รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ทั สหการประมู ล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการจัด ทําและการนําเสนองบการเงิ น เหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกําหนดให้ ข ้าพเจ้าปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญ ชี พิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุ ม ภายในของกิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และผลการดําเนิ น งานและกระแสเงิ น สดสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่ )

(ปรับปรุงใหม่ )

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

399,006,563

92,009,633

131,986,495

เงินลงทุนชัว่ คราว

9

22,782,641

22,720,740

64,800

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10

91,540,695

94,512,892

49,485,423

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

11

-

2,812,199

-

เงินค้างรับจากการขายเงินลงทุน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

25

-

-

6,001,972

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

25

-

-

51,020,220

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

12

-

290,000

-

2,271,568

3,093,353

1,987,936

515,601,467

215,438,817

240,546,846

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

13

39,608,930

38,364,815

37,263,021

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

11

-

9,328,364

-

-

-

5,400,000

เงินลงทุนระยะยาว
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

14

133,288,427

61,597,591

46,402,251

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

15

2,347,670

382,600

345,757

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16

998,203

473,958

-

3,351,810

4,176,298

3,724,719

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

179,595,040

114,323,626

93,135,748

รวมสิ นทรัพย์

695,196,507

329,762,443

333,682,594

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

กรรมการ ………………………………………………………. กรรมการ ……………………………………………………..
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

(ปรับปรุ งใหม่ )
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

(ปรับปรุงใหม่ )
1 มกราคม
พ.ศ. 2555
บาท

270,843,665
10,216,565
1,911,530
3,773,492

159,643,013
3,418,736
3,782,805
2,936,797

177,604,728
1,246,348
3,339,689

286,745,252

169,781,351

182,190,765

4,804,218
8,595,325
6,129,393

9,757,422
10,388,381
6,929,290

3,258,457
5,727,749
372,482
5,842,523

19,528,936

27,075,093

15,201,211

306,274,188

196,856,444

197,391,976

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17
18

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18
19
6

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
20
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 290,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 11,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 220,000,000 หุน้ มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 11,000,000 หุน้ มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
20
จัดสรร - ทุนสํารองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จดั สรร

183,998,784
6,503,899
60,919,636

5,021,348
17,884,651

2,929,308
23,361,310

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

388,922,319

132,905,999

136,290,618

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

695,196,507

329,762,443

333,682,594

137,500,000
145,000,000
110,000,000
137,500,000
110,000,000
110,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

467,260,130
(278,624,030)

346,262,801
(214,762,757)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

188,636,100
7,506,697
(32,949,503)
(75,138,162)
(711,860)

131,500,044
5,995,235
(28,192,873)
(63,842,707)
(539,411)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

87,343,272
(17,774,692)

44,920,288
(10,804,022)

69,568,580

34,116,266

3,192,509
(745,290)

(3,559,591)
818,706

2,447,219

(2,740,885)

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

72,015,799

31,375,381

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

69,568,580
-

34,116,266
-

กําไรสํ าหรับปี

69,568,580

34,116,266

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

72,015,799
-

31,375,381
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

72,015,799

31,375,381

0.15

0.08

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

7

24

19
16

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

6

110,000,000
-

-

2,929,308
-

23,733,792
(372,482)

136,663,100
(372,482)

110,000,000

-

2,929,308

23,361,310

136,290,618

2,092,040

(34,760,000)
31,375,381

6

ยอดภายหลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
เพิม่ ทุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

-

-

-

(2,092,040)
(34,760,000)
31,375,381

110,000,000

-

5,021,348

17,884,651

132,905,999

110,000,000
-

-

5,021,348
-

17,410,693
473,958

132,432,041
473,958

110,000,000

-

5,021,348

17,884,651

132,905,999

27,500,000
-

183,998,784
-

1,482,551
-

(1,482,551)
(27,498,263)
72,015,799

211,498,784
(27,498,263)
72,015,799

137,500,000

183,998,784

6,503,899

60,919,636

388,922,319

21
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
บาท

ยอดภายหลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

20
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

87,343,272

44,920,288

12,969,972
248,325
39,205
9,150
510,507
(89,159)
2,052,794
(6,000)
1,399,453
(4,453,481)
711,860

10,228,106
118,357
403,508
(15,450)
224,784
89,159
(5,250)
1,101,041
(4,189,280)
539,412

3,112,562
10,093,700
379,159
821,784
824,488
104,496,209
836,695
(799,897)

(45,220,900)
(8,704,570)
(379,159)
(269,919)
(451,580)
(17,961,715)
(402,891)
1,086,767

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

220,500,598
(711,860)
4,196,929
(12,246,397)

(18,889,292)
(539,412)
4,001,395
(7,413,020)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

211,739,270

(22,840,329)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

14
15
9
12
11
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

(1,244,115)

(1,101,794)

เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น

-

(22,640,490)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

6,000,000

-

51,000,000

เงินลงทุนระยะยาวลดลง

-

5,400,000

(80,802,724)

(19,542,209)

(2,213,395)

