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ภาพรวมธุรกจิ
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เกีย่วกบัเรา

❖ บริษทัแห่งแรกในประเทศไทยท่ีใหบ้ริการดา้นการประมูลและเป็นผูน้ าในธุรกิจ
ดา้นการประมูล

❖ ทีมงานมีประสบการณ์ท างานดา้นการประมูลมากวา่ 28 ปี
❖ พฒันาดา้นเทคโนโลย ีบริการออนไลน์ การขยายสาขา คลงัสินคา้ ระบบ

สารสนเทศ และระบบงานอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง
❖ ไดรั้บการยอมรับจากสถาบนัการเงิน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ

ผู้น ำด้ำนกำรประมูลในประเทศไทย

วสัิยทัศน์
เป็นบริษทัประมูลท่ีลูกคา้เลือกเป็นอนัดบัแรก 
ใหบ้ริการดีเลิศ ดว้ย “เสน่ห์ของการประมูล”

พนัธกจิ
• ใหบ้ริการรักษาทรัพยสิ์น ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกวา่การประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิม่อย่างครบวงจร โดยมุ่งเนน้ในความซ่ือสัตย ์การบริการท่ี

มีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ์ เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่า และความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทบัใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
• มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น 
• สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่ลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทกัษะ และความ

รับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพนูความผกูพนัต่อองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานทางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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พฒันาการที่ส าคญั

จดัตั้งบริษทั

ไดรั้บการแต่งตั้งจาก
องคก์ารเพื่อการปฏิรูป
สถาบนัการเงิน (ปรส.)
เพื่อท าการประมูล
รถยนตแ์ละทรัพยสิ์น
ของสถาบนัการเงินท่ี
ปิดกิจการ

ปี 2534

ปี 2541

เร่ิมจดัการประมูล
สญัจรในต่างจงัหวดั
เป็นคร้ังแรก
ปี 2546

เพิ่มพื้นท่ีจดัเกบ็
ทรัพยสิ์นในส่วน
รถยนตจ์  านวน 3 
จงัหวดั จากเดิม
17 จงัหวดั

ปี 2551

แปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชน
จ ากดั
ปี 2555

ปี 2556

เร่ิมซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ เป็นวนัแรกเม่ือ
วนัท่ี 9 ส.ค. 2556

ปี 2558

- เพ่ิมทรัพยสิ์นในการประมูล 
เช่น สินคา้แบรนดเ์นม
อสงัหาริมทรัพย์

- ด าเนินการจดัการประมูลให้แก่
หน่วยงานราชการ เช่น กรม
ศุลกากร ปปส. ปปง. กสทช.

ปี 2560
-Rebanding
-พฒันาระบบการ
ประมูลในรูปแบบ
ของ E-AUCTION 
ท่ีลานประมูล

- เพิ่มบริการ One 
stop service

ปี 2561

- พฒันาคลงัสินคา้จ.ราชบุรี
- เปิดคลงัสินคา้จ.สระแกว้ เพ่ือรองรับ
ปริมาณรถในฝ่ังภาคตะวนัออกท่ี
เช่ือมต่อกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
รองรับการขยายตวัในภาคกลาง

ปี 2562

เปิดคลงัสินคา้จงัหวดั
เชียงราย เพื่อรองรับ
ปริมาณรถในภาคเหนือ
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ

การให้บริการประมูลทรัพย์สิน

รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถยนตเ์พื่อการพาณิชย์ รถยนตเ์อนกประสงค์ ซากรถยนต์

รถยนต์

รถจกัรยานยนต์

อ่ืน ๆ

หมายเลขโทรศพัทส์วย อสังหาริมทรัพย์ สินคา้แบรนดเ์นมคล่ืนความถ่ี 5เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซิงเกอร์
อุปกรณ์ส านกังาน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย



การขยายสาขาครอบคลุมพืน้ทีส่ าคญัทัว่ประเทศ

สาขาและคลงัสินค้า 31 แห่ง ลานประมูล 13 แห่ง

ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ ภาคตะวนัออก

1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี
3. ราชบุรี

1. เชียงใหม่
2. พิษณุโลก

1. นครราชสีมา
2. อุบลราชธานี
3. อุดรธานี
4. ขอนแก่น

1. สุราษฎร์ธานี
2. สงขลา

1. ระยอง
2. ชลบุรี
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ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ ภาคตะวนัออก

