
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 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 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  



 

บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350,015,339 399,006,563
เงินลงทุนระยะสั้น 5 73,799,372 22,782,641
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 120,863,984 91,540,695
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,387,517 2,271,568

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 548,066,212 515,601,467

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 7 40,145,666 39,608,930
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 157,981,296 133,288,427
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 6,320,584 2,347,670
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9 2,525,300 998,203
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,329,059 3,351,810

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 217,301,905 179,595,040

รวมสินทรัพย์ 765,368,117 695,196,507

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

                                                (นายสมพงษ ์ ศิริกายน)                                                    (นายวรัญญู  ศิลา)
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 309,004,388 266,095,180
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,721,567 10,216,565
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,035,687 1,911,530
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,434,876 3,773,492

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 336,196,518 281,996,767

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,256,313 4,804,218
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,096,898 8,595,325
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15,885,024 10,877,878

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 29,238,235 24,277,421

รวมหนีสิ้น 365,434,753 306,274,188

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 183,998,784 183,998,784
กาํไรสะสม
จดัสรร - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 11 14,754,359 6,503,899
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,680,221 60,919,636

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 399,933,364 388,922,319

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 765,368,117 695,196,507

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 189,593,518 124,106,390 512,865,727 320,059,689
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (92,302,039) (76,332,065) (255,647,619) (194,758,181)

กาํไรข้ันต้น 97,291,479 47,774,325 257,218,108 125,301,508
รายไดอ่ื้น 1,580,973 2,131,511 8,933,178 4,590,753
ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (9,951,474) (8,899,710) (26,132,543) (27,107,799)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21,125,072) (17,894,021) (59,270,480) (56,439,528)
ตน้ทุนทางการเงิน (117,685) (154,453) (381,372) (566,284)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 67,678,221 22,957,652 180,366,891 45,778,650
ภาษีเงินได้ 13 (13,554,718) (5,386,865) (37,355,996) (10,959,826)

กาํไรสําหรับงวด 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

   ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรสําหรับงวด 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.10 0.04 0.26 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว) 110,000,000 - 5,021,348 17,884,651 132,905,999

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เพิ่มทุน 27,500,000 183,998,784 - - 211,498,784
ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 1,482,551 (1,482,551) -
เงินปันผลจ่าย - - - (27,498,263) (27,498,263)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 34,818,824 34,818,824

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กนัยายน พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 6,503,899 23,722,661 351,725,344

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 137,500,000 183,998,784 6,503,899 60,919,636 388,922,319

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 11 - - 8,250,460 (8,250,460) -
เงินปันผลจ่าย 12 - - - (131,999,850) (131,999,850)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 143,010,895 143,010,895

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กนัยายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 14,754,359 63,680,221 399,933,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

กาํไรสะสม



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 180,366,891 45,778,650
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 8 14,991,237 9,336,822
ค่าตดัจาํหน่าย 8 480,873 127,306
ขาดทุนจากการขายลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - 2,052,794
ขาดทุนจากการปรับมูลยติุธรรมเงินลงทุน 5 6,600 5,850
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,349,841) (17,709)
เงินปันผลรับ - (6,000)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,501,573 1,089,765
ดอกเบ้ียรับ (5,534,264) (2,166,593)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 381,372 566,284

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (29,575,906) (19,214,513)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - 10,093,700
สินคา้คงเหลือ - 290,000
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (1,115,949) (1,049,742)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,977,249) (1,161,607)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 42,909,208 131,459,869
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,661,384 319,510
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 5,007,145 (472,639)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 210,753,074 177,031,747
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (381,372) (566,284)
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 5,786,881 1,941,618
ภาษีเงินไดจ่้าย (37,378,090) (10,036,356)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 178,780,493 168,370,725

6
หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (536,736) (1,022,282)
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 5 (51,023,331) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงท่ีดินและอุปกรณ์ 8 (39,720,958) (70,506,199)
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 (4,453,787) (114,025)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,386,693 2,790,264
รับเงินปันผล - 6,000

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (94,348,119) (68,846,242)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 12 (131,999,850) (11,000,000)
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1,423,748) (6,182,596)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั - 211,498,784

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (133,423,598) 194,316,188

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (48,991,224) 293,840,671
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 399,006,563 92,009,633

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 350,015,339 385,850,304

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
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 
 
บริษทัได้เปิดท่ีทาํการสาขาแห่งหน่ึง ตั้งอยู่เลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 เม่ือวนัท่ี  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํ
ให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่ม
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินของรอบปีบญัชี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบับริษทัมีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย 

