริญญาติรี เศรษฐศาสติร์ ม้หาวิิทยาลัยธุรรม้ศาสติร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DAP: Director Accreditation Program รุ่นที� 69/2008

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2554 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ / กัรรม้กัารติรวิจสอบ / ปีระธุานกัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

2563 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท โคลเวิอร์ เพาเวิอร์ จำกััด (ม้หาชื้น)
2559 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัา, กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท ไทยอุติสาหกัรรม้พลาสติิกั (1994) จำกััด (ม้หาชื้น)
2558 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท เม้กัาเคม้ (ปีระเทศไทย) จำกััด (ม้หาชื้น)
2557 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร, ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, ปีระธุานกัรรม้กัารสรรหาและพิจารณ์าค่าติอบแทน, 

กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท ทีวิี ธุันเดอร์ จำกััด (ม้หาชื้น)
2555 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท อีสติ์โคสท์เฟื้อร์นิเทค จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2563 – 2564 ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้กัารอิสระ / บริษัท โคลเวิ่อร์ พาวิเวิ่อร์ จำกััด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 5/5 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ  4/4 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำาหนดค่าติอบแทน 3/3 ครั�ง
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นางวิไลวรรณ  ศรีสำารวล  (อาย่ 62 ปี)
กรัรัมูการัอิสรัะ/กรัรัมูการัตรัวจสอบ/

กรัรัมูการัสรัรัห้า และกำาห้นดค่าตอบแทึน/
กรัรัมูการับรัิห้ารัความูเส่�ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 ม้กัราคม้ 2561 (4 ปีี)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาโท  บริหารธุุรกัิจม้หาบัณ์ฑ์ิติ สถึาบันบัณ์ฑ์ิติพัฒนบริหารศาสติร์
- ปีริญญาติรี บัญชื้ีบัณ์ฑ์ิติ ม้หาวิิทยาลัยธุรรม้ศาสติร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที� 145/2018
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที� 17/2019
- HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที� 27/2020

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2561 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ / กัรรม้กัารติรวิจสอบ / กัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน /
กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง

2562 – ปีัจจุบัน CFO, กัรรม้กัารบริหาร / บริษัท บรรจุภัณ์ฑ์์เพ้�อสิ�งแวิดล้อม้ จำกััด (ม้หาชื้น)
2561 – 2562 กัรรม้กัารติรวิจสอบ / บริษัท บรรจุภัณ์ฑ์์เพ้�อสิ�งแวิดล้อม้ จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 5/5 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ  4/4 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารสรรหาและกัำาหนดค่าติอบแทน 3/3 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง 2/2 ครั�ง



เอกสารแนบ 1แบบ 56-1 One Report ปีี 2564158

นายเทพทัย  ศิลา  (อาย่ 62 ปี)
กรัรัมูการั/รัองปรัะธานกรัรัมูการั/

กรัรัมูการับรัิห้ารั/ กรัรัมูการับรัิห้ารัความูเส่�ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กัันยายน 2555 (9 ปีี 3 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

 ปีริญญาติรี รัฐศาสติร์ ม้หาวิิทยาลัยราม้คำแหง

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DAP: Director Accredited Program รุ่นที� 100/2013
- RMP: Risk Management Program รุ่นที� 3/2014

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

พ.ค. 2564 - ปีัจจุบัน รองปีระธุานกัรรม้กัาร
2534 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / ปีระธุานกัรรม้กัารบริหาร / กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง 
2534 – 2563 กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

2553 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท แอท 800 จำกััด, บริษัท บลิซีซี์ เขาค้อ จำกััด
2541 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท สหกัารโฮลดิ�ง จำกััด
2536 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกััด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนายวิรัญญูู ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : 14,108,200 หุ้น คิดเปี็นร้อยละ 2.57

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท 5/5    ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 23/23 ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง 2/2    ครั�ง
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นายสุวิทย์  ยอดจรัส  (อาย่ 66 ปี)
กรัรัมูการั/ปรัะธานกรัรัมูการับรัิห้ารั

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 พฤศจิกัายน 2556 (8 ปีี 1 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

 ปีริญญาโท กัารบริหารจัดกัารส้�อสารกัารติลาด ม้หาวิิทยาลัยราชื้ภัฎสวินดุสิติ

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 109/2014
- RMP: Risk Management Program รุ่นที� 3/2014

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

พ.ค. 2564 – ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารบริหาร
2556 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / กัรรม้กัารบริหาร
2563 – พ.ค. 2564 ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร
2563 กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร
2556 – 2563 ปีระธุานกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2544 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร / บริษัท ควิอลิติี�ซีีนดีเคท จำกััด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : 3,616,200 หุ้น คิดเปี็นร้อยละ 0.66

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท    5/5  ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 23/23  ครั�ง



เอกสารแนบ 1แบบ 56-1 One Report ปีี 2564160

นายเวทย์  นุชเจริญ  (อาย่ 68 ปี)
กรัรัมูการั/กรัรัมูการับรัิห้ารั

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 เม้ษายน 2564 (8 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาโท พาณ์ิชื้ยศาสติร์และกัารบัญชื้ี ม้หาวิิทยาลัยธุรรม้ศาสติร์
- ปีริญญาติรี วิิทยาศาสติรบัณ์ฑ์ิติ (เศรษฐศาสติร์เกัษติร) ม้หาวิิทยาลัยเกัษติรศาสติร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� SEC/2015 
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที� 31/2013 
- หลักัสูติรผู่้บริหารระดับสูงด้านกัารค้าและกัารพาณ์ิชื้ย์ รุ่นที� 3/2553 สถึาบันวิิทยากัารกัารค้า หอกัารค้าไทย
- หลักัสูติรโครงกัารสัม้ม้นาผู่้บริหารและสถึาบันกัารเงิน รุ่นที� 14/2549 สม้าคม้สถึาบันกัารศ้กัษากัารธุนาคารและกัารเงินไทย
- หลักัสูติร Credit Skills Assessment คณ์ะพาณ์ิชื้ยศาสติร์และกัารบัญชื้ี จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย
- หลักัสูติรกัารบริหารควิาม้ม้ั�นคงสำหรับผู่้บริหารระดับสูง (สวิปีอ.ม้ส.) รุ่นที� 9/2560 วิิทยาลัยปี้องกัันราชื้อาณ์าจักัร
- หลักัสูติรผู่้บริหารระดับสูง รุ่นที� 18/2557 สถึาบันวิิทยากัารติลาดทุน

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

เม้.ย. 2564 - ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร
2563 - ปีัจจุบัน กัรรม้กัารบริหาร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง

2564 - ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, กัรรม้กัารติรวิจสอบ, ปีระกัรรม้กัารควิาม้เสี�ยง / บริษัท ไม้โครลิสซีิ�ง จำกััด (ม้หาชื้น)
2561 - ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, ปีระธุานกัรรม้กัารสรรหา, กัรรม้กัารอิสระ 

บริษัท ดับบลิวิเอชื้เอ ยูทิลิติี�ส์ แอนด์ พาวิเวิอร์ จำกััด (ม้หาชื้น)
2560 - ปีัจจุบัน - ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท สยาม้ราชื้ธุานี จำกััด (ม้หาชื้น) 

- ที�ปีร้กัษา / บริษัท ทิพยปีระกัันภัย จำกััด (ม้หาชื้น) 
- ปีระธุานกัรรม้กัาร, ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้อิสระ
  บริษัท สยาม้เทคนิคคอนกัรีติ จำกััด (ม้หาชื้น)