1. กรุงเทพมหานคร
2. ปทุมธานี
3. สระบุรี
4. อยธุยา
5. สมุทรสาคร
6. ราชบุรี

1. เชียงใหม่
2. พิษณุโลก
3. นครสวรรค์
4. เพชรบูรณ์
5. เชียงราย
6. ล าปาง 

1. นครราชสีมา
2. อุบลราชธานี
3. อุดรธานี
4. ขอนแก่น
5. สุรินทร์
6. ร้อยเอด็
7. สกลนคร
8. ศรีสะเกษ

1. สุราษฎร์ธานี
2. สงขลา
3. ประจวบคีรีขนัธ์
4. ชุมพร
5. นครศรีธรรมราช
6. ภูเกต็
7. ตรัง

1. ระยอง
2. ชลบุรี: พทัยา
3. ชลบุรี : บา้นบึง
4. สระแกว้



Partners & Clients
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จัดเกรดรถร่วมกบัสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (7 พ.ค. 2563)

กจิกรรมในช่วงทีผ่่านมา

การประมูล 5G ของ กสทช. (16 ก.พ. 2563)

นักศึกษาปริญญาโท วทิยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เยีย่มชมกจิการของ AUCT (1 ม.ีค. 2563) 10



ช่วงสถานการณ์วกิฤต COVID-19

ตรวจวดัอุณหภูมิ ณ จุดคดักรอง ก่อนเข้าพืน้ที่บริษทัฯ

พ่นน า้ยาฆ่าเช้ือ ท าความสะอาดพืน้ที่ส านักงานและลานประมูล

มาตรการรักษาระยะห่าง - Social distancing
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ช่วงสถานการณ์วกิฤต COVID-19

มอบเจลแอลกอฮอล์ กบั ส านักงานเขตวงัทองหลาง

มอบเจลท าความสะอาดฆ่าเช้ือ กบั สน.วงัทองหลาง

AUCT ปันน า้ใจสู่ชุมชนสู้ภยั COVID-19

12
AUCT ปันน า้ใจสู้ภยัโควดิ-19 สู่ชุมชนเอือ้อาทร รังสิต คลอง 7/1 ปทุมธานี เม่ือวนัที่ 25 พ.ค. 2563



ประมูลออนไลน์ฝ่าวกิฤต ิCOVID-19

บริษัทฯ วางแผนรองรับการประมูลออนไลน์เพิม่มากขึน้ ก่อนวกิฤตการแพร่ระบาดเช้ือ COVID-19 ดงันี้

1. ปัจจุบนับริษทัฯ มี 6 ลานประมูล
2. เพิ่ม Server โดยมีการแยก Server ต่อลานประมูล
3. ส ารอง 1 Server กรณีผูใ้หบ้ริการ Server ล่ม (ซ่ึงเกิดข้ึนไดย้าก)
4. จ านวน Server รองรับผูใ้ช ้400-500 คน ต่อ 1 Server ดงันั้น สามารถรองรับผูใ้ชไ้ด ้2,400 – 3,000 คนพร้อมกนั
5. BANDWIDTH ระบบ E-Auction อยูท่ี่ 1,000 MB/SEC.
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จ านวนผู้สมคัรออนไลน์ ช่วงข้อมูล 16 ม.ีค. 63 – 10 ม.ิย. 63

ประมูลออนไลน์ฝ่าวกิฤต ิCOVID-19
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ลูกค้าลงทะเบียนหน้าลาน และออนไลน์ สนญ. และสาขา

ประมูลออนไลน์ฝ่าวกิฤต ิCOVID-19
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ประมูลออนไลน์ฝ่าวกิฤต ิCOVID-19
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ผลการด าเนินงาน
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การเปลีย่นแปลงและผลกระทบจากการน าเอามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า



มาตรฐานการบัญชีเดมิ (TAS17) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน 
บริษทับนัทึกค่าเช่าตามสญัญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานตามมูลค่าของสญัญาเช่าเฉล่ียตามอายสัญัญาเช่า
โดยวิธีเส้นตรง