(155,200)

2,335,851

1,423

6,000

5,250

(81,918,383)

18,966,980

(6,824,478)

(1,343,513)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินปั นผลจ่าย

22

(27,498,263)

(34,760,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

20

211,498,784

-

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

177,176,043

(36,103,513)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

306,996,930

(39,976,862)

92,009,633

131,986,495

399,006,563

92,009,633

-

6,107,444

6,704,443

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

8

ข้ อมูลเพิม่ เติมสํ าหรับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่สาํ คัญ มีดงั นี้
การซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 48 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริ ษทั ได้เปิ ดที่ทาํ การสาขาแห่งหนึ่ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และมีสถานประกอบการประมูล 14 แห่งทัว่ ประเทศไทยในปั จจุบนั
งบการเงินได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จดั ทําขึ้น ตามหลักการบัญ ชี ที่ รับรองทัว่ ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการจัด ทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน
การจัด ทํางบการเงิ น ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ป ระมาณการ
ทางบัญ ชี ที่ สําคัญและการใช้ดุ ลยพิ นิ จของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้ นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของ
บริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
และประมาณการที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

9

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง

1)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กําหนดให้กิจการต้องรับรู ้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด ซึ่ งประกอบไปด้วยภาษีเงินได้
งวดปั จจุบ ันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี นโยบายการบัญ ชี ใหม่ และผลกระทบที่ เป็ นสาระสําคัญต่ อบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 6
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั คือ เรื่ อง
การพิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดําเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดําเนินอยู่ บริ ษทั ได้พิจารณา
และได้ขอ้ สรุ ป ว่าสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นสกุลเงิ นบาท ดังนั้นการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สินและกําไรสะสมของบริ ษทั นโยบายการบัญชี เพิ่มใหม่
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2.3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 8 กําหนดการนําเสนอส่ วนงานดําเนิ น งานในลักษณะเดี ยวกับ รายงาน
นําเสนอให้แก่ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวมี ผลกระทบเพียงการ
เปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสิ นใจ
เป็ นของผูถ้ ือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเครื่ องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได้
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 ยังได้อธิ บ ายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่ากิ จการอาจแสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของหรื อ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น อย่างใดอย่างหนึ่ งได้ การปรั บ ปรุ งมาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกับ
งบการเงินของบริ ษทั
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรม
ลงทุน จะต้องส่ งผลให้เกิดการรับรู ้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
ลงทุน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ ําหรับ
การวัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
กําหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการ
เกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์จากการใช้หรื อจากการขาย การปรับปรุ ง
มาตรฐานฉบับนี้ ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ ยวกับข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซึ่ งวัดมู ลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ ได้มีการรวมการตี ความฉบับที่ 21
เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่เป็ นส่ วนของมาตรฐาน
ฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งาน
ไม่จาํ กัดให้เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทําให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและ
อาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
โดยใช้หลักการทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง2555) ได้ตดั ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของบริ ษทั
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั สําหรับ
เหตุการณ์ และรายการที่ มีสาระสําคัญ มี การเพิ่ มเติ มข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลให้ครอบคลุ มการ
เปิ ดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
เป็ นปั จจุบนั จากข้อมูลล่าสุ ดของรายงานประจําปี ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานฉบับนี้
การปรับปรุ งมาตรฐานดังต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวกับการจําหน่ ายหรื อการจําหน่ ายบางส่ วนของหน่ วยงานใน
ต่างประเทศ วิธีการทางบัญชีดงั กล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาที่มี
วันเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกับ
รัฐบาลโดยยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ได้มีการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
จากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี กําหนดให้มีการปรับปรุ ง
โดยวิธียอ้ นหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ ง
วัดมูลค่าด้วยวิธียตุ ิธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
จากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี กาํ หนดให้มีการปรับปรุ ง
โดยวิธียอ้ นหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วธิ ีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง2555) ได้มีการอธิ บายการปั นส่ วนค่าความนิ ยมให้หน่ วยสิ นทรัพ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด จะต้องไม่เกินกว่าส่ วนงานดําเนินงานก่อนการรวมส่ วนงาน ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บ ายให้ชัดเจนขึ้ น เกี่ ยวกับ สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน
ที่ได้จากการรวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่สามารถระบุได้
ในสัญ ญาที่ เกี่ ยวข้องเท่ านั้น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนต้องรั บรู ้ แยกต่างหากจากค่าความนิ ยมแต่
สามารถรวมกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เกี่ยวข้องได้ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจรับรู ้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์ชุดเดียว
โดยที่สินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและ
วิธีการบันทึ กบัญชี ของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุนในกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกซื้อ จะทําได้กต็ ่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปั จจุบนั และ
ทําให้ผูถ้ ื อมี สิทธิ ได้รับส่ วนแบ่ งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิ จการตามสัดส่ วนที่ ลงทุนในกรณี ที่มีการชําระบัญชี
สําหรับองค์ประกอบอื่นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินจะกําหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จะนํามาใช้กบั รายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ท้ งั หมดซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง2555) ได้มีการกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่นมิตอ้ งนํามาปฏิบตั ิใช้ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการกําหนดให้เปิ ดเผย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการ
วัด มู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ของแต่ ล ะส่ ว นงานเมื่ อ มี การรายงานการวัด มู ล ค่ านั้น ให้ ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงาน
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อ
รุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา
หรื อจํานวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คิดลด ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่โดยอ้างอิงจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตีความนี้ กาํ หนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไข
ต่อไปนี้หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิตามข้อตกลงขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าว
เป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิ
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู ้สิ่งจูงใจที่ผใู ้ ห้เช่าให้แก่ผเู ้ ช่า
สําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่างบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในการประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฏหมายระหว่างกิจการกับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและ
เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า หรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชีจะต้องสะท้อนถึงเนื้อหาสาระของสัญญานั้น ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบตั ิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการใน
การพัฒนาและการดําเนิ นงานสําหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 กําหนดวิธีปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี ในงบการเงินของผูล้ งทุ น
สําหรับส่ วนได้เสี ยจากกองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมี การจัดการแยกต่างหาก และมีการ
จํากัดสิ ทธิของผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์ของกองทุน
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง สําหรับรอบระยะเวลาซึ่ งกิจการ
ได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนในการให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้าง การลงทุน การดําเนิ นงาน และการ
บํารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริ การสาธารณะ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาํ อธิ บายเกี่ ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ
พร้อมกับให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการที่มี
หลายองค์ป ระกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับ หรื อค้างรั บ จากลู กค้าต้องปั น ส่ ว นให้แต่ ละองค์ป ระกอบของ
รายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 17 กําหนดแนวปฏิ บ ัติในการบัน ทึ กการจ่ายสิ น ทรั พ ย์
นอกเหนื อจากเงินสดเป็ นเงินปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงการกําหนดเวลารับรู ้เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและ
การบัญชีสาํ หรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่าย
เมื่อกิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่าย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กําหนดวิธีการบัญชี สําหรับการโอนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซ่ ึ งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่ งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลง
ที่ ทาํ ให้กิจการได้รับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากลูกค้าเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายได้หรื อ
เพื่ อ ให้ลู กค้าเข้าถึ งสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง การตี ค วามฉบับ นี้ กล่ าวถึ งการวัด มู ล ค่ าเริ่ ม แรกของ
สิ นทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 กําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2)

