
FINAL DRAFT

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563



FINAL DRAFT

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของ

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษทั สหการประมูล

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัวา่จะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

เรืองอืน

งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของ

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน

ซึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 28กมุภาพนัธ์ 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

และทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30มิถุนายน2562 และงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุน้และงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอืนดงักล่าวขา้งตน้

ซึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัที 13 สิงหาคม 2562

วิชาติ โลเกศกระวี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2563
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 166,906,872 68,691,538 166,906,872 68,691,538

เงินลงทุนระยะสัน 6 - 320,273,099 - 320,273,099

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 87,609,533 134,581,552 87,609,533 134,581,552

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 304,308,362 - 304,308,362 -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,219,909 19,292,132 2,219,909 19,292,132

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 561,044,676 542,838,321 561,044,676 542,838,321

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 16,000,000 16,100,000 16,000,000 16,100,000

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4,302,465 - 4,302,465 -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 - - - -

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 253,552,655 246,200,279 253,552,655 246,200,279

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 863,325,918 - 863,325,918 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,545,175 3,456,042 4,545,175 3,456,042

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,038,818 16,605,105 18,038,818 16,605,105

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า - 17,605,269 - 17,605,269

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 2,590,143 - 2,590,143

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,159,765,031 302,556,838 1,159,765,031 302,556,838

รวมสินทรัพย์ 1,720,809,707 845,395,159 1,720,809,707 845,395,159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 288,087,935 241,185,204 288,087,935 241,185,204

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 45,998,047 - 45,998,047 -

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 33,508,073 26,432,965 33,508,073 26,432,965

หนีสินหมุนเวียนอืน 243,398 276,103 243,398 276,103

รวมหนีสินหมุนเวียน 367,837,453 267,894,272 367,837,453 267,894,272

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 774,659,168 - 774,659,168 -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,396,482 11,076,627 15,396,482 11,076,627

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 14 63,228,544 - 63,228,544 -

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 14 - 49,144,124 - 49,144,124

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 853,284,194 60,220,751 853,284,194 60,220,751

รวมหนสิีน 1,221,121,647 328,115,023 1,221,121,647 328,115,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000 137,500,000 137,500,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 183,998,784 183,998,784 183,998,784 183,998,784

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,750,000 13,750,000 13,750,000 13,750,000

   ยงัไม่ได้จดัสรร 164,439,276 182,031,352 164,439,276 182,031,352

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 499,688,060 517,280,136 499,688,060 517,280,136

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,720,809,707 845,395,159 1,720,809,707 845,395,159

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 225,637,462 179,497,247 225,637,462 179,497,247

รายได้อืน 873,374 1,722,535 873,374 1,722,535

รวมรายได้ 226,510,836 181,219,782 226,510,836 181,219,782

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 95,918,638 91,949,523 95,918,638 91,949,523

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 6,506,676 8,345,231 6,506,676 8,345,231

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 29,656,934 27,139,505 29,656,934 27,139,505

รวมค่าใช้จ่าย 132,082,248 127,434,259 132,082,248 127,434,259

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 94,428,588 53,785,523 94,428,588 53,785,523

ตน้ทุนทางการเงิน (5,659,206) - (5,659,206) -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88,769,382 53,785,523 88,769,382 53,785,523

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 (17,954,670) (10,947,410) (17,954,670) (10,947,410)

กําไรสําหรับงวด 70,814,712 42,838,113 70,814,712 42,838,113

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 70,814,712 42,838,113 70,814,712 42,838,113

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไร 0.13 0.08 0.13 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 458,647,536 377,411,904 458,647,536 377,411,904

รายได้อืน 3,096,373 3,086,367 3,096,373 3,086,367

รวมรายได้ 461,743,909 380,498,271 461,743,909 380,498,271

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 214,259,184 181,755,389 214,259,184 181,755,389

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 15,256,690 16,780,865 15,256,690 16,780,865

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 61,901,746 53,435,484 61,901,746 53,435,484

รวมค่าใช้จ่าย 291,417,620 251,971,738 291,417,620 251,971,738

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 170,326,289 128,526,533 170,326,289 128,526,533

ตน้ทุนทางการเงิน (10,769,484) - (10,769,484) -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 159,556,805 128,526,533 159,556,805 128,526,533

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 (36,869,547) (26,125,887) (36,869,547) (26,125,887)

กําไรสําหรับงวด 122,687,258 102,400,646 122,687,258 102,400,646

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,804,334) - (2,804,334) -

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,804,334) - (2,804,334) -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (2,804,334) - (2,804,334) -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 119,882,924 102,400,646 119,882,924 102,400,646