มาตรฐานรายงานทางการเงนิใหม่ (TFRS 16) เร่ืองสัญญาเช่า
บริษทัรับรู้ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าเป็น “สินทรัพยสิ์ทธิการใช”้ และ “หน้ีสินตามสญัญาเช่า” ตาม
มูลค่าปัจจับนัของค่าเช่าคงเหลือท่ีตอ้งช าระตลอดอายสัญัญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า
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20

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า
ก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้ภาระผูกพนัที่เกดิขึน้จากสัญญาเช่า ทุกรายการดงันี้

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
จ านวนค่าเช่าทีย่งัไม่ได้จ่ายช าระทั้งหมดตามสัญญาเช่าปรับด้วยดอกเบีย้คดิลดให้เป็น            
มูลค่าปัจจุบนั

สิทธิการใช้สินทรัพย์
ราคาทุนทีป่ระกอบด้วยหนีสิ้นตามสัญญาเช่าและจ านวนเงนิทีจ่่ายไปล่วงหน้าตาม
สัญญาเช่า รวมถึงต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและต้นทุนการร้ือถอน

อายุการเช่า
ระยะเวลาของสัญญาเช่ารวมถึงระยะเวลาทีม่สิีทธิทีเ่ลือกขยายอายุสัญญาเช่าหากผู้เช่ามี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใช้สิทธิ

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้สินทรัพย์ตัดตามวธีิเส้นตรง
ดอกเบีย้จากหนีสิ้นตามสัญญาเช่าคดิลดตามระยะเวลาสัญญาเช่า (Front load)



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนของผูเ้ช่า ค่าใชจ่้ายมีลกัษณะเป็นแบบ front-loaded แทนท่ีจะเป็นเส้นตรงเหมือนปีก่อน ๆ

ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้ (b)

ดอกเบ้ียจ่าย  (a) ค่าเช่า

(TAS17)

(TAS17 )

( TFRS16 )
= (a)+(b)
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(หน่วย : ล้านบาท)

ตารางสรุปมูลค่าสิทธิการใช้ทีด่ินตามสัญญาเช่า

เร ิม่ - สิน้สดุ
 หนีส้นิตาม

สญัญาเชา่

 ดอกเบีย้จา่ย

รอตดับญัชี

 สทิธกิารใช้

ทีด่นิตาม

สญัญาเชา่

 อตัราดอกเบีย้

ตอ่ปี

ส ำนักงำนใหญ ่- กรุงเทพฯ ม.ค. 2535 - ม.ค. 2590 55 497.5 119.6 416.5 2.3%

สำขำปรมิณฑล - ปทมุธำนี (รังสติ-คลอง 8) ม.ีค. 2559 - ม.ีค. 2609 50 434.3 236.2 188.8 3.2%

สำขำตำ่งจังหวัด (9 สำขำ) ม.ค. 2557 ม.ิย. 2583 10 - 20 ปี 172.5 21.3 163.8 2.3%

คลังสนิคำ้ (20 คลัง) ส.ค. 2560 - ม.ิย. 2572 2 - 10 ปี 53.0 3.2 51.2 2.0%

1,157.3 380.4 820.3 2.4%

380.4

776.9

  รวม

  หนีส้นิตามสญัญาเชา่

ณ 31 ม.ีค. 2563

 

สถานที่

ระยะเวลา
 

อายุสญัญา

(ปี)

   หกั ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัชี

* หมายเหตุ :  อตัราดอกเบ้ียคิดลดค านวณจากอายสุญัญาเช่าท่ีเหลือ โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลและเครดิตเรตต้ิงของบริษทั 
ขอ้มูลอา้งอิงในการหา credit spread ใน http://www.thaibma.or.th/ 

*
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งบแสดงฐานะการเงิน

  31 ธ.ค.2562   31 ม.ีค.2563
% ผลต่าง    

เทยีบปี 2562
   สินทรัพย์
            เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด                  68.69                113.76 65.6%
            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน                320.27                310.32 (3.1%)
            ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                246.20                252.57 2.6%
            สินทรัพยสิ์ทธิการใช้                        -                  820.30 100.0%
            ลูกหน้ีและสินทรัพยอ่ื์นๆ                186.23                192.90 3.6%
   สินทรัพย์รวม 845.40               1,646.23            94.7%