   ตามสญัญาเช่า  
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ส่งผลกระทบ
กบังบการเงินของบริษทั 
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล   
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 150,794,399 16,364,425 22,434,694 189,593,518 

ตน้ทุนบริการ    (92,302,039) 

กาํไรขั้นตน้    97,291,479 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน    66,214,933 
รายไดอ่ื้น    1,580,973 
ตน้ทุนทางการเงิน    (117,685) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 13)    (13,554,718) 

กาํไรสาํหรับงวด    54,123,503 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล   
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได ้ 404,533,744 45,654,985 62,676,998 512,865,727 

ตน้ทุนบริการ    (255,647,619) 

กาํไรขั้นตน้    257,218,108 
     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน    171,815,085 
รายไดอ่ื้น    8,933,178 
ตน้ทุนทางการเงิน    (381,372) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 13)    (37,355,996) 

กาํไรสาํหรับงวด    143,010,895 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
 รายได้จาก 

 การประมูล การประมูลรถ การประมูล    
 รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ สินทรัพย์อ่ืน ค่าขนย้าย การให้บริการอ่ืน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 92,149,413 15,611,020 - 16,345,957 - 124,106,390 
ตน้ทุนบริการ      (76,332,065) 

ตน้ทุนขาย      - 

กาํไรขั้นตน้      47,774,325 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      20,980,594 
รายไดอ่ื้น      2,131,511 
ตน้ทุนทางการเงิน      (154,453) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 13)      (5,386,865) 

กาํไรสาํหรับงวด      17,570,787 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
 รายได้จาก 

 การประมูล การประมูลรถ การประมูล     
 รถยนต์ มอเตอร์ไซต์ สินทรัพย์อ่ืน ค่าขนย้าย การให้บริการอ่ืน การขาย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

รายได ้ 239,637,506 40,945,630 124,772 38,888,781 161,000 302,000 320,059,689 
ตน้ทุนบริการ       (194,379,022) 

ตน้ทุนขาย       (379,159) 

กาํไรขั้นตน้       125,301,508 
        

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน       41,754,181 
รายไดอ่ื้น       4,590,753 
ตน้ทุนทางการเงิน       (566,284) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 13)       (10,959,826) 

กาํไรสาํหรับงวด       34,818,824 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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5 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
  

ตราสารท่ีถือจนครบกาํหนด  
   - เงินฝากประจาํ 73,734,872 22,711,541 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้  

   - ตราสารทุน 64,500 71,100 

รวม 73,799,372 22,782,641 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี : 
 
 หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จนครบ   
 กาํหนดภายใน 1 ปี หลกัทรัพย์เพ่ือค้า รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 22,711,541 71,100 22,782,641 
ยอดซ้ือหลกัทรัพย ์ 51,023,331 - 51,023,331 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - (6,600) (6,600) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 73,734,872 64,500 73,799,372 

 
เงินฝากประจาํเป็นเงินฝากประจาํธนาคารประเภท 4 เดือนถึง 12 เดือน จาํนวน 73.73 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 - 2.75 ต่อปี 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 2.50 - 3.15 ต่อปี) 
 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้เป็นหุน้บริษทัแห่งหน่ึงท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 97,088,071 80,166,268 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,378,900 2,516,993 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (665,840) (736,975) 

ลูกหน้ี - สุทธิ 100,801,131 81,946,286 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 12,110,152 4,644,758 
เงินทดรองจ่าย 4,220,412 2,528,305 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,355,310 1,791,750 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 376,979 629,596 

รวม 120,863,984 91,540,695 

 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

ภายในกาํหนด 92,083,724 70,256,344 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 8,221,914 11,716,006 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 535,848 14,306 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน 15 10,700 

เกินกาํหนด 12 เดือน 625,470 685,905 

 101,466,971 82,683,261 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (665,840) (736,975) 

รวม 100,801,131 81,946,286 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วนัทาํการ แต่เน่ืองจากก่อนวนัท่ีในงบแสดง 
ฐานะการเงิน บริษทัมีการประมูลในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดือนหลายงวด และมีการจดัประมูลเพิ่มมากข้ึนในงวด จึงทาํใหลู้กหน้ี
ค่ารถสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากลูกหน้ีในงวดประมูลดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 
 