2557 - ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ / บริษัท ไทยฟืู้้ดส์ กัรุ�ปี จำกััด (ม้หาชื้น)
2561 - 2562 กัรรม้กัาร / บริษัทเงินทุน ศรีสวิัสดิ� จำกััด (ม้หาชื้น) 
2560 - 2562 กัรรม้กัาร / บริษัท ไรม้อนแลนด์ จำกััด (ม้หาชื้น) 
2558 - 2560 กัรรม้กัาร / บริษัท ทิพยปีระกัันภัย จำกััด (ม้หาชื้น)
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 4 แห่ง

2563 - ปีัจจุบัน ผู่้ทรงคุณ์วิุฒิ ศูนย์ที�ปีร้กัษาทางกัารเงิน (บสย. F.A. Center)
2561 - ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท ฮินซีิซี้ (ปีระเทศไทย) จำกััด
2560 - ปีัจจุบัน ปีระธุานกัรรม้กัาร / บริษัท ไทยเทคโนกัลาส กัรุ�ปี จำกััด (ม้หาชื้น)
2558 - ปีัจจุบัน ผู่้ทรงคุณ์วิุฒิ, ที�ปีร้กัษา / ธุนาคารพัฒนาวิิสาหกัิจขนาดกัลางและขนาดย่อม้แห่งปีระเทศไทย
2561 - 2564 กัรรม้กัาร / บริษัท พี-ทรัพย์ เอ็นเนอร์ยี� จำกััด
2558 - 2562 กัรรม้กัาร / บริษัท ศรีสวิัสดิ�พาวิเวิอร์ จำกััด 
2559 - 2561 กัรรม้กัาร / องค์กัารปีระปีาส่วินภูม้ิภาค

กัรรม้กัารผู่้ทรงคุณ์วิุฒิ / ติลาดหลักัทรัพย์เอ็ม้ เอ ไอ
2558 - 2561 กัรรม้กัาร

- องค์กัารสวินสัติวิ์แห่งปีระเทศไทย 
- องค์กัารอุติสาหกัรรม้ปี�าไม้้

2558 - 2560 กัรรม้กัาร / มู้ลนิธุิสัม้ม้าชื้ีพ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร    4/4   ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 23/23   ครั�ง
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นายศราวุธ  จารุจินดา   (อาย่ 63 ปี)
กรัรัมูการั/กรัรัมูการับรัิห้ารั/
กรัรัมูการับรัิห้ารัความูเส่�ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 เม้ษายน 2561 (3 ปีี 8 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาโท บริหารกัารเงิน University of Mississippi U.S.A. 
- ปีริญญาติรี บัญชื้ี (เกัียรติินิยม้อันดับ 2) จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
- DCP: Director Certification Program รุ่นที� 31/2003
- AACP: Advance Audit Committee Program รุ่นที� 19/2015

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2561 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / กัรรม้กัารบริหาร / กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง
2555 – 2560 กัรรม้กัารอิสระ / กัรรม้กัารติรวิจสอบ / กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

2561 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, ปีระธุานกัรรม้กัาร, กัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง / บริษัท แอสเซีทไวิส์ จำกััด (ม้หาชื้น) 
2559 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ, กัรรม้กัารสรรหาและกัำหนดค่าติอบแทน 

บริษัท บีที เวิลธุ์ อินดัสติรีส์ จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2559 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารอิสระ, ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ / บริษัท ชื้ิค รีพับบลิค จำกััด (ม้หาชื้น)
2555 – 2560 รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารใหญ่, ปีระธุานสายสินเชื้้�อธุุรกัิจ / ธุนาคารเกัียรติินาคิน จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท    5/5  ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 22/23  ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง    2/2  ครั�ง
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นายวรัญญูู  ศิลา  (อาย่ 38 ปี)
กรัรัมูการั/กรัรัมูการับรัิห้ารั/

ปรัะธานกรัรัมูการับรัิห้ารัความูเส่�ยง/
ปรัะธานเจ้าห้น้าทึ่�บรัิห้ารั/กรัรัมูการัผู่้จัดการั

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กัันยายน 2555 (9 ปีี 3 เด้อน)
คุณวุฒิทางการศ้กษา : 

- ปีริญญาโท บริหารธุุรกัิจ ม้หาวิิทยาลัยอัสสัม้ชื้ัญ
- ปีริญญาติรี Communication Arts ม้หาวิิทยาลัยอัสสัม้ชื้ัญ

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DCP: Director Certification Program รุ่นที� 166/2012 

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

พ.ค. 2564 – ปีัจจุบัน ปีระธุานเจ้าหน้าที�บริหาร
2563 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารผู่้จัดกัาร
2555 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / กัรรม้กัารบริหาร / ปีระธุานกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง
2562 – 2563 รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร สายงานกัิจกัารภายใน
2557 – 2562 รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร ฝ่�ายสำนักักัรรม้กัารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

2552 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัาร / บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกััด
2553 – 2561 กัรรม้กัาร / บริษัท สหกัารโฮลดิ�ง จำกััด, บริษัท แอท 800 จำกััด, บริษัท บลิซีซี์ เขาค้อ จำกััด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุติรของนายเทพทัย ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : 89,003,700 หุ้น คิดเปี็นร้อยละ 16.18

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริษัท    5/5  ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 23/23  ครั�ง
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหารควิาม้เสี�ยง    2/2  ครั�ง
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คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท บริหารธุุรกัิจ (กัารเงิน) ม้หาวิิทยาลัยราม้คำแหง
- ปีริญญาติรี เศรษฐศาสติร์บัณ์ฑ์ิติ ม้หาวิิทยาลัยราม้คำแหง

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปีัจจุบัน รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารสายงานพัฒนาธุุรกัิจและกัารติลาด
2561 – 2562 รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารฝ่�ายพัฒนาธุุรกัิจและกัารติลาด
2558 – 2561 ผู่้ชื้่วิยกัรรม้กัารผู่้จัดกัารฝ่�ายพัฒนาธุุรกัิจและกัารติลาด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : 500 หุ้น คิดเปี็นร้อยละ 0.0001

นายสุธี  สมาธิ  (อาย่ 60 ปี)
รัองกรัรัมูการัผู่้จัดการั

สายงานพัฒนาธ่รักิจและการัตลาด

ผู้บริหาร
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นายเกรียงศักดิ�  ธรรมรักษา  (อาย่ 50 ปี)
รัองกรัรัมูการัผู่้จัดการัสายงานพัฒนารัะบบไอทึ่

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท วิิทยาศาสติร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม้หาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปีริญญาติรี วิิทยาศาสติร์ (สถึิติิศาสติร์) ม้หาวิิทยาลัยศรีนครินทรวิิโรฒ (ปีระสานม้ิติร)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปีัจจุบัน รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารสายงานพัฒนาระบบไอที
2558 – 2562 ผู่้ชื้่วิยกัรรม้กัารผู่้จัดกัารฝ่�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

2560 – 2561 กัรรม้กัาร / บริษัท แอคชื้ั�น แอนด์ ออคชื้ั�น จำกััด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี
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นางสาวพูนศิลป์  แก้วจำานงค์ (อาย่ 56 ปี)
รัองกรัรัมูการัผู่้จัดการัสายงาน
สำานักกรัรัมูการัและส่งเสรัิมูค่ณภาพ

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
 ปีริญญาติรีบริหารธุุรกัิจ ม้หาวิิทยาลัยราม้คำแหง

