
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน  
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 



 

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91,724,248 250,102,402

เงินลงทุนชัว่คราว 6 123,112,929 95,032,685

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 7 70,614,151 85,901,103

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,217,064 1,656,870

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 288,668,392 432,693,060

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 32,860,899 32,860,899

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 245,008,101 245,082,248

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9 24,066,656 24,961,478

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,145,420 5,123,745

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 2,420,527 6,208,198
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,858,602 4,180,262

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 316,360,205 318,416,830

รวมสินทรัพย์ 605,028,597 751,109,890

กรรมการ ……………………………………………………….  กรรมการ ……………………………………………

                                      (นายเทพทยั  ศิลา)                    (นายสุวทิย ์ ยอดจรัส)

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 151,981,248 243,809,327
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 7,399,146 17,713,783
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,630,313 5,214,398

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 170,010,707 266,737,508

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,829,946 8,818,524
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 30,708,625 25,392,777

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 41,538,571 34,211,301

รวมหนีสิ้น 211,549,278 300,948,809

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญัจาํนวน 550,000,000 หุน้ 
   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 550,000,000 หุน้ 
   มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000

กาํไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 183,998,784 183,998,784
จดัสรร - สาํรองตามกฎหมาย 13,750,000 13,750,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,230,535 114,912,297

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 393,479,319 450,161,081

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 605,028,597 751,109,890

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5 158,035,001 185,463,302 448,770,704 539,688,087
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5 (83,615,952) (91,963,361) (241,218,213) (266,922,019)

กําไรขั้นต้น 74,419,049 93,499,941 207,552,491 272,766,068
รายไดอ่ื้น 1,331,850 3,077,561 4,524,107 8,708,840
ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (7,491,957) (9,217,453) (25,014,962) (26,553,338)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,631,450) (23,288,011) (70,848,850) (69,081,469)
ตน้ทุนทางการเงิน - - - (277,513)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 45,627,492 64,072,038 116,212,786 185,562,588
ภาษีเงินได้ 12 (9,990,218) (13,056,716) (24,395,648) (38,460,523)

กําไรสําหรับงวด 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
  กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กําไรสําหรับงวด 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 35,637,274 51,015,322 91,817,138 147,102,065

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.06 0.09 0.17 0.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว
ที่ออกและชําระ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง รวมส่วนของ
เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 137,500,000 183,998,784 13,750,000 124,110,601 459,359,385

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 11 - - - (198,000,000) (198,000,000)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 147,102,065 147,102,065

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 13,750,000 73,212,666 408,461,450

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ว) 137,500,000 183,998,784 13,750,000 114,912,297 450,161,081

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย 11 - - - (148,498,900) (148,498,900)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 91,817,138 91,817,138

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 13,750,000 58,230,535 393,479,319

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

กําไรสะสม



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 116,212,786 185,562,588
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 9 28,235,728 19,255,785
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 2,136,756 1,529,947

- (6,000)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน - 5,700
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (779,586) -

- 83,445
เงินปันผลรับ - (2,550)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,011,422 723,750
ดอกเบ้ียรับ (2,163,600) (3,158,978)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - 277,513

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,196,077 (28,010,116)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (1,560,194) (449,045)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,109,331 3,398,131
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (91,828,079) 120,336,845
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,415,915 9,328,416
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,315,848 6,378,228

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 81,302,404 315,253,659
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (362,249)
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย - (277,513)
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 2,254,475 3,622,961
ภาษีเงินไดจ่้าย (36,731,962) (53,745,664)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 46,824,917 264,491,194

6

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํติดภาระคํ้าประกนัลดลง - (302,200)

เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 6 (28,134,844) (9,333,506)

- 30,563,447

เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงท่ีดิน 9 (28,701,993) (93,189,869)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,320,000 -

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 (1,241,934) (12,789,549)

6 54,600 -

รับเงินปันผล - 2,550

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (56,704,171) (85,049,127)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 11 (148,498,900)        (198,000,000)        

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - (4,798,246)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,498,900) (202,798,246)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (158,378,154) (23,356,179)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 250,102,402 386,186,802

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 91,724,248 362,830,623

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินสดรับคืนส่วนจากเงินลงทุนชัว่คราว

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัท สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 