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไร 0.22 0.19 0.22 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 140,250,393 475,499,177

กาํไรสาํหรับงวด - - - 102,400,646 102,400,646

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 102,400,646 102,400,646

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (109,980,000) (109,980,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 132,671,039 467,919,823

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 182,031,352 517,280,136

กาํไรสาํหรับงวด - - - 122,687,258 122,687,258

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - (2,804,334) (2,804,334)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 119,882,924 119,882,924

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (137,475,000) (137,475,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 164,439,276 499,688,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 140,250,393 475,499,177

กาํไรสาํหรับงวด - - - 102,400,646 102,400,646

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 102,400,646 102,400,646

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (109,980,000) (109,980,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 132,671,039 467,919,823

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 182,031,352 517,280,136

กาํไรสาํหรับงวด - - - 122,687,258 122,687,258

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - (2,804,334) (2,804,334)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 119,882,924 119,882,924

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (137,475,000) (137,475,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 164,439,276 499,688,060

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 159,556,805 128,526,533 159,556,805 128,526,533

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 61,900,867 23,463,185 61,900,867 23,463,185

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (552,961) 229,523 (552,961) 229,523

   อุปกรณ์ตดัจาํหน่าย - 26,731 - 26,731

   ดอกเบียรับ (1,864,721) (2,131,150) (1,864,721) (2,131,150)

   ดอกเบียจ่าย 10,769,484 - 10,769,484 -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 229,809,474 150,114,822 229,809,474 150,114,822

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 46,725,556 (37,184,337) 46,725,556 (37,184,337)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (90,141) (234,855) (90,141) (234,855)

   ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า 112,579 1,589,039 112,579 1,589,039

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (1,712,321) - (1,712,321) -

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 3,025,503 - 3,025,503

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 44,227,114 106,736,353 44,227,114 106,736,353

   หนีสินหมุนเวียนอืน (32,705) (303,573) (32,705) (303,573)

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 814,437 2,421,753 814,437 2,421,753

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 38,766,300 - 38,766,300 -

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 4,032,715 - 4,032,715

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 358,620,293 230,197,420 358,620,293 230,197,420

   จ่ายภาษีเงินได้ (31,409,835) (25,616,328) (31,409,835) (25,616,328)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 327,210,458 204,581,092 327,210,458 204,581,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (292,001,073) (141,782,863) (292,001,073) (141,782,863)

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 308,065,810 102,848,868 308,065,810 102,848,868

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,369,423) (16,453,745) (30,369,423) (16,453,745)

ดอกเบียรับ 2,111,184 1,683,805 2,111,184 1,683,805

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 665,277 8,333 665,277 8,333

เงินสดจ่ายเพอืให้ได้มาซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (50,448,195) - (50,448,195) -

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,387,500) (420,000) (1,387,500) (420,000)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (63,363,920) (54,115,602) (63,363,920) (54,115,602)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบียจ่าย (10,769,484) - (10,769,484) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (17,386,720) - (17,386,720) -

จ่ายเงินปันผล (137,475,000) (109,980,000) (137,475,000) (109,980,000)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (165,631,204) (109,980,000) (165,631,204) (109,980,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 98,215,334 40,485,490 98,215,334 40,485,490

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 68,691,538 111,151,633 68,691,538 111,151,633

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 166,906,872 151,637,123 166,906,872 151,637,123

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 2,675,617 353,068 2,675,617 353,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มถุินายน 2563

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปบริษัทฯ

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพือขายทอดตลาด ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตงัอยูที่ 518/28ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษทัฯมีทีทาํการสาขาทงัหมด 10 แห่ง โดยมีทีอยูด่งัต่อไปนี

สาขาที 1 ตงัอยูเ่ลขที 49/24 หมู่ 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี

สาขาที 2 ตงัอยูเ่ลขที 325/2 หมู่ 7 ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

สาขาที 3 ตงัอยูเ่ลขที 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

สาขาที 4 ตงัอยูเ่ลขที 33/2 หมู่ 1 ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

สาขาที 5 ตงัอยูเ่ลขที 6 หมู่ 9 ตาํบลหนองกินเพล อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

สาขาที 6 ตงัอยูเ่ลขที 313 หมู่ 5 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา

สาขาที 7 ตงัอยูเ่ลขที 142/4 หมู่ 1 ซอยบา้นหนองบวั ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

สาขาที 8 ตงัอยูเ่ลขที 788/9 หมู่ 7 ตาํบลสมอแข อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก

สาขาที 9 ตงัอยูเ่ลขที 41/1 หมู่ 5 ตาํบลหนองออ้ อาํเภอบา้งโป่ง จงัหวดัราชบุรี

สาขาที 10 ตงัอยูเ่ลขที 21 หมู่ 17 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนือง ทาํให้เกิด

การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนาํมาซึง

ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจโดยรวมของประเทศไทย

บริษทัฯไดมี้การติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019มาอย่างต่อเนืองและได้มีการ

วางแผนเตรียมความพร้อมเพือรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอาจจะเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ

โดยการวางแผนเพิมประสิทธิภาพในการประมูลในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนการเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพือใหลู้กคา้หนัมาใชก้ารประมูลในระบบออนไลน์แทนการประมูลหนา้ลานจนทาํใหม้าตรการต่าง  ๆทีภาครัฐออกมา

อยา่งต่อเนือง เช่น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ทีเป็นขอ้จาํกดัต่าง ๆ นนั มีผลกระทบต่อบริษทัฯไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมิน

ผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอยา่งสมาํเสมอ อนึง

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบขึนอยูก่บัมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาด

ของไวรัสดงักล่าว
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ

งบการเงินประจาํปี

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนัขอ้มูลทาง

การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซอ้น

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบังคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลังว ันที 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขนึเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น

การอธิบายใหช้ดัเจนเ กียวกับวิ ธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคัญต่องบการ เ งินของ

บริษัทฯอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุป

ไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเ งิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ

เครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เ รือง  สัญญาเ ช่า  และการ ตีความ

มาตรฐานบญัชีทีเ กียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการ รับรู้ รายการ  การว ัดมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แตสิ่นทรัพย์อ้าง อิงนันมีมูลค่าตาํ

การบัญชีสําหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บริษทัฯนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุง ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน

ทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2

1.5 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเรืองเครืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า

1.5.1 เครืองมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจัดประเภทดงักล่าวจะขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทฯ

ในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย

โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการเปลยีนแปลงในความเสียง

ดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบีย

ทีแท้จริงทีแตกต่างกันในแต่ละระดบั โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิน

ทีมีนยัสําคญั ซึงบริษทัฯใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายุ
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1.5.2 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงด ้ว ย ก า ร ว ัด มูล ค่ า ข อ งห นีสิ น ต ามสัญญ า เช่าใหม่ ราคาทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักด้วย

สิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดรั้บ

หากบริษทัฯไม่มีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัฯเมือสินสุด

อายุสญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุด

ของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน

หนีสินตามสัญญาเช่า

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูย้ืมส่วนเพิมของบริษทัฯ หลงัจากวนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้น

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่า

ซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯไดน้าํม าตรฐานการรายง านทางการ เ งิ นก ลุ่ม เครืองมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิในระหวา่งงวดปัจจุบัน โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับ

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินตน้งวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านี

มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

5

FINAL DRAFT

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสนั 320,273,099 (320,273,099) - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 19,292,132 - (17,922,445) 1,369,687

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - 320,273,099 - 320,273,099

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 2,590,143 - 2,590,143

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 737,577,218 737,577,218

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหนา้ 17,605,269 - (17,605,269) -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,590,143 (2,590,143) - -

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี - - 31,886,856 31,886,856

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 694,834,422 694,834,422

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 24,472,350 - 24,472,350

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 49,144,124 (24,472,350) (24,671,774) -
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2.1 เครืองมือทางการเงิน

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีกาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

มูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,691,538 68,691,538 68,691,538

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 134,741,868 134,741,868 134,741,868

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 320,273,099 320,273,099 320,273,099

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 16,100,000 16,100,000 16,100,000

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,590,143 2,590,143 2,590,143

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 542,396,648 542,396,648 542,396,648

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน

2.2 สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า

ทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทัฯ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สาํหรับสญัญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน

บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก
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We, being responsible for the preparation of
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………………..……………………..…….…
Directors

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนไดเ้สียและ

วิธีราคาทุน

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 977,178,934

หัก: สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (882,000)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่า 120,836,607

หัก: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (370,412,263)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 726,721,278

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 -

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 726,721,278

ประกอบดว้ย

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 31,886,856

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 694,834,422

726,721,278

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบัติครังแรก

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีส่วนไดเ้สียและ

วิธีราคาทุน

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 702,049,507

ค่าตอบแทนสิทธิในการเช่าทีดิน 35,527,711

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 737,577,218
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3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563และ 2562บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน