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถื อปฏิ บตั ิ กบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึ งสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของบริ ษทั
2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั
ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการ
รับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ น
เงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรง
ข้ามการรั บ รู ้ ก าํ ไรหรื อ ขาดทุ น ของรายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ น ไว้ในกําไรหรื อ ขาดทุ น องค์ป ระกอบของอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกิน
บัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกถอน

2.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุ นเพื่อค้า คื อ เงินลงทุ นเพื่อจุดมุ่ งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั้นไม่ เกิ น
3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้ อล่าสุ ด
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่วแน่พร้อมกับมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนั ที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ ักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึง ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดย
วิธีราคาเจาะจง ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขและ ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้า มูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย บริ ษทั บันทึกบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพตามความจําเป็ นและเหมาะสม

2.8

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุ นเดิ มหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุ นเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่ อ ต้น ทุ น นั้น เกิ ด ขึ้ น และคาดว่าจะให้ป ระโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่ บ ริ ษ ทั และต้น ทุ น ดังกล่ าวสามารถ
วัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ และจะตัดมู ลค่าตามบัญ ชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนออก สําหรั บค่าซ่ อมแซมและ
บํารุ งรักษาอื่นๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ค าํ นวณโดยใช้วิธี เส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาทุ น แต่ ล ะชนิ ด ตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

โดยเฉลี่ยอายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินอยูร่ ะหว่าง 3 เดือน ถึง 30 ปี
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่ ราคาตามบัญ ชี สูงกว่ามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ราคาตามบัญ ชี จะถู กปรั บ ลดให้เท่ ากับ มู ลค่าที่ คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คาํ นวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ ในกําไร
หรื อขาดทุน
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2.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ
สิ ทธิการเช่ามีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิ ทธิ การเช่า
ถูกตัดจําหน่ ายและบัน ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น โดยวิธีเส้น ตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจประมาณ 21 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดําเนิ น การให้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ ัน สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ าย
ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