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2562 – ปีัจจุบัน รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารสายงานสำนักักัรรม้กัารและส่งเสริม้คุณ์ภาพ 
2546 – ม้.ค. 2564 เลขานุกัารกัรรม้กัารผู่้จัดกัาร 
2559 – 2562 รักัษากัารผู่้ชื้่วิยกัรรม้กัารผู่้จัดกัารฝ่�ายสำนักักัรรม้กัาร 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : 5,000 หุ้น คิดเปี็นร้อยละ 0.001
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นางอัญชลี  พรรคกลิน  (อาย่ 65 ปี)
กรัรัมูการับรัิห้ารั/รัองกรัรัมูการัผู่้จัดการั 

สายงานบัญชี่และการัเงิน

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท บริหารธุุรกัิจ  ม้หาวิิทยาลัยเกัษติรศาสติร์
- ปีระกัาศนียบัติรชื้ั�นสูง วิิชื้ากัารสอบบัญชื้ี  จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย
- ปีริญญาติรี บัญชื้ี จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย 
- ผู่้สอบบัญชื้ีรับอนุญาติ (3256)

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 
 DAP: Director Accredited Program รุ่นที� 124/2016

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2563 – ปีัจจุบัน กัรรม้กัารบริหาร
2562 – ปีัจจุบัน รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารสายงานบัญชื้ีและกัารเงิน
2560 – 2562 รองกัรรม้กัารผู่้จัดกัารฝ่�ายบัญชื้ีและกัารเงิน

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - คณ์ะกัรรม้กัารบริหาร 23/23 ครั�ง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
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นางสาวอรนุช จีระนันตสิน  (อาย่ 45 ปี)
ผู่้อำานวยการัฝุ่�ายบัญชี่

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท บัญชื้ี จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย
- ปีริญญาติรี บัญชื้ี ม้หาวิิทยาลัยกัรุงเทพ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2563 - ปีัจจุบัน ผู่้อำนวิยกัารฝ่�ายบัญชื้ี
2556 - 2561 ผู่้จัดกัารฝ่�ายบัญชื้ีอาวิุโส

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
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นางสาวนันทนิตย์  ราชกิจ  (อาย่ 37 ปี)
เลข้าน่การับรัิษััทึ

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท เศรษฐศาสติร์ธุุรกัิจ ม้หาวิิทยาลัยสุโขทัยธุรรม้าธุิราชื้
- ปีริญญาติรี บริหารธุุรกัิจ ม้หาวิิทยาลัยสุโขทัยธุรรม้าธุิราชื้
- ปีริญญาติรี นิติิศาสติร์ ม้หาวิิทยาลัยราม้คำแหง

การอบรม : 
- หลักัสูติรเลขานุกัารบริษัท (CSP) รุ่นที� 93/2018 สม้าคม้ส่งเสริม้สถึาบันกัรรม้กัารบริษัทไทย
- หลักัสูติรพ้�นฐานเลขานุกัารบริษัท รุ่นที� 1 ปีี 2558 สม้าคม้บริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท สหการประมูล จำากัด (มหาชน) : 

2563 - ปีัจจุบัน เลขานุกัารบริษัท / บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

2561 - 2563 เลขานุกัารบริษัท / บริษัท ไอร่า แฟื้คติอริ�ง จำกััด (ม้หาชื้น)
2557 - 2561 ผู่้ชื้่วิยเลขานุกัารบริษัท และนักัลงทุนสัม้พันธุ์ / บริษัท ทีอาร์ซีี คอนสติรัคชื้ั�น จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

เลขานุการบริษัท
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ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ไม้่ม้ีบริษัทย่อย

เอกี่สูารแนบ 2

เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้วิ่าจ้างหน่วิยงานภายนอกั ค้อ บริษัท ม้ัลติิพลัส ออดิท แอนด์ คอนซีัลติิ�ง จำกััด เปี็นผู่้ติรวิจ

สอบระบบควิบคุม้ภายในของบริษทัฯ โดยหัวิหน้าทมี้ติรวิจสอบควิบคุม้ภายใน ม้คีณุ์สม้บตัิ ิวิฒุกิัารศ้กัษา และ

ปีระสบกัารณ์์ในกัารทำงาน ดังนี�

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
- ปีริญญาโท บริหารธุุรกัิจม้หาบัณ์ฑ์ิติ ม้หาวิิทยาลัยธุรรม้ศาสติร์
- ปีริญญาติรี บัญชื้ีบัณ์ฑ์ิติ จุฬาลงกัรณ์์ม้หาวิิทยาลัย
- ผู่้สอบบัญชื้ีรับอนุญาติแห่งปีระเทศไทย เลขทะเบียน 3941
- วิุฒิบัติรผู่้ติรวิจสอบภายในวิิชื้าชื้ีพ (CPIAT) ของสม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย ทะเบียนเลขที� 734

การอบรมย้อนหลัง 5 ปี : 
ปีี 2564 - หลักัสูติร Audit working paper, สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย

- หลักัสูติร Quality Audit Improvement Program (QAIP), สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย
- หลักัสูติร Compliance Audit, สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย
- หลักัสูติร Internal Audit Comprehensive - ควิาม้กั้าวิหน้าด้าน IT, สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย
- หลักัสูติร EQCR and Monitoring 1/2564, สภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์

ปีี 2563 - กัารจัดทำงบกัารเงินรวิม้เชื้ิงปีฏิิบัติิกัาร รุ่นที� 1/2563, สภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์
- Corporate Finance รุ่นที� 1/2563, สภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์
- Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นที� 2/2563, สภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์
- J-SOX: กัารควิบคุม้ภายใน แนวิคิดหลักักัาร และกัารนำไปีปีฏิิบัติิใชื้้, สภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์
- The Role of IT Auditor with PDPA, สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย
- กัารบริหารควิาม้เสี�ยง ในภาวิะวิิกัฤติิ, สม้าคม้ผู่้ติรวิจสอบภายในแห่งปีระเทศไทย

นายสุรพล  ถวัลยวิชชจิต
ผู่้ตรัวจสอบรัะบบควบค่มูภายใน 
จากบรัิษััทึ มูัลติพลัส ออดิทึ แอนด์ คอนซัลติ�ง จำากัด

เอกี่สูารแนบ 3

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแล 
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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ปีี 2562 จัดอบรม้โดยสภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์:
- ปีระเด็นที�นักับัญชื้ีติ้องระวิังและเติรียม้ควิาม้พร้อม้สำหรับม้าติรฐาน NPAEs ในปีัจจุบัน
- เติรียม้ควิาม้พร้อม้ปีรับระบบบัญชื้ีและม้าติรฐาน NPAEs สำหรับกัารติรวิจสอบบัญชื้ีชืุ้ดเดียวิ
- กัารปีรับปีรุงข้อมู้ลทางบัญชื้ีและข้อผ่ิดพลาดในกัารจัดทำบัญชื้ีติาม้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน
- กัารรับรู้รายได้ติาม้ม้าติรฐานใหม้่ (TFRS 15) และกัารเปีลี�ยนแปีลงชืุ้ดม้าติรฐานกัารบัญชื้ีที�สำคัญและม้ี
  ผ่ลกัระทบสำหรับกัิจกัาร PAEs และ NPAEs
- IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที� 1/2562 กัารติรวิจสอบภายในแบบบูรณ์ากัาร 
  (Integrated Audit) รุ่นที� 1/2562
- เคร้�องม้้อทางกัารเงิน: IFRS9