งบแสดงฐานะการเงนิ
ไตรมาส 1/2563

   หนีสิ้น
            หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ                        -                  776.91 100.0%
            เจา้หน้ีและหน้ีสินอ่ืน 307.34                              273.39 (11.0%)
   หน้ีสินรวม                328.12             1,217.36 271.0%
   ส่วนของเจา้ของ 517.28               428.87               (17.1%)
 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                845.40             1,646.23 94.7%

( หน่วย:ลา้นบาท )
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งบก าไรขาดทุนเปรียบเทยีบ

มาตรฐานบัญชีใหม่
(TFRS 16)

Q1/2562 Q1/2563 Q1/2563 มาตรฐานเดมิ มาตรฐานใหม่
รายไดจ้ากการให้บริการ 197.91                233.01                233.01 17.7% 17.7%
รายไดอ่ื้น 0.53                    1.12                    1.12 111.3% 111.3%
รวมรายได้ 198.44                234.13                234.13                     18.0% 18.0%
ตน้ทนุการให้บริการ (89.81)                (115.83)              (118.34) 29.0% 31.8%

ก าไรขั้นต้น 108.10                117.18                114.67 8.4% 6.1%
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 54.6% 50.3% 49.2% (7.9%) (9.9%)
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (34.74)                (38.34)                (40.99) 10.4% 18.0%
รวมค่าใช้จ่าย (124.55)              (154.17)              (159.33)                   23.8% 27.9%
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 73.91                  79.96                  74.79                       8.2% 1.2%
รายไดท้างการเงิน 0.83                    1.11                    1.11 33.7% 33.7%
ต้นทุนทางการเงิน -                     -                     (5.11) 0.0% (100.0%)
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 74.74                  81.07                  70.79 8.5% (5.3%)
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (15.84)                (17.56)                (17.56) 10.9% 10.9%
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.67                    1.17                    (1.35) 76.0% (302.7%)
ก าไรสุทธิ 59.56                  64.55                  51.87                       8.4% (12.9%)
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :
ผลขาดทุนจากการประมาณการโครงการ ผลประโยชน์
พนักงาน ตามหลักการคณติศาสตร์ประกนัภยั
 ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 59.56                  61.75                  49.07                       3.7% (17.6%)
อตัราก าไรสุทธิ   (%) 29.9% 27.4% 22.1% (8.4%) (26.1%)

(100.0%)

(TAS 17)งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มาตรฐานบัญชีเดมิ

เปรียบเทียบปี 62 (YoY)

                        -                        (2.80) (2.80) (100.0%)

( หน่วย:ลา้นบาท )
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ผลกระทบจาก TFRS 16

หมายเหตั : ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จากการกลบัรายการหน้ีสินความแตกต่างค่าเช่าทางบญัชีกบัทางภาษี ท่ีบนัทกึตามมาตรฐานฉบบัเดิม ( TAS 17 )

มาตรฐานบัญชี การปรับปรุง  มาตรฐานบัญชี
      เดมิ  TFRS16  ใหม่

รายได้รวม 234.13            -                   234.13             
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (98.71)             -                   (98.71)              

ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้ทรัพยสิ์น -                      (19.63)              (19.63)              
ค่าเช่าท่ีดินและค่าตอบแทนการเช่า (17.12)             17.12               -                       
รวมต้นทุนการให้บริการ (115.83)           (2.51)                (118.34)            

ค่าใช้จ่ายในการใหบ้ริการและบริหาร (38.18)             (38.18)              
ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้ทรัพยสิ์น (2.13)                (2.13)                
ค่าเช่าท่ีดินและค่าตอบแทนการเช่า (0.15)               (0.53)                (0.68)                
รวมค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร (38.33)             (2.66)                (40.99)              

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 79.97              74.79               
รายได้ทางการเงิน 1.11                -                   1.11                 
ต้นทุนทางการเงิน -                      (5.11)                (5.11)                

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 81.07              (5.11)                70.79               
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (จ่ายสรรพากร) (17.56)            - (17.56)             
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