7 เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เงินฝากธนาคารประจาํจาํนวน 40.15 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 39.61 ลา้นบาท)  
ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้า และการปฏิบติั
ตามสัญญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด จาํนวน 7.43 ลา้นบาท (หมายเหตุ 16.2) และใชใ้นการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวน 25 ลา้นบาท (หมายเหตุ 16.4) 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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8 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ สินทรัพย์ 
 อาคารและอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557   
ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 133,288,427 2,347,670 
ซ้ือสินทรัพย ์ 39,720,958 4,453,787 
ตดัจาํหน่าย (36,852) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (14,991,237) (480,873) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 157,981,296 6,320,584 

 
9 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวธีิหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสรุปไดด้งัน้ี 
 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,019,380 1,719,065 

   ค่าเช่าท่ีดิน 1,652,450 949,697 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,671,830 2,668,762 
   

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
   ค่าเส่ือมราคา (769,544) (1,094,796) 

   สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (376,986) (575,763) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,146,530) (1,670,559) 
   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,525,300 998,203 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีค่ารถยนต ์ 278,717,506 230,852,011 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,430,924 33,181,089 

เจา้หน้ีอ่ืน  1,855,958 2,062,080 

 309,004,388 266,095,180 

 
โดยปกติระยะเวลาการชาํระเงินคืนเจา้หน้ีมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการ แต่เน่ืองจากก่อนวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทัมีการประมูลในช่วงสปัดาห์สุดทา้ยของเดือนหลายงวด และมีการจดัประมูลเพิ่มมากข้ึนในงวดจึงทาํใหเ้จา้หน้ีค่ารถสูงข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองจากเจา้หน้ีในงวดประมูลดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 
 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย โบนสั ค่าเช่าสถานท่ี และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และค่าตรวจสภาพรถ เป็นตน้ 
 

11 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของผลกาํไรสุทธิหลงัจากหกัส่วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองดงักล่าวไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผลได ้
  พ.ศ. 2557 

  บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  6,503,899 
จดัสรรระหวา่งงวด  8,250,460 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  14,754,359 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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12 เงนิปันผล 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของ
บริษทัให้กับผูถื้อหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จาํนวน 66.00 ล้านบาท ซ่ึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 
ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จาํนวน 16.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุ้นละ 
0.09 บาท จาํนวน 49.50 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายไปแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสะสมของบริษทั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 550 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 82.50 ลา้นบาท  
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2557 

 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุ้นอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิ 
ของบริษทัปี พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวนเงินรวม 25.96 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 1.36 บาท ให้กบั 
ผูถื้อหุน้จาํนวน 11 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 14.96 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมอีกในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้
จาํนวน 220 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 11.00 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายไปแลว้ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 550 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 16.50 ลา้บาท  
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

13 ภาษีเงนิได้ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 14,229,781 4,217,125 38,883,093 9,781,016 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (675,063) 1,169,740 (1,527,097) 1,178,810 

ภาษีเงินได ้ 13,554,718 5,386,865 37,355,996 10,959,826 
 

14 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 54,123,503 17,570,787 143,010,895 34,818,824 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (จาํนวนหุน้) 550,000,000 452,222,222 550,000,000 476,666,667 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.10 0.04 0.26 0.08 
 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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15 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง  
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย 
 
ก) รายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดมีดงัน้ี 
 

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กรรมการและผูบ้ริหาร 163,066 95,894 489,198 441,352 

 
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กรรมการและผูบ้ริหาร 5,521,625 3,495,638 15,901,723 10,448,243 

 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบ้ียประชุมท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามข้อกําหนดของมาตรา 90 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหก้รรมการตามท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัประจาํปี ซ่ึงรวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการบริหาร 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
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16 ภาระผูกพนั  
 
16.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 

บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 ถึง
30 ปี โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 42,285,678 28,447,602 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 152,587,830 100,714,549 

เกินกวา่ 5 ปี  155,260,214 137,000,203 

 350,133,722 266,162,354 

 
16.2 หนังสือคํา้ประกนั 
 

บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อการคํ้าประกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 บาท บาท 
   

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 428,700 428,700 
คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด 7,130,000 7,187,360 

คํ้าประกนัการเช่าท่ีดิน - 390,000 

 7,558,700 8,006,060 

 
16.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงิน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 

120 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัมีการยกเลิกเงินสินเช่ือน้ีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  
 
16.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 :  

25 ลา้นบาท) จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํ
ธนาคาร (หมายเหตุ 7) 
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