2.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุ กปี
สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.11 สั ญญาเช่ า
- กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญ ญาเช่ าเพื่ อเช่ าสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่ารถยนต์ซ่ ึงผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อ
หนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ ย
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรับยอดคงเหลื อของหนี้ สินทรัพย์ที่เหลื ออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิน
จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
- กรณีที่บริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่ าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่ าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน
ที่ จ่ายตามสั ญ ญาเช่ า ผลต่ างระหว่างยอดรวมของลู ก หนี้ เบื้ อ งต้น กับ มู ล ค่ าปั จจุ บ ัน ของลู ก หนี้ บัน ทึ ก เป็ นรายได้
ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อน
อัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรก
และจะทยอยรับรู ้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า)
รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.12 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ัท ได้ก ําหนดโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งานในหลายรู ป แบบ โดยเป็ นการจ่ ายชําระผ่ านผู ้บ ริ ห ารกองทุ น
ซึ่ งมี การคํานวณโดยใช้วิ ธี ท างคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ นระยะๆ บริ ษ ัท มี ท้ ังโครงการสมทบเงิ น และโครงการ
ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงิน บริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึ งแม้กองทุ นไม่ มีสิ นทรั พย์เพียงพอที่ จะจ่ายให้
พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการ
บําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
บริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จํานวนเงินดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ฐานเงินเดื อนและจํานวนปี ที่ พนักงานทํางานให้บริ ษทั นับถึ งวันที่ สิ้นสุ ดการทํางานที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุ นบริ การในอดี ตที่ ยงั ไม่รับรู ้
ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่า
ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิ ดขึ้ นจากการปรั บปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงวดที่เกิด
ต้นทุ นบริ การในอดี ตจะถู กรั บรู ้ ท ันที ในกําไรหรื อขาดทุ น ถ้าไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขใดๆในกองทุ นสําหรั บ
การให้บริ การที่เหลืออยูแ่ ละระยะเวลาที่มีสิทธิ ซึ่งในกรณี น้ ีตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ได้จ ัดตั้งกองทุ น สํ ารองเลี้ ยงชี พ พนั กงานซึ่ งจดทะเบี ยนแล้ว โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ ายสมทบ
โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริ ษทั ตามอัตราที่กาํ หนด เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ที่บริ ษทั จ่ายไปบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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2.13 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และ
ตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ประมาณการหนี้ สินเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี้ สิน
จะไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่ คล้ายคลึ งกันหลายรายการ กิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ กิจการจะสู ญ เสี ยทรัพ ยากร
เพื่ อจ่ ายชําระภาระผูก พัน เหล่ านั้น โดยพิ จ ารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูก พัน ทั้งประเภท แม้ว่า
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
จะมีระดับตํ่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลา
จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.14 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของบริ ษทั
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงิน สุ ท ธิ จากภาษี ขาย เงิ นคื น และส่ วนลด รายได้ส่วนใหญ่ เของบริ ษ ทั เกิ ดจากรายได้
ค่าดําเนินการจากการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสิ นทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายได้ค่าดําเนิ นการรับรู ้เมื่อให้บริ การจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็ จสิ้ น รายได้ค่านายหน้ารับรู ้เมื่อสามารถ
จัดให้มีผซู ้ ้ือจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้สาํ เร็ จตามเงื่อนไขในสัญญา
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
บริ ษทั รับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ได้รับจากลูกค้าโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective Interest Rate
Method) ตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
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2.15 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ น ปั น ผลที่ จ่ า ยไปยัง ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท บัน ทึ ก ในงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ซ่ ึ งที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หาร
จะประเมิ นสถานะของการยื่น แบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึ งสถานการณ์ ที่ส ามารถนํากฎหมาย
ภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
เจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิ ดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
การรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่ เกิ ดจากรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่ เกิ ด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณ
จากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ น
รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้ง
สิ น ทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิ น โดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย
หนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
บริ ษทั ได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลังเนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้และเปิ ดเผย
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6
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2.17 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ ยน และความเสี่ ยงด้านมู ลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงิ นสดอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตรา
ดอกเบี้ ยและความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาํ ให้
เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของบริ ษทั
บางส่ ว นเป็ นอัต ราลอยตัว บริ ษ ัท ไม่ ได้ใช้ อ นุ พ ัน ธ์ ด้านอัต ราดอกเบี้ ยเพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ยงที่ เกิ ด จาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ัท ไม่ มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ไม่ มี ลู ก หนี้ และเจ้าหนี้
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อเนื่ องจากลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย
บริ ษ ทั มี นโยบายที่ ท าํ ให้เชื่ อ มัน่ ได้ว่าได้ขายสิ น ค้าและให้บ ริ ก ารแก่ ลู กค้าที่ มี ป ระวัติสิ น เชื่ อ อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่ามูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าหัก
ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึ่ งลูกหนี้ การค้าที่คา้ งอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เป็ นลูกหนี้ ที่เกิ ดจากการประมูลรถยนต์ในช่ วงใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี ปั ญหาในการชําระหนี้
ค่ อ นข้างตํ่า เนื่ อ งจากลู ก หนี้ การค้าดังกล่ าวจะต้อ งชําระหนี้ ให้ กับ บริ ษ ัท ทัน ที เมื่ อ มี ก ารส่ งมอบรถยนต์
ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเชื่อจะค่อนข้างสั้น โดยอยูร่ ะหว่าง 4 วัน ถึง 28 วัน
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการบริ หารสภาพคล่องแสดงให้เห็ นได้จากการที่ มีการถื อเงินสดที่ เพียงพอและการมี วงเงิน
อํานวยความสะดวกจากการกู้ยืม ที่ ได้มี การตกลงไว้แล้วอย่างเพี ยงพอ ส่ ว นงานบริ ห ารเงิ น ของบริ ษ ทั ได้
ตั้งเป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะ
หามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายคล่อง (เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุนเพื่อค้าและตราสารหนี้
ตราสารทุ นเผื่อขาย) อ้างอิ งราคาในตลาดซื้ อขายคล่ อง ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ราคาตลาดอ้างอิ งสําหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั
มูลค่าตามบัญชี หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของลู กหนี้ และเจ้าหนี้ ที่ เกิ ดจากการให้บริ การประมู ลขายทอดตลาด ถื อว่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์สาํ หรับการเปิ ดเผยข้อมูล มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินคํานวณ
โดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันของบริ ษทั