ปีี 2561 จัดอบรม้โดยสภาวิิชื้าชื้ีพบัญชื้ี ในพระบรม้ราชืู้ปีถึัม้ภ์:
- กัารบัญชื้ีเกัี�ยวิกัับเคร้�องม้้อทางกัารเงิน
- กัารติรวิจสอบและข้อควิรพิจารณ์าในกัารติรวิจสอบเม้้�อกัิจกัารใชื้้คอม้พิวิเติอร์ปีระม้วิลผ่ลข้อมู้ล
- จับปีระเด็นสำคัญในรายงานกัารสอบบัญชื้ีของผู่้สอบบัญชื้ีติาม้ม้าติรฐานใหม้่
- โครงกัารอบรม้เพ้�อรับวิุฒิบัติรด้านกัารติรวิจสอบภายใน (หลักัสูติรที� 10)
- กัารปีระกัันคุณ์ภาพของงานติรวิจสอบภายใน

o ม้าติรฐานฉีบับ 1300
o วิิธุีกัารสร้างคุณ์ภาพในงานติรวิจสอบภายใน
o วิิธุีกัารปีระยุกัติ์ม้าติรฐานเพ้�อปีรับปีรุงด้านคุณ์ภาพ
o วิิธุีกัารพัฒนาปีรับปีรุงคุณ์ภาพในกัารปีฏิิบัติิ
o กัารวิัดผ่ลด้านคุณ์ภาพเปี็น KPI

- M – Score ดัชื้นีชื้ี�วิัด…? งบกัารเงินและหลักันิติิบัญชื้ีศาสติร์
- กัารปีรับปีรุงข้อมู้ลทางบัญชื้ีและข้อผ่ิดพลาดในกัารจัดทำบัญชื้ีติาม้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน

ปีี 2560 - Internal Audit in Disruptive Technology
- COSO 2013 กัรอบแนวิทางระบบกัารควิบคุม้ภายใน รุ่นที� 3/2560
- รับม้้อติาม้เกัณ์ฑ์์กัารรับรู้รายได้ใหม้่ติาม้ TFRS15 สำหรับธุุรกัิจทั�วิไปี รุ่นที� 2/2560

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี :
2556 - ปีัจจุบัน กัรรม้กัารบริหาร

บริษัท ม้ัลติิพลัส ออดิท แอนด์ คอนซีัลติิ�ง จำกััด
ปีระเภทธุุรกัิจ: ให้บริกัารติรวิจสอบบัญชื้ี, ติรวิจสอบภายในและที�ปีร้กัษา

เอกี่สูารแนบ 3
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หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บรษิทัฯ ได้จดัติั�งสำานกััติรวิจสอบภายในข้�นเพ้�อทำางานหนา้ที�กัำากับัดแูลกัารปีฏิบิตัิงิานด้านกัารติรวิจสอบ

ภายในของบริษัทฯ โดยหัวิหน้างานกัำากัับดูแลกัารปีฏิิบัติิงาน ม้ีคุณ์สม้บัติิ วิุฒิกัารศ้กัษา และปีระสบกัารณ์์ใน

กัารทำางาน ดังนี�

คุณวุฒิทางการศ้กษา : 
ปีริญญาติรี บริหารธุุรกัิจ ม้หาวิิทยาลัยสุโขทัยธุรรม้าธุิราชื้

การอบรม : 
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที� 20/2015

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีย้อนหลัง : 
2558 - ปีัจจุบัน ผู่้ติรวิจสอบภายใน

บริษัท สหกัารปีระมู้ล จำกััด (ม้หาชื้น)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม้่ม้ี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม้่ม้ี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา :

กั. กัรรม้กัารที�ม้ีส่วินร่วิม้ในกัารบริหารงาน พนักังาน ลูกัจ้าง หร้อที�ปีร้กัษาที�ได้รับเงินเด้อนปีระจำา ไม้่เปี็น
ข. เปี็นผู่้ให้บริกัารทางวิิชื้าชื้ีพ (เชื้่น ผู่้สอบบัญชื้ี ที�ปีร้กัษากัฎหม้าย) ไม้่เปี็น
ค. ม้ีควิาม้สัม้พันธุ์ทางธุุรกัิจที�ม้ีนัยสำาคัญอันอาจม้ีผ่ลทำาให้ไม้่สาม้ารถึทำาหน้าที�ได้อย่างเปี็นอิสระ  

(เชื้่น กัารซี้�อ/ขาย วิัติถึุดิบ/สินค้า/บริกัาร/กัารย้ม้/ให้กัู้ย้ม้เงิน) พร้อม้ระบุขนาดของรายกัาร (ถึ้าม้ี)
ไม้่ม้ี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :  ไม้่ม้ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม้่ม้ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) : ไม้่ม้ี

นายรุ่งพันธ์  ซื้าลลี
ผู่้ตรัวจสอบภายใน

เอกี่สูารแนบ 3
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1. ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีทรัพย์สินถึาวิรหลักัที�ใชื้้ในกัารปีระกัอบธุุรกัิจ ดังนี� 

ส่วนปีรับุปีร่งสิทธัิการเช้่า	อาค้าร	แลูะอ่ปีกรณ์

บริษัทฯ ม้ีส่วินปีรับปีรุงสิทธุิกัารเชื้่า อาคารและอุปีกัรณ์์จำนวิน 282.34 ล้านบาท ปีระกัอบด้วิย

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ� มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน

1. ส่วินปีรับปีรุงที�ดิน เจ้าของ 216.34 -ไม้่ม้ี-

2. อาคาร เจ้าของ 19.32

3. ส่วินปีรับปีรุงอาคารและระบบสาธุารณ์ูปีโภค เจ้าของ 8.97

4. เคร้�องม้้อเคร้�องใชื้้และอุปีกัรณ์์ติกัแติ่ง เจ้าของ 25.26

5. เคร้�องใชื้้สำานักังาน เจ้าของ 0.21

6. ยานพาหนะ เจ้าของ 11.07

7. งานระหวิ่างกั่อสร้าง เจ้าของ 1.17

รวม 282.34

ทั�งนี� สว่ินปีรับปีรงุสทิธุกิัารเชื้า่เป็ีนกัารปีรับปีรงุที�ดนิเชื้า่ซี้�งใชื้เ้ปีน็ที�ติั�งอาคารสำนักังานและที�สถึานที�จดั

เกั็บรถึของบริษัทฯ ทั�งในกัรุงเทพม้หานคร และติ่างจังหวิัด 

ณ์ 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีสินทรัพย์ไม้่ม้ีติัวิตินได้แกั่ โปีรแกัรม้คอม้พิวิเติอร์ ปีระกัอบด้วิยค่า

ลิขสิทธุิ�ซีอฟื้ต์ิแวิร์ติ่างๆ ที�บริษัทฯ ใชื้้ในกัารดำเนินธุุรกัิจรวิม้ถึ้งลิขสิทธุิ�ซีอฟื้ติ์แวิร์สำหรับกัารปีระมู้ลแบบ

ออนไลน์และงานระหวิ่างติิดติั�ง มู้ลค่าติาม้บัญชื้ี 4.60 ล้านบาท

2. สัญญาสำาคัญในการประกอบธุรกิจ 
ณ์ 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีสัญญาที�สำคัญในกัารปีระกัอบธุุรกัิจ ได้แกั่

2.1 สัญญาเชื้่าที�ดิน

2.2 สัญญาดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาดรถึยนติ์ รถึจักัรยานยนติ์ และทรัพย์สินอ้�นๆ

2.3 สัญญาฝ่ากัจอดรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์

2.4 สัญญาขนย้ายรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์

2.5 สัญญาวิ่าจ้างทำควิาม้สะอาดรถึยนติ์และจักัรยานยนติ์

รายละเอียดติ่อไปีนี�  

เอกสารแนบ 4  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
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2.2  สัญญาดำาเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ 
บริษัทฯ ทำสัญญาดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาดให้กัับผู่้วิ่าจ้างหลายราย โดย ณ์ วิันที� 31 

ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ม้ีกัารทำสัญญากัับผู่้วิ่าจ้าง 220 ราย สาม้ารถึสรุปีรายละเอียดของสัญญาได้ดังนี�

คู่สัญญา : ธุนาคาร/ สถึาบันกัารเงิน/ บริษัทลีสซีิ�ง/ บริษัทปีระกัันภัย/ 

หน่วิยงานภาครัฐและบริษัทเอกัชื้น

อายุสัญญา : 1 - 2 ปี ีหากัไม่้ม้กีัารบอกัเลิกัสญัญาให้ถึอ้วิา่ม้ผี่ลบงัคบัใชื้ต้ิอ่เทา่กัับ

อายุสัญญาเดิม้

กัารบอกัเลิกัสัญญา : เม้้�อคู่สัญญาฝ่�ายใดฝ่�ายหน้�งผ่ิดสัญญา หร้อม้ีควิาม้ปีระสงค์

บอกัเลิกัสัญญา คู่สัญญาติ้องบอกัเลิกัสัญญาเปี็นลักัษณ์์อักัษร 

บอกักัล่าวิให้คู่สัญญาทราบล่วิงหน้า 30 วิัน

รายลูะเอ่ยดิท่�สำค้ัญ่

1. ผู่้ว่ิาจ้างม้อบหม้ายให้บริษัทฯ เป็ีนผู่้จัดกัารปีระมู้ลรถึยนติ์ รถึจักัรยานยนติ์ และทรัพย์สิน

อ้�น ซี้�งเปี็นกัรรม้สิทธุิ�ของผู่้วิ่าจ้าง โดยผู่้วิ่าจ้างจะแจ้งรายกัารรถึยนติ์ รถึจักัรยานยนติ์ และทรัพย์สินอ้�น ที�จะ

นำเข้าปีระมู้ลเปี็นครั�งๆ ไปี

2. บริษัทฯ จัดกัารปีระมู้ลขายทอดติลาดรถึยนติ์ รถึจักัรยานยนติ์ และทรัพย์สินอ้�นๆ ในสถึาน

ที�ของบริษัทฯ ทั�งที�สำนักังานใหญ่ สำนักังานสาขา และสถึานที�ของผู่้วิ่าจ้างในกัรณ์ีที�รถึยนติ์ รถึจักัรยานยนติ์

ไม้่สาม้ารถึขนย้ายได้ หร้อสถึานที�อ้�นๆ ติาม้ที�ติกัลงร่วิม้กัันกัับผู้่ว่ิาจ้าง โดยใชื้้ระเบียบและวิิธีุกัารปีระมู้ล

ของบริษัทฯ

3. ผู่้วิ่าจ้างเปี็นผู่้กัำหนดราคาเปีิดปีระมู้ล โดยบริษัทเปี็นผู่้กัำหนดวิันและเวิลาในกัารปีระมู้ล

แติ่ละครั�ง ทั�งนี�โดยผ่่านควิาม้เห็นชื้อบของผู่้วิ่าจ้าง

4. บริษัทฯ จะติ้องดูแลรักัษาสภาพของรถึยนต์ิ รถึจักัรยานยนต์ิของผู่้ว่ิาจ้างที�ได้รับม้อบจากั

ผู่้วิ่าจ้างและติ้องจัดให้ม้ีปีระกัันภัย กัรณ์ีที�เกัิดควิาม้เสียหายนับติั�งแติ่รับม้อบทรัพย์สินจากัผู่้วิ่าจ้างเพ้�อนำม้า

ดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาด จนกัวิ่าจะได้ส่งม้อบทรัพย์สินค้นให้กัับผู่้วิ่าจ้าง หร้อจนกัวิ่าจะได้ส่งม้อบ

ทรัพย์สินให้แกั่ผู่้ปีระมู้ลซี้�อ เวิ้นแติ่เปี็นควิาม้เสียหายที�เกัิดข้�นจากักัารเส้�อม้สภาพติาม้ปีกัติิของรถึยนติ์

5. เม้้�อปีระมู้ลขายรถึยนติ์ หร้อรถึจักัยานยนติ์ได้ บริษัทฯ จะติ้องแจ้งชื้้�อผู่้ปีระมู้ลซี้�อได้และ

ราคาที�ปีระม้ลูซี้�อไดต่้ิอผู่ว้ิา่จา้งทนัท ีและติอ้งรบัเงนิม้ดัจำจากัผู่ป้ีระม้ลูซี้�อไดใ้นอตัิราไม้ต่ิ�ำกัวิา่รอ้ยละ 10 ของ

ค่ารถึยนติ์ หร้อจำนวิน 5,000 บาท สำหรับรถึจักัรยานยนติ์ และรับชื้ำระเงินส่วินที�เหล้อเพ้�อส่งม้อบให้กัับ

ผู่้วิ่าจ้างภายในระยะเวิลาที�กัำหนดไวิ้ในสัญญา โดยบริษัทฯ จะหักัเงินค่าดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาด

ออกั (ถ้ึาม้)ี จากันั�นผู่ว้ิา่จ้างจะสง่ม้อบใบคูม่้อ้จดทะเบยีนรถึยนติข์องกัรม้กัารขนสง่พร้อม้เอกัสารที�จำเป็ีนเพ้�อ

ดำเนินกัารจดทะเบียนโอนกัรรม้สิทธุิ�รถึยนติ์ให้กัับผู่้ที�ปีระมู้ลซี้�อได้

6. กัรณ์ทีี�ผู่ป้ีระม้ลูซี้�อผ่ดิสญัญาไม้ช่ื้ำระเงนิส่วินที�เหล้อ บรษิทัฯ จะติอ้งทำกัารรบิเงินม้ดัจำและ

ส่งม้อบให้กัับผู่้วิ่าจ้างภายในระยะเวิลาที�กัำหนดไวิ้ในสัญญาหลังหักัค่าดำเนินกัารปีระมู้ลขายทอดติลาด

7. ภายหลังกัารสิ�นสุดสัญญา ผู้่ทอดติลาดจะแจง้ให้ผู่ข้ายรับทราบและให้ดำเนินกัารนำรถึยนต์ิ

ที�ทั�งหม้ด ออกัจากัสถึานที�รบัฝ่ากัรถึยนติภ์ายใน 30 (สาม้สบิ) วินั นบัจากัวินัที�ไดร้บัแจง้ หากัผู้่ขายไม่้สาม้ารถึ
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นำรถึยนติ์ออกัจากัพ้�นที�ได้ภายในระยะเวิลาดังกัล่าวิ ผู้่ขายม้ีสิทธุิเรียกัเกั็บค่าฝ่ากัจอดรวิม้ทั�งค่าใชื้้จ่ายที�

เกัิดข้�นจริงในกัารดูแลรักัษารถึยนติ์ที�อยู่ในสถึานที�จอดรถึยนติ์ในอัติราคันละ 100 (หน้�งร้อย) บาท ติ่อวิัน 

นับแติ่วิันแรกัที�นำรถึยนติ์คันนั�นๆ เข้าจอด หร้อม้ีสิทธุินำรถึออกัขายทอดติลาดใหม้่

2.3  สัญญาฝากจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ ได้จัดพ้�นที�และให้บริกัารฝ่ากัจอดรถึสำหรับลูกัค้าที�วิ่าจ้างให้บริษัทฯ ดำเนินกัารปีระมู้ล