518/28 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

บริษทัมีท่ีทาํการสาขาทั้งหมด 8 แห่ง มีท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 
- สาขาท่ี 1 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํผกักดู อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  
- สาขาท่ี 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 80 ถนนพทุธมณฑลสาย 2  แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 
- สาขาท่ี 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 325/2 หมู่ท่ี 7 ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
- สาขาท่ี 4 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 
- สาขาท่ี 5 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/2 หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดั สุราษฎร์ธานี 
- สาขาท่ี 6 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 6 หมู่ท่ี 9 ตาํบลหนองกินเพล อาํเภอวารินชาํราม จงัหวดั อุบลราชธานี 
- สาขาท่ี 7 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 313 หมู่ท่ี 5 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา 
- สาขาท่ี 8 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 142/4 หมู่ท่ี 1 ซอยบา้นหนองบวั ตาํบลหมากแขง็ อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั  
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด)  
ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล  
และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํ
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบกบับริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติั 
ทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน  
การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีอาจส่งผลกระทบกบับริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วม
กิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้ง
เปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการ
จาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นลาํดบัชั้นท่ี 2 
และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการปรับ
ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดใหน้าํเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์
ของส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบั
ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มใหป้ฏิบติัใชก้บัทุกสัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
 
 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

   และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ 

   เกิดข้ึน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด 
   เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน ์
   ของพนกังาน 

 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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3 การประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อการ 
นาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

4 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้) 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
สินทรัพยท์างการเงิน     
 หลกัทรัพยเ์พือ่ขาย-ตราสารทุน

(หมายเหตุ 6) - - - - 

รวมสินทรัพย์ - - - - 

 
ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดท้าํการขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแลว้ทั้งหมด 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

13 

4 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     
สินทรัพยท์างการเงิน     
 หลกัทรัพยเ์พือ่ขาย-ตราสารทุน 

(หมายเหตุ 6) 54,600 - - 54,600 

รวมสินทรัพย์ 54,600 - - 54,600 
 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
 

เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายการท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดสั้น และ 
มีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่ายุติธรรม เคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว
ประกอบดว้ยรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เงินลงทุนระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน  
 

ผูบ้ริหารของกิจการเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
 

5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืน  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 128,196,581 11,931,371 15,900,600 2,006,449 158,035,001 

ตน้ทุนบริการ     (83,615,952) 

กาํไรขั้นตน้     74,419,049 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     44,295,642 
รายไดอ่ื้น     1,331,850 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 12)     (9,990,218) 

กาํไรสาํหรับงวด     35,637,274 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืน  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 152,003,152 12,714,500 20,487,650 258,000 185,463,302 

ตน้ทุนบริการ     (91,963,361) 

กาํไรขั้นตน้     93,499,941 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     60,994,477 
รายไดอ่ื้น     3,077,561 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 12)     (13,056,716) 

กาํไรสาํหรับงวด     51,015,322 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืน  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 363,707,946 34,619,731 44,807,145 5,635,882 448,770,704 

ตน้ทุนบริการ     (241,218,213) 

กาํไรขั้นตน้     207,552,491 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     111,688,679 
รายไดอ่ื้น     4,524,107 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 12)     (24,395,648) 

กาํไรสาํหรับงวด     91,817,138 

 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืน  ๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 438,720,811 36,648,951 64,048,575 269,750 539,688,087 

ตน้ทุนบริการ     (266,922,019) 

กาํไรขั้นตน้     272,766,068 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     177,131,261 
รายไดอ่ื้น     8,708,840 
ตน้ทุนทางการเงิน     (277,513) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 12)     (38,460,523) 

กาํไรสาํหรับงวด     147,102,065 

 
6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวดงัน้ี 
 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
1. เงินฝากประจาํ -     
        ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 123,112,929 123,112,929 94,978,085 94,978,085 

2. หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย(หมายเหตุ 4) - - 47,500 54,600 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 123,112,929 123,112,929 95,025,585 95,032,685 

 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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6 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 
 
ในระหวา่งงวดเงินลงทุนในหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 เงนิฝากประจํา -   
 ครบกําหนดภายใน 1 ปี หลักทรัพย์เผื่อขาย รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 94,978,085 54,600 95,032,685 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 28,134,844 - 28,134,844 

การขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (54,600) (54,600) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 123,112,929 - 123,112,929 

 
เงินฝากประจาํเป็นเงินฝากประจาํธนาคารประเภท 3 เดือนถึง 12 เดือน จาํนวน 123.11 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 ถึง 1.75  
ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ  0.80 ถึง 2.90 ต่อปี) 
 
ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดข้ายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายทั้งหมด 
 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 35,254,563 48,258,114 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (405,000) (405,000) 

ลูกหน้ีค่ารถ - สุทธิ 34,849,563 47,853,114 
ลูกหน้ีการคา้ - งานใหบ้ริการประมูล 7,990,261 17,300,152 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 21,024,249 14,643,181 
เงินทดรองจ่าย 2,701,411 3,196,063 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,980,325 2,098,825 
ลูกหน้ีอ่ืน 694,961 345,511 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 373,381 464,257 