สําหรับงวดหกเดือน

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสนั 7,699,511 7,795,332 15,659,842 15,980,664

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85,343 110,328 170,686 167,396

รวม 7,784,854 7,905,660 15,830,528 16,148,060

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินสด 360,000 360,000

เงินฝากออมทรัพย์ 159,930,194 64,432,096

เงินฝากกระแสรายวนั 6,616,678 3,857,092

เงินลงทุนระยะสนัทีครบกาํหนดภายใน 3 เดือน - 42,350

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 166,906,872 68,691,538

ณ  วันที 30 มิ ถุนายน 2563 เ งินฝากธนาคารมีอ ัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.45 ต่อปี  (31 ธันวาคม 2562:

ร้อยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี)
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5. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีการค้า - ค่ารถ

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 70,432,194 120,548,443

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 2,603,470 1,347,588

รวมลูกหนีการคา้ - ค่ารถ 73,035,664 121,896,031

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,512,047 3,059,426

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 65,940 -

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,577,987 3,059,426

รวมลูกหนีการคา้, สุทธิ 75,613,651 124,955,457

ลูกหนอืีน

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,338,497 1,377,883

เงินทดรองจ่าย 3,419,575 2,591,797

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,445,308 5,617,450

ดอกเบียคา้งรับ 375,722 622,185

รวม 12,579,102 10,209,315

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (583,220) (583,220)

รวมลูกหนีอืน, สุทธิ 11,995,882 9,626,095

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน, สุทธิ 87,609,533 134,581,552

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนคือเงินฝากประจาํธนาคารทีมีอายุมากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน

12 เดือน จาํนวน 304 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 320 ลา้นบาท ซึงจดัประเภทรายการเป็นเงินลงทุนระยะสนั) โดยมีอตัรา

ดอกเบียระหวา่งร้อยละ 0.25 ถึง 1.10 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.40 ต่อปี)
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7. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 16.1 ลา้นบาท) ไดน้ําไปเป็น

หลกัประกนัการออกหนังสือคาํประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบัติตามสัญญา

ให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด และใชใ้นการคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 4 แห่ง ตามทีกล่าวไว้

ในหมายเหตุ 19.3 และ 19.4 ตามลาํดบั

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

30 มิถุนายน

2563

31 ธันวาคม

2562

30 มิถุนายน

2563

31 ธันวาคม

2562

30 มิถุนายน

2563

31 ธันวาคม

2562

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั แอคชนั

แอนด์ ออคชนั

จาํกดั

ให้บริการทีเกียวเนือง

กบัการซือขายรถ

และทรัพยสิ์นอืน ๆ 50.998 50.998 5,099,800 5,099,800 280,478 280,478

รวม 5,099,800 5,099,800 280,478 280,478

หัก: ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (5,099,800) (5,099,800) (280,478) (280,478)

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ - - - -

เมือวนัที 25 มกราคม 2560 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั จาํนวน 50,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 50.998ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวถือเป็นการร่วมค้า เนืองจากในการประชุม

คณะกรรมการแต่ละครังจะตอ้งมีกรรมการทีเสนอชือโดยผูร่้วมทุนทงัสองฝ่ายเขา้ร่วมดว้ยจึงจะครบองคป์ระชุม

จากการพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั นบัแต่เริมดาํเนินการซึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทีตอ้งการเพิมช่องทางในการหารายไดใ้หก้บับริษทัฯเพิมขึน ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั

จึงมีมติพิจารณาให้ยุติการดําเนินงานและปิดกิจการ เมือวนัที 20 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้บนัทึกค่าเผือการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนเต็มจาํนวน ปัจจุบนับริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั อยูใ่นระหวา่งกระบวนการชาํระบญัชี
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9. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 246,200,279

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 33,045,040

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย (112,316)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (25,580,348)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มถุินายน 2563 253,552,655

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 -

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัคิรงัแรก 737,577,218

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 737,577,218

เพิมขึนระหวา่งงวด 163,483,830

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,712,978)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (36,022,152)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 863,325,918

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,456,042

ซือเพมิระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,387,500

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (298,367)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มถุินายน 2563 4,545,175
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12. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถ 229,790,005 184,203,606

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 13,758,157 10,601,407

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,539,773 46,380,191

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 288,087,935 241,185,204

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึงเป็นเจา้ของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลา

ชาํระเสร็จแก่เจา้หนีการคา้ - ค่ารถมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการนับจากวนัสินสุดการประมูล

13. หนีสินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 -

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัคิรงัแรก 726,721,278

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 726,721,278

เพิมขึนระหวา่งงวด 113,035,635

หัก: จ่ายชาํระระหวา่งงวด (17,386,720)

หัก: ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,712,978)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 820,657,215

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (45,998,047)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 774,659,168

14. หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินมดัจาํป้ายประมูล 61,498,000 22,700,000

เงินสมทบประกนัพนกังาน 1,730,544 1,772,350

รวมหนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 63,228,544 24,472,350

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 ถูกจดัประเภทในรายการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
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15. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีทีประมาณไว้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 20,037,329 12,134,631 20,037,329 12,134,631

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด ผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (2,082,659) (1,187,221) (2,082,659) (1,187,221)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 17,954,670 10,947,410 17,954,670 10,947,410

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 37,602,177 27,979,072 37,602,177 27,979,072

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด ผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (732,630) (1,853,185) (732,630) (1,853,185)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 36,869,547 26,125,887 36,869,547 26,125,887
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16. กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน)

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งงวด

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

กาํไรสาํหรับงวดส่วนทีเป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 70,814,712 42,838,113 70,814,712 42,838,113

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.13 0.08 0.13 0.08

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

กาํไรสาํหรับงวดส่วนทีเป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 122,687,258 102,400,646 122,687,258 102,400,646

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.22 0.19 0.22 0.19

17. เงนิปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

(บาท) (บาท)

สําหรับปี 2563

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับงวด

วนัที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง

31 ธันวาคม 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 30 มีนาคม 2563

137,475,000 0.25

สําหรับปี 2562

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น

เมือวนัที 23 เมษายน 2562 109,980,000 0.20
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

การประมูล

รถยนต์

การประมูล

รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการให้บริการ 177,168,827 142,967,192 18,260,550 15,048,180 26,478,778 18,739,760 3,729,307 2,742,115 225,637,462 179,497,247

ตน้ทุนการให้บริการ (95,918,638) (91,949,523)

กาํไรขนัตน้ 129,718,824 87,547,724

รายไดอื้น 873,374 1,722,535

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการ (6,506,676) (8,345,231)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,656,934) (27,139,505)

ตน้ทุนทางการเงิน (5,659,206) -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (17,954,670) (10,947,410)

กาํไรสาํหรับงวด 70,814,712 42,838,113
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Directors

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

การประมูล

รถยนต์

การประมูล

รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการให้บริการ 346,564,191 298,807,690 38,468,000 31,538,140 52,240,012 41,440,897 21,375,333 5,625,177 458,647,536 377,411,904

ตน้ทุนการให้บริการ (214,259,184) (181,755,389)

กาํไรขนัตน้ 244,388,352 195,656,515

รายไดอื้น 3,096,373 3,086,367

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการ (15,256,690) (16,780,865)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (61,901,746) (53,435,484)

ตน้ทุนทางการเงิน (10,769,484) -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (36,869,547) (26,125,887)

กาํไรสาํหรับงวด 122,687,258 102,400,646
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We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

19. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้านอกเหนือจากทีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุอืนดงันี

19.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการเป็นจาํนวนเดือนละประมาณ 2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 2 ลา้นบาท)

19.2 บริษทัฯไดท้าํสญัญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการ

จ่ายค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4 ลา้นบาท)

19.3 การคาํประกนั

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท

(31 ธนัวาคม 2562: 9 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกับการคาํประกันการใช้ไฟฟ้าและการคาํประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด

19.4 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 42 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือคาํประกนั

48 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 42 ลา้นบาท และ 48 ล้านบาท ตามลาํดับ) จากสถาบันการเงิน 4 แห่งเพือใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการ

19.5 ภาระผูกพนัตามสัญญาให้บริการ

บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั 241 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม2565

โดยทีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสาํคญัในสัญญา เช่น ค่านายหนา้ เป็นตน้

20. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดวนัที 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา หุ้นละ …. บาท รวมเป็นเงิน

ทงัสิน …. ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที …..

21. การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพือให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนัดงันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว ้

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว ้

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,691,538 72,626,957 68,691,538 72,626,957

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 134,581,552 148,524,873 134,581,552 148,524,873

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 19,292,132 1,209,371 19,292,132 1,209,371
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We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว ้

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว ้

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 241,185,204 234,998,785 241,185,204 234,998,785

หนีสินหมุนเวียนอืน 276,103 6,258,501 276,103 6,258,501

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถ้ือหุ้นตามทีไดร้ายงานไว้

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563