รถึยนติ์ หร้อรถึจักัรยานยนติ์ โดย ณ์ วิันที� 31 ธุันวิาคม้ 2564 บริษัทฯ ทำสัญญากัับผู่้วิ่าจ้างจำนวิน 205 ราย 

สาม้ารถึสรุปีรายละเอียดของสัญญาได้ดังนี�

คู่สัญญา : ธุนาคาร/ สถึาบันกัารเงิน/ บริษัทลีสซีิ�ง/ บริษัทปีระกัันภัย/ 

หน่วิยงานภาครัฐและบริษัทเอกัชื้น

อายุสัญญา : 1 - 2 ปีี หากัไม้่ม้ีกัารบอกัเลิกัสัญญาให้ถึ้อวิ่าสัญญาม้ีผ่ลบังคับติ่อ

เทา่กัับอายุสัญญาเดมิ้หร้อจนกัว่ิาจะยกัเลกิัสัญญาวิา่จา้งปีระม้ลูขาย

ทอดติลาด

กัารบอกัเลิกัสัญญา : เม้้�อคูส่ญัญาฝ่�ายใดฝ่�ายหน้�งผ่ดิสญัญา หรอ้ม้คีวิาม้ปีระสงค์บอกัเลกิั

สญัญา คูสั่ญญาติอ้งบอกัเลกิัสัญญาเปีน็ลกััษณ์์อักัษร บอกักัลา่วิให้

คู่สัญญาทราบล่วิงหน้า 30 วิัน

รายลูะเอ่ยดิท่�สำค้ัญ่

1. บริษัทฯ รับฝ่ากัจอดรถึยนติ์ หร้อรถึจักัรยานยนติ์ที�จะนำเข้าปีระมู้ลโดยไม้่คิดใชื้้จ่าย เวิ้นแติ่

กัรณ์ีที�ฝ่ากัจอดเกัินกัำหนดระยะเวิลาที�กัำหนดในสัญญา

2. ในกัรณ์ีที�ผู่้วิ่าจ้างระบุในสัญญาให้ม้ีกัารจัดทำรายงานรับม้อบ เม้้�อรับม้อบรถึยนติ์ หร้อ 

รถึจักัรยานยนติ์จากัผู่้วิ่าจ้าง บริษัทฯ จะติ้องจัดทำบันท้กัรับ ถึ่ายรูปี จัดทำรายงานกัารรับม้อบ และจำนวิน

รถึยนติ์ หร้อรถึจักัรยานยนติ์ที�รับฝ่ากั เพ้�อรายงานแกั่ผู่้วิ่าจ้างทุกัเด้อน

3. บรษิทัฯ จะติอ้งจดัใหม้้พีนกัังานรกััษาควิาม้ปีลอดภยัติลอด 24 ชื้ั�วิโม้ง และติอ้งจดัใหม้้ปีีระกันั

ภัยครอบคลุม้ควิาม้เสียหายที�อาจเกัิดข้�นติลอดระยะเวิลาที�ฝ่ากัจอด

2.4  สัญญาขนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาวิ่าจ้างขนย้ายรถึยนติ์ หร้อรถึจักัรยานยนติ์ จากัสถึานที�จอดรถึไปียังสถึาน

ที�ปีระมู้ลในพ้�นที�ติ่างๆ โดยทำสัญญากัับบริษัทขนส่ง 17 ราย โดยม้ีรายละเอียดที�สำคัญดังนี�

คู่สัญญา : บริษัทรับจ้างขนส่ง

อายุสัญญา : 1 ปีี หากัไม่้ม้ีกัารบอกัเลิกัสัญญาให้ถ้ึอว่ิาสัญญามี้ผ่ลบังคับใชื้้อีกั

คราวิละ 1 ปีี

กัารบอกัเลิกัสัญญา : เม้้�อฝ่�ายใดฝ่�ายหน้�งละเม้ดิสญัญา หรอ้บอกัเลกิัสญัญาเปีน็ลายลกััษณ์์

อักัษร ล่วิงหน้าไม้่ติ�ำกัวิ่า 30 วิัน
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รายลูะเอ่ยดิท่�สำค้ัญ่

1. ผู่้รับจ้างติกัลงขนย้ายรถึยนติ์ หร้อรถึจักัรยานยนติ์ ติาม้ที�บริษัทฯ ม้อบหม้ายให้ ติาม้วิันที�

และสถึานที�ติาม้ที�บริษัทฯ กัำหนดในใบสั�งจ้างแติ่ละครั�ง โดยผู่้รับจ้างจะติ้องจัดหาบุคลากัรและยานพาหนะ

ที�ม้ีสภาพดี เพ้�อปี้องกัันกัารติกัหล่น และวิัสดุ เคร้�องม้้อ ติลอดจนอุปีกัรณ์์ติ่างๆ ชื้นิดดีเพ้�อใชื้้ในงานติั�งแติ่

ติน้ทางถ้ึงปีลายทาง พร้อม้ทั�งดำเนนิกัารจดัระเบยีบรถึยนต์ิ หร้อรถึจักัรยานยนต์ิ ในพ้�นที�ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็ีน

ระเบียบเรียบร้อย

2. ผู่้รับจ้างคิดค่าขนส่งติาม้ระยะทางขนส่งและปีระเภทรถึที�ใชื้้ในกัารขนส่ง

3. ผู่ร้บัจ้างเปีน็ผู่รั้บผิ่ดชื้อบควิาม้เสยีหายที�เกิัดข้�นระหว่ิางกัารขนสง่ โดยผู้่รบัจ้างไดว้ิางเงนิเพ้�อ

เปี็นหลักัปีระกัันควิาม้เสียหาย อีกัทั�งผู่้รับจ้างติ้องจัดให้ม้ีปีระกัันภัยครอบคลุม้ควิาม้เสียหายจากัอุบัติิเหติุ 

หร้อภัยอ้�นๆ ที�จะเกัิดข้�นอันเน้�องม้าจากักัารรับจ้างขนส่ง

2.5 สัญญาว่าจ้างทำาความสะอาดรถยนต์และจักรยานยนต์
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาวิ่าจ้างให้ทำควิาม้สะอาดรถึยนติ์ หร้อ รถึจักัรยานยนติ์ที�จะนำเข้าปีระมู้ล 

ณ์ สำนักังานใหญ่ และสำนักังานสาขาจำนวิน 8 สัญญา โดยม้ีรายละเอียดที�สำคัญดังนี�

คู่สัญญา : บุคคลหร้อห้างร้าน

อายุสัญญา : 1 ปีี ทั�งนี�หากัไม้่ม้ีกัารบอกัเลิกัสัญญาให้ถึ้อวิ่าสัญญาม้ีผ่ลบังคับใชื้้

อีกัคราวิละ 1 ปีี

กัารบอกัเลิกัสัญญา : เม้้�อฝ่�ายใดฝ่�ายหน้�งละเม้ดิสญัญา หรอ้บอกัเลกิัสญัญาเปีน็ลายลกััษณ์์

อักัษร ล่วิงหน้าไม้่ติ�ำกัวิ่า 30 วิัน

รายลูะเอ่ยดิท่�สำค้ัญ่

1. ผู่้รับจ้างเป็ีนผู่้ทำควิาม้สะอาดรถึยนต์ิและรถึจักัรยานยนต์ิทุกัคันกั่อนที�จะเข้าปีระมู้ลขาย

ทอดติลาดในสำนกัังานใหญ ่และสำนกัังานสาขา ซี้�งบริษทัเปีน็ผู่จ้ดัหาพ้�นที�ทำควิาม้สะอาดและสาธุารณ์ปูีโภค