4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมิ น อยู่บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคต
ที่ผบู ้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
บริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุน
ที่ อาจเกิ ดจากการที่ ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ ได้ บริ ษทั ประเมิ นค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากการคาดการณ์
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตในการรับชําระหนี้ และกรณี ของ
การผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ข)

อายุการใช้ งานของส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมู ลค่าคงเหลื อ สําหรั บ ส่ วนปรั บ ปรุ งที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์
และมู ล ค่ า คงเหลื อ มี ค วามแตกต่ า งไปจากประมาณการในงวดก่ อ น หรื อ มี ก ารตัด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์
ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ได้ให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้มีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้ น มู ล ค่ าปั จจุ บ ัน ของภาระผูก พัน บําเหน็ จ บํานาญขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัยที่ ใช้ในการคํานวณตาม
หลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยมี ข ้อ สมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ ง ข้อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ อัต ราคิ ด ลด
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ
บริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตรา
คิดลดที่เหมาะสมบริ ษทั พิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลกระโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่าย
ชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูล
เพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 19

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น การออกหุ ้นใหม่ หรื อการขาย
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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นโยบายการบัญชีใหม่
ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชี ใหม่ถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวข้างต้นต่องบแสดงฐานะการเงิน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ตามที่
แสดงไว้ เดิม
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสม(ลดลง)เพิ่มขึ้น

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายการ
ปรับปรุ ง ปรับปรุ งใหม่
บาท
บาท

- (372,482)
23,733,792 (372,482)

(372,482)
23,361,310

ตามที่
แสดงไว้ เดิม
บาท

รายการ
ปรับปรุ ง ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท

17,410,693

473,958
473,958

473,958
17,884,651

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ตามที่แสดงไว้ เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

10,831,756
3,559,591

(27,734)
(818,706)

10,804,022
2,740,885

0.07

0.01

0.08
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูลรถ
รถยนต์
มอเตอร์ ไซต์
บาท
บาท
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น

350,018,786

รายได้
ค่ าขนย้ าย
บาท

57,749,750 58,903,821

รายได้
รายได้
บริการอื่น จากการขาย
บาท
บาท
285,773

302,000

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

รวม
บาท
467,260,130
(278,624,030)
188,636,100
80,548,435
7,506,697
(711,860)
(17,774,692)
69,568,580

กําไรสําหรับปี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูลรถ
รถยนต์
มอเตอร์ ไซต์
บาท
บาท
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

256,635,975

รายได้
ค่ าขนย้ าย
บาท

48,529,506 34,455,334

รายได้
รายได้
บริการอื่น จากการขาย
บาท
บาท
714,986

5,927,000

รวม
บาท
346,262,801
(214,762,757)
131,500,044
39,464,464
5,995,235
(539,411)
(10,804,022)
34,116,266
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

145,973
56,481,814
342,378,776
399,006,563

116,435
35,663,781
56,229,417
92,009,633

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งประมาณร้อยละ 0.63 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.62 ถึง 0.75 ต่อปี )
9

เงินลงทุนชั่วคราว
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักทรัพย์ ที่ถือไว้ จน
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

22,640,490
71,051
22,711,541

80,250
(9,150)
71,100

22,720,740
71,051
(9,150)
22,782,641

หลักทรัพย์ ที่ถือไว้ จน
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

22,711,541
22,711,541

47,500
23,600
71,100

22,759,041
23,600
22,782,641

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดงั นี้

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)

ตราสารที่ถือจนครบกําหนด
- เงินฝากประจํา
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
- ตราสารทุน
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

22,711,541

22,640,490

71,100
22,782,641

80,250
22,720,740

เงิ น ฝากประจําเป็ นเงิ น ฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดื อน เงิ น ฝากธนาคาร จํานวน 20.00 ล้านบาท ครบกําหนดวัน ที่
28 มีนาคม พ.ศ. 2557 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.85 ต่อปี ) และเงินฝากธนาคาร จํานวน
2.64 ล้านบาท ซึ่งครบกําหนดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.70
- 2.85 ต่อปี ) ตราสารทุนเป็ นหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ค่ารถ - สุ ทธิ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