รวม 70,614,151 85,901,103 

 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

17 

7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ภายในกาํหนด 31,734,851 32,753,699 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 2,802,695 14,999,219 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 265,885 90,780 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน 5,885 9,416 

เกินกาํหนด 12 เดือน 445,247 405,000 

 35,254,563 48,258,114 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (405,000) (405,000) 

รวม 34,849,563 47,853,114 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วนัทาํการ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีการคา้ไดร้วมถึงลูกหน้ีจากงานให้บริการประมูลคล่ืนโทรศพัทมื์อถือ จาํนวนเงิน 5.80 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากการให้บริการประมูลในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และครบกาํหนดชาํระเงินเม่ือผูจ้ดังานประมูลไดรั้บเงินจากผูช้นะ 
การประมูล  
 

8 เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประจาํท่ีธนาคารหลายแห่งจาํนวน 32.86 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
32.86 ลา้นบาท) ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้า 
และการปฏิบติัตามสัญญาให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด จาํนวน 7.86 ลา้นบาท (หมายเหตุ 15.2) และใช้ในการคํ้าประกนั
วงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวน 25.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 15.3) 
 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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9 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 
 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ สินทรัพย์ 
 อาคารและอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 245,082,248 24,961,478 
ซ้ือสินทรัพย ์ 28,701,993 1,241,934 
ขายสินทรัพย ์ (540,412) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (28,235,728) (2,136,756) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 245,008,101 24,066,656 

 
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีค่ารถยนต ์ 116,836,016 202,053,254 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 30,367,747 37,800,382 

เจา้หน้ีอ่ืน  4,777,485 3,955,691 

 151,981,248 243,809,327 

 
โดยปกติระยะเวลาการชาํระเงินคืนเจา้หน้ีมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการ  
 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย โบนสั ค่าเช่าสถานท่ี และค่าบริการคา้งจ่าย เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และค่าตรวจสภาพรถ 
เป็นตน้ 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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11 เงนิปันผล 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 
งวดวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 55 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559  
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ของบริษทั
สําหรับผูถื้อหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท จาํนวน 93.50 ล้านบาท และบริษัทได้ทําการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมของบริษทั  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 550 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 93.50 ลา้นบาท 
และบริษทัไดท้าํการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของบริษทั
สําหรับผู ้ถือหุ้น  550 ล้านหุ้น  ในอัตราหุ้นละ  0.19 บาท  จํานวน  104.50 ล้านบาท  และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 

 
12 ภาษีเงนิได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกับท่ีใช้กับ 
กาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 21 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินได้ท่ีใช้ในงวดระหว่างกาลปี พ.ศ. 2558  
คืออตัราร้อยละ 21 ต่อปี) 
 

13 กําไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กันยายน วนัท่ี 30 กันยายน 

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

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 30,609,610 51,015,322 91,817,138 147,102,065 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (จาํนวนหุน้) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.09 0.17 0.27 
 
บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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14 รายการกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั 
 

14.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กันยายน วนัท่ี 30 กันยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 4,963,164 4,961,251 15,343,245 14,020,128 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 284,889 65,872 852,081 177,106 

 5,248,053 5,027,123 16,195,326 14,197,234 
 

15 ภาระผูกพนั  
 

15.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1  
ถึง 30 ปี โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 40,546,397 44,021,164 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 178,329,270 177,697,215 

เกินกวา่ 5 ปี  111,364,671 134,550,575 

 330,240,338 356,268,954 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างท่ีจังหวดัพิษณุโลก เป็นจาํนวนเงิน 14.98 ล้านบาท  
เพื่อขยายพื้นท่ีในการประมูล 



บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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15 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

15.2 หนังสือคํา้ประกัน 
 
บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อการคํ้าประกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 
   

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 330,900 330,900 

คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด 7,530,000 7,530,000 

 7,860,900 7,860,900 

 
15.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 

25 ลา้นบาท) จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนของกิจการ วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํธนาคาร 
(หมายเหตุ 8) 
 

15.4 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทั 
ไม่เก่ียวขอ้ง 128 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์9 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2560 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัในสญัญา เช่น ค่านายหนา้ เป็นตน้ 

 
16 การลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้บริษทัร่วมทุนกบับริษทั  
ที เอสเอฟ เอนเนอร์จี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทรีซิกต้ี ไฟว ์จาํกดั (มหาชน) โดยการจดัตั้งบริษทั แอคชัน่ แอนด ์ออคชัน่ จาํกดั 
ซ่ึงบริษทัร่วมทุนใหม่น้ีจะมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และถือหุน้โดยบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 50.99   

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนบริษทัใหม่อยา่งเป็นทางการกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
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