ให้ และผู่้รับจ้างเปี็นผู่้จัดเติรียม้เคร้�องม้้อเคร้�องใชื้้ อุปีกัรณ์์ และแรงงาน โดยคิดค่าติอบแทนติาม้ปีระเภทของ

รถึเปี็นรายคัน และ/หร้อเหม้าจ่าย 

2. บริษัทจะนำรถึยนติ์และรถึจักัรยานยนติ์ม้ายังจุดที�กัำหนดบริเวิณ์พ้�นที�ที�จะทำควิาม้สะอาด 

และผู่้รับจ้างจะทำกัารติรวิจรับกั่อนทำควิาม้สะอาด

3. ผู่้รับจ้างจะทำควิาม้สะอาดทั�งภายนอกัและภายในติัวิรถึติาม้รายละเอียดที�กัำหนดไวิ้ใน

สญัญา ผู่ร้บัจา้งจะรบัผ่ดิชื้อบควิาม้เสยีหายหรอ้สญูหายขณ์ะทำควิาม้สะอาด และกัรณ์ทีี�กัารทำควิาม้สะอาด

ไม้่ได้ติาม้ม้าติรฐานที�กัำหนด จะติ้องทำกัารแกั้ไขให้แล้วิเสร็จกั่อนกัารปีระมู้ลหร้อบริษัทจะไม้่จ่ายเงินค่าจ้าง

สำหรับรถึยนติ์หร้อรถึจักัรยานยนติ์คันนั�นๆ

3.  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม้่ม้ี-
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

หร่อเข้าดิูท่�เว็บุไซึ่ติ์ของบุริษัทฯ:

http://www.auct.co.th/uploadCenter/pdf/ir/8f930ea3d22ed1509f1562015f5b2c1220210203092020.pdf

หร่อเข้าดิูท่�เว็บุไซึ่ติ์ของบุริษัทฯ:

http://www.auct.co.th/uploadCenter/pdf/ir/f50e8527789a0fdf7f18dc49ec4d76fa20210203085428.pdf

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เอกี่สูารแนบ 5

เอกสารแนบ 5
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-สุวิทย์ ยอดจรััส-

(นายสุวิิทย์  ยอดจรัส)

ปีระธุานกัรรม้กัารบริหาร

-ไพบ้ลย์ เสรัีวิวัฒนา-

(รศ.ดร.ไพบูลย์  เสรีวิิวิัฒนา)

ปีระธุานกัรรม้กัาร

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเปี็นผู่้รับผ่ิดชื้อบติ่องบกัารเงินของบริษัทฯ รวิม้ถึ้งข้อมู้ลสารสนเทศทางกัารเงินที�

ปีรากัฏิในรายงานปีระจำปีี 2564 งบกัารเงินดังกัล่าวิจัดทำข้�นติาม้ม้าติรฐานกัารบัญชื้ีที�รับรองทั�วิไปีใน

ปีระเทศไทย โดยเล้อกัใชื้้นโยบายบัญชื้ีที�เหม้าะสม้และถึ้อปีฏิิบัติิอย่างสม้�ำเสม้อ รวิม้ทั�งกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ล

สำคัญอย่างเพียงพอในหม้ายเหตุิปีระกัอบงบกัารเงิน เพ้�อควิาม้โปีร่งใสและเป็ีนปีระโยชื้น์ติ่อผู้่ถ้ึอหุ้นและ

ผู่้ลงทุนทั�วิไปี

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทได้แต่ิงติั�งคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบซี้�งปีระกัอบด้วิยกัรรม้กัารอิสระผู้่ทรงคุณ์วุิฒ ิเป็ีน

ผู่ส้อบทานคณุ์ภาพของงบกัารเงนิและปีระเม้นิระบบกัารควิบคมุ้ภายใน โดยควิาม้เหน็ของกัรรม้กัารติรวิจสอบ

ปีรากัฏิอยู่ในรายงานของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบซี้�งได้แสดงไวิ้ในรายงานปีระจำปีีนี�แล้วิ

คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทม้ีควิาม้เห็นวิ่าระบบควิบคุม้ภายในของบริษัทฯ สาม้ารถึสร้างควิาม้เชื้้�อม้ั�นได้วิ่า

งบกัารเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะกัารเงินและผ่ลกัารดำเนินงาน อย่างถึูกัติ้องในสาระสำคัญ

รายงานความผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน

เอกี่สูารแนบ 6
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แบบ 56-1 One Report ปีี 2564184

 คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้ปีฏิบัิติหิน้าที�อยา่งอิสระติาม้ที�ไดร้บัม้อบหม้ายจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษทั 

และติาม้ขอบเขติ อำนาจหน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ทั�งนี� ในปีี 2564 

คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้ทั�งสิ�นจำนวิน 4 ครั�ง ซี้�งสรุปีสาระสำคัญในกัารปีฏิิบัติิหน้าที�ได้ดังนี�

 1.	 รายงานทางการเงิน คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้พิจารณ์าสอบทานข้อมู้ลที�สำคัญของ

งบกัารเงินรายไติรม้าส และงบกัารเงินปีระจำปีีของบริษัทฯ ร่วิม้กัับผู่้บริหาร ผู่้ติรวิจสอบภายใน ผู่้สอบบัญชื้ี 

ติลอดจนกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลเร้�องสำคัญในกัารติรวิจสอบ (KEY AUDIT MATTERS) ในรายงานผู้่สอบบัญชีื้ 

โดยกัารปีระเมิ้นและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบควิบคุม้ภายในของบริษัทฯ พิจารณ์าผ่ลกัระทบจากั

กัารเปีลี�ยนแปีลงม้าติรฐานรายงานทางกัารเงิน เพ้�อให้ม้ั�นใจวิ่า ม้ีกัารจัดทำรายงานทางกัารเงินอย่างถึูกัติ้อง

เชื้้�อถึ้อได้ เปี็นปีระโยชื้น์ติ่อผู่้ใชื้้งบกัารเงิน นอกัจากันี�คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้จัดให้ม้ีกัารปีระชืุ้ม้เปี็นกัาร

เฉีพาะกับัผู่ส้อบบญัชื้โีดยไม้ม่้ฝี่�ายจดักัารเขา้รว่ิม้ปีระชื้มุ้ โดยเปีน็กัารหาร้อถ้ึงขอ้ม้ลูที�ม้สีาระสำคญั และระบบ

กัารควิบคมุ้ภายในที�เกัี�ยวิขอ้งกับักัารจดัทำบญัชื้แีละรายงานทางกัารเงนิ ซี้�งเหน็วิา่ผู้่สอบบญัชื้ไีดรั้บควิาม้รว่ิม้

ม้้อที�ดีจากัฝ่�ายจัดกัาร ม้ีควิาม้เปี็นอิสระในกัารปีฏิิบัติิงาน 

	 2.	 รายการท่�เก่�ยวโยงระหว่างกัน	 หร้อรายกัารที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์ 

คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้พิจารณ์าสอบทานรายกัารที�เกัี�ยวิโยงกัันหร้อรายกัารที�อาจม้ีควิาม้ขัดแย้งทาง

ผ่ลปีระโยชื้น์ของบริษัทฯ โดยถึ้อหลักัควิาม้สม้เหติุสม้ผ่ล ควิาม้โปีร่งใส และกัารเปีิดเผ่ยข้อมู้ลอย่างเพียงพอ 

ซี้�งติ้องปีฏิิบัติิให้เปี็นไปีติาม้กัฎหม้าย และข้อกัำหนดของติลาดหลักัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