80,166,268
(440,135)
79,726,133
4,644,758
2,528,305
1,791,750
2,220,153
629,596
91,540,695

85,046,786
(445,000)
84,601,786
4,108,486
2,263,296
1,804,346
1,356,002
378,976
94,512,892
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)

ภายในกําหนด
เกินกําหนดตํ่ากว่า 3 เดือน
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน
เกินกําหนด 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

68,772,515
10,953,348
270
440,135
80,166,268
(440,135)
79,726,133

76,400,879
8,240,907
405,000
85,046,786
(445,000)
84,601,786

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

-

3,052,800
9,665,200
12,718,000
(577,437)
12,140,563

-

2,812,199
9,328,364
12,140,563

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วันทําการ
11

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจากการให้เช่ารถยนต์ ประกอบด้วย

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การขายลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง
บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการขายลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินนี้ จํานวน 2,052,794 บาท
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

-

379,159
(89,159)
290,000

รถยนต์มือสอง
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การขายรถยนต์ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
13

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงิ นฝากธนาคารประจําจํานวน 39.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 38.36 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ น
หลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อการขอใช้ไฟฟ้ าและการปฏิบตั ิตามสัญญา
ให้ดาํ เนิ นการประมู ลขายทอดตลาดจํานวน 8.01 ล้านบาท (หมายเหตุ ที่ 27.2) และใช้ในการคํ้าประกันวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
จากสถาบันการเงิน 3 แห่งจํานวน 25 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 27.4)

34

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิม่
การจําหน่ายออกไป
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุง เครื่ องมือ เครื่ องใช้
อาคารและ
และ
อาคาร ระบบสาธารณูปโภค
อุปกรณ์ ตกแต่ ง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

68,829,388
(42,489,031)
26,340,357

19,813,042
(12,649,116)
7,163,926

23,478,945
(22,598,298)
880,647

16,882,518
(10,992,566)
5,889,952

1,523,073
(1,233,387)
289,686

18,837,724
(13,752,541)
5,085,183

752,500
752,500

150,117,190
(103,714,939)
46,402,251

26,340,357
3,785,912
(67,277)
555,000
(3,651,079)
26,962,913

7,163,926
(386,702)
6,777,224

880,647
2,875,329
1,906,581
(733,440)
4,929,117

5,889,952
4,500,317
(1,115)
687,371
(2,385,223)
8,691,302

289,686
471,273
(157,815)
(134,107)
469,037

5,085,183
10,450,201
(2,937,555)
12,597,829

752,500
3,566,621
(3,148,952)
1,170,169

46,402,251
25,649,653
(226,207)
(10,228,106)
61,597,591

71,173,551
(44,210,638)
26,962,913

19,813,042
(13,035,818)
6,777,224

28,260,855
(23,331,738)
4,929,117

21,778,452
(13,087,150)
8,691,302

1,780,550
(1,311,513)
469,037

29,287,925
(16,690,096)
12,597,829

1,170,169
1,170,169

173,264,544
(111,666,953)
61,597,591
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การซื้ อเพิม่
การจําหน่ายออกไป
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุงทีด่ นิ
บาท

อาคาร
บาท

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค
บาท

เครื่ องมือ เครื่ องใช้
และ
อุปกรณ์ ตกแต่ ง
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

26,962,913
7,410,362
42,475,529
(4,494,645)
72,354,258

6,777,224
96,757
225,766
(441,428)
6,658,319

4,929,117
2,421,510
1,075,274
(1,576,026)
6,849,875

8,691,302
3,346,896
(12,208)
594,000
(3,139,083)
9,480,907

469,037
144,766
(135,645)
478,158

12,597,829
3,350,009
(2,673,135)
(3,183,244)
10,091,459

1,170,169
70,736,687
(161,016)
(44,370,569)
23,375,451

61,597,591
87,507,167
(2,846,359)
(12,969,972)
133,288,427

121,059,441
(48,705,183)
72,354,258

20,135,565
(13,477,246)
6,658,319

31,757,639
(24,907,764)
6,849,875

25,421,206
(15,940,299)
9,480,907

1,925,316
(1,447,158)
478,158

26,588,291
(16,496,832)
10,091,459

27,375,451
23,375,451

254,262,909
(120,974,482)
133,288,427

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ที่ได้ทาํ การก่อสร้างลานจอดรถที่สาํ นักงานใหญ่ และสํานักสาขาที่รังสิ ตแล้วเสร็ จ ดังนั้นงานระหว่างก่อสร้างจํานวน 70.74 ล้านบาท ได้ถูกโอนไปยังบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ยอดงานระหว่างก่อสร้างคงเหลือส่ วนใหญ่เป็ นงานก่อสร้างเกี่ยวกับการติดตั้งหลังคาโครงสร้างและงานพื้นคอนกรี ตที่เกี่ยวข้อง และการเทพื้นคอนกรี ตที่สาํ นักงานใหญ่ และ
สํานักงานสาขาที่รังสิ ต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาทุนของส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูร่ าคาตามทุนมีจาํ นวน 80.34 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 69.53 ล้านบาท)