- ปรับคร้ังเดียวเมือ่เปลีย่นมาตรฐานบัญชี -                (4.93)               (4.93)               
- ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรายไตรมาส 1.04               2.53                3.58                

รวมภาษีเงินได้นิติบุคคล (16.52)             (2.40)                (18.92)              

ก าไรสุทธิ 64.55              (12.69)              51.87               

ไตรมาส 1 /2563
งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)
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ผลกระทบจาก TFRS 16

มาตรฐานบัญชี การปรับปรุง  มาตรฐานบัญชี
 เดมิ  TFRS16  ใหม่

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 100.07            13.61               113.68             

กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน (55.00)             -                       (55.00)              

กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน -                      (13.61)              (13.61)              

    ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                      (8.50)                (8.50)                

    ดอกเบ้ียจ่าย -                      (5.11)                (5.11)                

การเปลีย่นแปลงสุทธิเงินสด 45.07              -                       45.07               

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
ไตรมาส 1 /2563

 มาตรฐานบัญชี  การปรับปรุง  มาตรฐานบัญชี
  เดมิ   TFRS16  ใหม่

สินทรัพย์
ค่าเช่าท่ีดินและค่าตอบแทนการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 81.20              (79.83)              1.37                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                  -                   820.30             

81.20              (79.83)              821.67             
หนีสิ้น

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                  776.91             776.91             

ส่วนของผู้ถือหุ้น 428.87            -                   428.87             

ไตรมาส 1 /2563
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
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ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563
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( หน่วย:ลา้นบาท )

ผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563

* ปี 2562 เป็นรายได้ทางการเงิน และปี 2563 เป็นต้นทนุทางการเงินสทุิิ

*
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โครงสร้างรายได้จากการให้บริการเปรียบเทียบรายไตรมาส 1 และ ปี 2563

( หน่วย:ล้านบาท )
693.17
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเปรียบเทยีบ

21.0%

139.72

177.55

8.6%

12.1%

18.7%

28.8%

19.8%

10.3%

6.3%

12.3%

7.3%

18.4%

25.6%

10.8%
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ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

N = TFRS 16

O = TAS 17
31



ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิรายปี  

N = TFRS 16

O = TAS 17 32



อตัราส่วนทางการเงิน

(หน่วย:ลา้นบาท)
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มาตรฐาน
บัญชีใหม่ บัญชีเดมิ บัญชีใหม่

 Q1/2562  Q1/2563  Q1/2563  ผลต่าง(%) ผลต่าง(%)
   อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 54.62        50.29        49.21          (4.3%) (5.4%)
   อตัราก าไรสุทธิ   (%) 29.89        27.44        22.05          (2.5%) (7.8%)
   EBITDA (%) 43.18        40.13        47.00          (3.0%) 3.8%
   ROA   (%) 27.68        33.26        22.80          5.6% (4.9%)
   ROE   (%) 36.80        49.05        47.01          12.3% 10.2%
   D/E (%) 0.63          0.96          2.84            0.3% 2.2%
   BV     (บาท) 0.94          0.80          0.78            (14.9%) (17.1%)
   EPS    (ต่อหุน้/บาท) 0.11          0.11          0.09            1.6% (17.6%)

เปรียบเทียบมาตรฐาน
อตัราส่วนทางการเงนิ

มาตรฐานบัญชีเดมิ



อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

ROA

ROE

N = TFRS 16

O = TAS 17
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การจ่ายปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ หลงัหักภาษเีงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย
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แผนงานในอนาคต
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แผนงานในอนาคต

To move forward

More and more Social Media

www.auct.co.th
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Disclaimer: This information is prepared by Union Auction Public Company Limited aims to publicize company’s information to investors for only investment decision support which do not aim to persuade for company’s securities trading. The investors 
should consider for above presented carefully for taking decision. The Company will not responsible for any disadvantages as claimed to cause of these information for decision support. If the investors require additional information, please find via The
Office of The Securities and Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of Thailand (SET). The Company reserved for this information edition or addition in this website without inform to investors in advanced. Also do not allow any person to 
duplicate, modify or publicize to public for all or some without permission from the Company. 38