	 3.	 การบุรหิารค้วามเส่�ยง คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้พจิารณ์าสอบทานนโยบายและกัารปีฏิบิตัิิ

ติาม้หลกัักัารบรหิารควิาม้เสี�ยงของบรษัิทฯ เพ้�อใหม้้ั�นใจวิา่บรษิทัฯ ม้กีัระบวินกัารบรหิารควิาม้เสี�ยงที�เหม้าะสม้ 

ม้ีปีระสิทธุิผ่ล ซี้�งปีระกัอบด้วิย ควิาม้เสี�ยงด้านกัลยุทธุ์ ควิาม้เสี�ยงด้านกัารดำเนินงาน ควิาม้เสี�ยงด้านกัารเงิน 

ควิาม้เสี�ยงด้านกัฎระเบียบต่ิางๆ ควิาม้เสี�ยงด้านชื้้�อเสียง ควิาม้เสี�ยงด้านควิาม้ปีลอดภัยจากัอันติรายและ

ภัยพิบัติิ รวิม้ถึ้งม้าติรกัารติ่อติ้านกัารทุจริติคอร์รัปีชื้ัน และกัารรับแจ้งเบาะแสหร้อเร้�องร้องเรียนของบริษัทฯ 

ม้ีกัารปีระเม้ินทั�งปีัจจัยภายในและภายนอกั โอกัาสที�จะเกัิด ผ่ลกัระทบ และจัดทำแผ่นกัารจัดกัารควิาม้เสี�ยง 

เพ้�อปี้องกัันหร้อลดผ่ลกัระทบที�จะเกัิดข้�นติ่อกัารดำเนินธุุรกัิจให้อยู่ในระดับที�ยอม้รับได้ 

	 4.	 การค้วบุค้่มภัายในแลูะการติรวจสอบุภัายใน คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้พิจารณ์าอนุม้ัติิ

แผ่นงานติรวิจสอบปีระจำปีี และพิจารณ์าควิาม้เปี็นอิสระในกัารปีฏิิบัติิงานติรวิจสอบภายใน ม้ีกัารสอบทาน

ระบบกัารควิบคุม้ภายในของบริษัทฯ ติาม้แนวิทางของคณ์ะกัรรม้กัารกัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ 

ผ่ลกัารติรวิจสอบของหน่วิยงานติรวิจสอบภายในและผู่้สอบบัญชื้ี ไม่้พบปีระเด็นหร้อข้อบกัพร่องที�อาจส่ง

ผ่ลกัระทบติอ่บรษิทัฯ อยา่งม้นียัสำคญั ติลอดจนฝ่�ายจดักัารไดด้ำเนนิกัารปีรบัปีรงุแกัไ้ขติาม้ขอ้เสนอแนะของ

คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ผู่้สอบบัญชื้ี และหน่วิยงานติรวิจสอบภายในอย่างติ่อเน้�อง แสดงให้เห็นถึ้งกัารให้

ควิาม้สำคญัติอ่กัารควิบคมุ้ภายในของบรษัิทฯ ซี้�งสาม้ารถึสรา้งควิาม้เชื้้�อม้ั�นไดว้ิา่บรษิทัฯ ม้กีัารควิบคมุ้ภายใน

ที�เพียงพอ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริิษััท สหการิปริะมููล จำำากัด (มูหาชน) 185

	 5.	 การกำกับุดิูแลูกิจการท่�ดิ่ กัารปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้ายและกัฎระเบียบที�เกัี�ยวิข้อง คณ์ะกัรรม้กัาร

ติรวิจสอบได้พิจารณ์าสอบทานกัารบริหารจัดกัารเพ้�อให้เกัิดกัารกัำกัับดูแลกัิจกัารที�ดี กัารพิจารณ์าทบทวิน

ขอบเขติ อำนาจ หน้าที� และควิาม้รับผ่ิดชื้อบของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ กัารปีฏิิบัติิติาม้กัฎหม้าย รวิม้ถึ้ง

กัฎระเบยีบ ขอ้กัำหนด ที�เกีั�ยวิขอ้งติาม้กัฎหม้ายวิา่ดว้ิยหลกััทรพัยแ์ละติลาดหลกััทรพัยแ์หง่ปีระเทศไทย และ

กัฎหม้ายอ้�นที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารดำเนินธุุรกัิจของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

	 6.	 การพิ่ิจารณาเสนอแติ่งติั�งผูู้้สอบุบุัญ่ช้่ปีระจำปีี	2564 คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้พิจารณ์า

คดัเล้อกัผู่ส้อบบัญชื้ขีองบรษิทัฯ โดยพจิารณ์าจากัคณุ์สม้บตัิ ิควิาม้เปีน็อสิระของผู่ส้อบบญัชื้ ีควิาม้เชื้ี�ยวิชื้าญ 

ปีระสบกัารณ์์ ผ่ลกัารปีฏิิบัติิงาน ขอบเขติแนวิทางกัารติรวิจสอบ รวิม้ทั�งไม้่ขัดติ่อปีระกัาศของคณ์ะกัรรม้กัาร

กัำกัับหลักัทรัพย์และติลาดหลักัทรัพย์ จ้งเห็นควิรเสนอแติ่งติั�งผู่้สอบบัญชื้ีจากั บริษัท สำนักังาน อีวิาย จำกััด 

เปี็นผู่้สอบบัญชื้ีของบริษัทฯ ติ่อที�ปีระชุื้ม้คณ์ะกัรรม้กัารบริษัทเพ้�อขออนุม้ัติิติ่อที�ปีระชืุ้ม้ผู่้ถึ้อหุ้นให้เปี็น

ผู่้สอบบัญชื้ีของบริษัทฯ สำหรับปีี 2564 

 โดยสรุปี ในปีี 2564 คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบได้ปีฏิิบัติิหน้าที�ครบถึ้วิน ติาม้ขอบเขติ อำนาจหน้าที� 

และควิาม้รับผ่ิดชื้อบ ของคณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบ ติาม้ที�ได้รับอนุม้ัติิจากัคณ์ะกัรรม้กัารบริษัท โดยใชื้้ควิาม้

รูค้วิาม้สาม้ารถึ ควิาม้ระมั้ดระวัิงรอบคอบ ม้คีวิาม้เปีน็อิสระ ติลอดจนให้ขอ้คดิเหน็และคำแนะนำต่ิางๆ อย่าง

สร้างสรรค์ คณ์ะกัรรม้กัารติรวิจสอบมี้ควิาม้เห็นว่ิา บริษัทฯ ม้ีกัารจัดทำรายงานทางกัารเงินที�แสดงข้อมู้ล

อนัเปีน็สาระสำคัญและเช้ื้�อถ้ึอได้ สอดคล้องติาม้ม้าติรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน ม้กีัารเปิีดเผ่ยขอ้มู้ลรายกัาร

ระหว่ิางกัันที�อาจก่ัอให้เกิัดควิาม้ขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชื้น์อย่างเพียงพอ ม้ีกัระบวินกัารกัำกัับดูแลกิัจกัารที�ดี 

กัระบวินกัารบริหารควิาม้เสี�ยง และกัระบวินกัารควิบคุม้ภายในที�เพียงพอและเหม้าะสม้ รวิม้ทั�งปีฏิิบัติิติาม้

กัฎหม้ายและระเบียบที�เกัี�ยวิข้องกัับกัารดำเนินธุุรกัิจ

-เสาวณีีย์  ไทยรัุ่งโรัจน์-

(รศ.ดร.เสาวิณ์ีย์  ไทยรุ่งโรจน์)

ปีระธุานกัรรม้กัารติรวิจสอบ
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