36

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั มีสินทรัพย์ตามภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า โดยมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

16,584,393
(10,200,254)
6,384,139

16,584,393
(7,603,130)
8,981,263

สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

รวม
บาท

1,000,000
(781,745)
218,255

184,920
(57,418)
127,502

1,184,920
(839,163)
345,757

218,255
(47,619)
170,636

127,502
155,200
(70,738)
211,964

345,757
155,200
(118,357)
382,600

1,000,000
(829,364)
170,636

340,120
(128,156)
211,964

1,340,120
(957,520)
382,600

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่ม
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

รวม
บาท

170,636
2,099,370
(118,576)
2,151,430

211,964
114,025
(129,749)
196,240

382,600
2,213,395
(248,325)
2,347,670

3,099,370
(947,940)
2,151,430

454,145
(257,905)
196,240

3,553,515
(1,205,845)
2,347,670

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่ม
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินสรุ ปได้
ดังนี้
เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
วันที่ 31 ธันวาคม งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
เบ็ดเสร็จ
เบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,077,676
172,507
2,250,183

386,679
949,697
(172,507)
1,163,869

(745,290)
(745,290)

1,719,065
949,697
2,668,762

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(1,356,004)
(420,221)
(1,776,225)

261,208
(155,542)
105,666

-

(1,094,796)
(575,763)
(1,670,559)

473,958

1,269,535

(745,290)

998,203

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

230,852,011
37,929,574
2,062,080
270,843,665

142,162,313
16,829,700
651,000
159,643,013

เจ้าหนี้ ค่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้
ค่ารถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้น
18

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการ ประกอบด้วย

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

2,406,828
5,250,484
7,657,312
(941,564)
6,715,748

4,616,009
10,988,556
15,604,565
(2,064,338)
13,540,227

1,911,530
4,804,218
6,715,748

3,782,805
9,757,422
13,540,227

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,911,530
4,804,218
6,715,748

3,782,805
9,757,422
13,540,227

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึ่ งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สําหรับ
พนักงานเมื่อเกษียณ ซึ่ งเงินดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวนที่ต้ งั สํารองเงินผลประโยชน์พนักงานเป็ นไปตามอัตราที่ได้รับคําแนะนําจากนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ จํานวน
เงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปดังนี้

สํารองผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

8,595,325

10,388,381

สํารองเงินผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็ นดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง - สุ ทธิ

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

8,595,325
8,595,325

10,388,381
10,388,381

พ.ศ. 2556
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

4.56

3.6

7.53
7.53
7.53
7.53

6.0
6.0
6.0
6.0

ข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ของพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 29 ปี
อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 - 49 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

10,388,381
1,027,400
372,053
(3,192,509)
8,595,325

5,727,749
1,024,197
328,844
3,559,591
(252,000)
10,388,381

บริ ษทั ได้ให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทําการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง
วันต้นปี และสิ้ นปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ข้อสมมติฐานในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินดังกล่าวได้
มีการปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั กําไรจากการปรับปรุ งข้อสมมติฐานจํานวน 3,192,509 บาท ได้ถูก
บันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จํานวนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนมีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน)

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

1,027,400
372,053
1,399,453

1,024,197
328,844
1,353,041

41

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

ทุนที่จดทะเบียน

บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

11,000,000 110,000,000

-

209,000,000
- 209,000,000
220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000
70,000,000 35,000,000
290,000,000 145,000,000 220,000,000 110,000,000

-

290,000,000 145,000,000 220,000,000 110,000,000
(70,000,000) (35,000,000)
220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000

-

หุ้นสามัญ
หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม
หุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การลดทุนจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม
หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บาท

11,000,000 110,000,000

หุ้นสามัญ
หุ้น

220,000,000
- 220,000,000
440,000,000 110,000,000 440,000,000 110,000,000
110,000,000 27,500,000 110,000,000 27,500,000 183,998,784
550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 550,000,000 หุ ้น (พ.ศ. 2555 : 290,000,000 หุ ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2555 : 0.50 บาทต่อหุน้ ) หุ ้นสามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 550,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่า
หุน้ ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2555 : 220,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริ ษทั ดังนี้
1. จดทะเบียนลดทุนบริ ษทั จํานวน 35 ล้านบาท โดยวิธีลดจํานวนหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 70 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจํานวน 145 ล้านบาท เหลือจํานวน 110 ล้านบาท
2. เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษ ัท จากเดิ ม มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท เป็ นมู ล ค่ า หุ ้ น ละ 0.25 บาท
โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น บริ ษทั จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านหุ ้น เป็ น
440 ล้านหุน้ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 110 ล้านบาท
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั จํานวน 27.50 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 110 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
0.25 บาทเป็ นผลทําให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 110 ล้านบาท เป็ นจํานวน 137.50 ล้านบาท
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20

ทุนเรื อนหุ้น (ต่อ)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 137.50 ล้านบาท โดยประกอบด้วย
หุ ้นสามัญจํานวน 550 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและการเปลี่ยนมูลค่าหุ ้นกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
ในระหว่างไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั ได้ท าํ การขายหุ ้นสู่ สาธารณะจํานวน 110 ล้านหุ ้น และเรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุ น
ดังกล่าวเป็ นจํานวน 220 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วเพิ่มจํานวน 27.50 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่า
หุน้ จํานวน 192.50 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายหุ ้นจํานวน 8.51 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชี
ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญ เป็ นผลทําให้ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญลดลงจาก 192.50 ล้านบาท เป็ น 183.99 ล้านบาท บริ ษทั ได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2556

21

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไร
ซึ่งบริ ษทั ทํามาหาได้ ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนทุนของบริ ษทั
สํารองดังกล่าวเป็ นสํารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
22

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

5,021,348
1,482,551
6,503,899

2,929,308
2,092,040
5,021,348

เงินปันผล
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ ้นละ 1.80 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 11 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 19.80 ล้านบาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในอัตราหุน้ ละ 1.36 บาท ให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 11 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 14.96 ล้านบาท ดังนั้นรวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ นในปี พ.ศ. 2555 จํานวน
34.76 ล้านบาท

43

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

เงินปันผล (ต่อ)
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิของ
บริ ษทั ปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 220 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 11.00 ล้านบาท เงิน
ปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 550 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 16.50 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นรวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ นในปี
พ.ศ. 2556 จํานวน 27.50 ล้านบาท

23

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ
ค่านายหน้า
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าบริ การอื่นสําหรับการประมูล
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 14)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 15)
24

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

82,264,245
81,726,873
36,265,600
40,643,799
20,773,502
16,788,679
12,969,972
248,325

73,398,877
43,535,717
32,060,974
31,848,804
17,323,091
16,163,472
10,228,106
118,357

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

19,044,227
(1,269,535)
17,774,692

11,650,462
(846,440)
10,804,022

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)
ภาษีเงินได้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
25

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของจํานวน
หุน้ สามัญที่ชาํ ระแล้วและออกจําหน่ายในระหว่างปี

กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ชาํ ระแล้วและ
ออกจําหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

69,568,580

34,116,266

476,666,667
0.15

440,000,000
0.08

ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท (หมายเหตุ 20) เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่นาํ มาใช้ในการ
คํานวณกําไรต่อหุน้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้
ในปี ปั จจุบนั เสมือนว่าการแยกหุน้ นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
26

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมไม่วา่
จะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อย
ลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อ
กิ จการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษ ัทตลอดจนสมาชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิ ดกับบุ คคลเหล่ านั้น
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ
1.1

ดอกเบีย้ รับ
ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เขาค้อ ไฮแลนด์ รี สอร์ท
จํากัด
บริ ษทั สหการโฮลดิ้ง จํากัด

นโยบาย
กําหนด
ราคา

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

-

60,984
1,446,131
1,507,115

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน ร้อยละ 6 ต่อปี
บริ ษทั ใหญ่ ร้อยละ 6 ต่อปี

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ในท้องตลาด
1.2

ค่ าโฆษณาและประชาสั มพันธ์

บริ ษทั ศุภชวิศพงศ์ จํากัด

1.3

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน

ราคาที่ตกลง
ร่ วมกัน

-

240,000

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ พนักงาน

กรรมการและผูบ้ ริ หาร
1.4

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

นโยบาย
กําหนด
ราคา

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

566,787

1,854,177

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

13,429,934

13,944,440

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผูบ้ ริ หารและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
27

ภาระผูกพัน
27.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี
โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

28,447,602
100,714,549
137,000,203
266,162,354

24,225,087
63,459,845
119,784,556
207,469,488

27.2 หนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเพื่อการคํ้าประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

428,700
7,577,360
8,006,060

428,000
6,587,360
7,015,360

27.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่ อตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 :
120 ล้านบาท) จากสถาบัน การเงิ น สองแห่ ง เพื่ อ ใช้เป็ นทุ น หมุ น เวียนของกิ จการ วงเงิ น ดังกล่ าวคํ้าประกัน โดย
กรรมการบริ ษทั จนกระทัง่ มีการยกเลิกการคํ้าประกันส่ วนบุคคลตามที่ได้รับการอนุ มตั ิโดยธนาคารที่เกี่ ยวข้องใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท วงเงินสิ นเชื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 120 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 120 ล้านบาท)
27.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 25 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 25 ล้านบาท)
จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําธนาคาร
(หมายเหตุ 13)
27.5 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั
ไม่เกี่ยวข้อง 55 แห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์ 5 แห่ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้าเป็ นต้น
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
28

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ประชุมกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมในอัตราหุ ้นละ
0.09 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 550 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 49.50 ล้านบาท โดยจะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
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