รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ทั สหการประมู ล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบในการจัด ทําและการนําเสนองบการเงิ น เหล่ านี้ โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกําหนดให้ ข ้าพเจ้าปฏิ บ ัติ ต ามข้อ กําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว
ผูส้ อบบัญ ชี พิจารณาการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุ ม ภายในของกิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และผลการดําเนิ น งานและกระแสเงิ น สดสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

250,102,402

386,186,802

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

95,032,685

34,950,175

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

85,901,103

58,108,882

1,656,870

1,594,802

432,693,060

480,840,661

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

10

32,860,899

32,558,700

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

11

245,082,248

166,350,894

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

12

24,961,478

14,161,469

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

13

5,123,745

3,920,412

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

6,208,198

12,687,376

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

4,180,262

2,413,707

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

318,416,830

232,092,558

รวมสิ นทรัพย์

751,109,890

712,933,219

กรรมการ ……………………………………………………….
(นายเทพทัย ศิลา)

กรรมการ …………………………………………………
(นายสุ วทิ ย์ ยอดจรัส)

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

243,809,327
17,713,783
5,214,398

192,361,205
23,544,879
2,076,927
5,005,418

266,737,508

222,988,429

8,818,524
25,392,777

2,721,319
10,597,422
17,266,664

34,211,301

30,585,405

300,948,809

253,573,834

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

183,998,784
13,750,000
114,912,297

183,998,784
13,750,000
124,110,601

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

450,161,081

459,359,385

รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

751,109,890

712,933,219

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14
15

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15
16

รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
จัดสรร - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

17

17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

718,726,785
(357,028,222)

709,872,169
(348,376,247)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

361,698,563
5,336,100
(35,867,608)
(94,378,894)
(277,513)

361,495,922
11,605,682
(36,035,653)
(82,810,486)
(489,326)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

236,510,648
(48,863,458)

253,766,139
(51,329,223)

187,647,190

202,436,916

16

1,443,133

-

13

(288,627)

-

1,154,506

-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

188,801,696

202,436,916

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

187,647,190
-

202,436,916
-

กําไรสํ าหรับปี

187,647,190

202,436,916

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

188,801,696
-

202,436,916
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

188,801,696

202,436,916

0.34

0.37

หมายเหตุ
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ

6
6

21

กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

137,500,000

183,998,784

6,503,899

60,919,636

388,922,319

-

-

7,246,101
-

(7,246,101)
(131,999,850)
202,436,916

(131,999,850)
202,436,916

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

137,500,000

183,998,784

13,750,000

124,110,601

459,359,385

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

137,500,000 -

183,998,784

13,750,000

124,110,601

459,359,385

-

-

-

(198,000,000)
188,801,696

(198,000,000)
188,801,696

137,500,000

183,998,784

13,750,000

114,912,297

450,161,081

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

18
19

19

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 9 ถึง 47 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

236,510,648

253,766,139

27,442,104
2,197,539
(6,000)
5,100
127,627
26,485
(4,292,690)
277,513

21,187,102
648,029
(71,135)
11,400
(1,368,614)
2,002,097
(7,420,526)
489,326

(27,785,946)
(62,068)
4,712,623
51,448,122
208,980
8,126,114

33,337,334
676,766
(11,749,273)
(78,482,460)
1,231,926
11,137,271

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

298,936,151
(362,250)
(277,513)
4,292,415
(56,186,515)

225,395,382
(489,326)
7,586,140
(40,923,118)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

246,402,288

191,569,078

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

11
12
8
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

(302,199)
(90,646,092)
30,558,482
(106,301,085)
(12,997,548)

7,050,230
(34,890,475)
22,711,541
(54,270,876)
1,389,921
(12,461,828)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(179,688,442)

(70,471,487)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินปั นผลจ่าย

(4,798,246)
(198,000,000)

(1,917,502)
(131,999,850)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(202,798,246)

(133,917,352)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(136,084,400)
386,186,802

(12,819,761)
399,006,563

250,102,402

386,186,802

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

8
8
11
12

19
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริ ษทั ได้เปิ ดที่ทาํ การสาขาแห่งหนึ่ง ตั้งอยูเ่ ลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และมีสถานประกอบการประมูล 14 แห่งทัว่ ประเทศไทยในปั จจุบนั
งบการเงินได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จดั ทําขึ้น ตามหลักการบัญ ชี ที่ รับรองทัว่ ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญัติการบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ อ อกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ วิ ช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และข้อ กํา หนดของ
คณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้วยการจัด ทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน
การจัด ทํางบการเงิ น ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก การบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ป ระมาณการ
ทางบัญชีที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของบริ ษทั
ไปถื อปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับข้อสมมติ ฐานและ
ประมาณการที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และ การตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีสาระสําคัญ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และยังไม่ได้
นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจเกี่ยวข้องกันต่อบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความ
ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่
กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องถผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบตั ิ ทางบัญชี สําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรื อบุ คคลที่ สามแก่ โครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ให้ชดั เจนขึ้น การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ การที่ เกิ ดขึ้ น ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เงิ น สมทบนั้นเกิ ดขึ้ น เท่ านั้น และเงิ น สมทบที่ เกี่ ยวข้องกับ
การบริ การที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ งการเปิ ดเผยข้อ มู ลเกี่ ยวกับ บุ ค คลหรื อ กิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน ซึ่ งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หาร
สําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติม
เกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่า
ยุติ ธรรมหัก ต้น ทุ น ในการจําหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่ าวรวมถึ ง 1) ลําดับ ชั้น ของมู ล ค่ ายุติ ธรรม
2) กรณี ที่การวัดมู ลค่ายุติธรรมอยู่ในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมี การเปิ ดเผย เทคนิ คที่ ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และยังไม่ได้
นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจเกี่ยวข้องกันต่อบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนได้ก าํ หนดให้ ชัด เจนขึ้ น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ ายสะสมในกรณี ที่กิจการ
ใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง อสังหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ได้ก าํ หนดให้
ชัดเจนขึ้นว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มา
ซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และยังไม่ได้
นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั และยังไม่ได้
นํามาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั
ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็ นสกุลเงิ น ตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อ ตั ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรับหรื อจ่ายชําระที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิน
ซึ่งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี
จะแสดงไว้ในส่ วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิกถอน

2.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุ นเพื่อค้า คื อ เงินลงทุ นเพื่อจุดมุ่ งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั้นไม่ เกิ น
3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้ อล่าสุ ด
จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
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2.5

เงินลงทุน (ต่อ)
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั้งใจแน่วแน่พร้อมกับมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนั ที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินก็จะแสดงไว้เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวในสิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

2.6

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

2.7

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุ นเดิ มหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุ นเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อ มราคาของสิ น ทรั พ ย์ค าํ นวณโดยใช้วิธี เส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาทุ น แต่ ล ะชนิ ด ตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือเครื่ องใช้และอุปกรณ์ตกแต่ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
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2.7

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

2.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ ทธิการเช่ าที่ดนิ
สิ ทธิการเช่ามีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า สิ ทธิ การเช่า
ถูกตัดจําหน่ายและบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ประมาณ 3 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดําเนิ น การให้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ น้ ัน สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ าย
ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
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2.9

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจําทุ กปี
สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

2.10 สั ญญาเช่ า
กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญ ญาเช่ าเพื่ อเช่ าสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าเช่นสัญญาเช่ารถยนต์ซ่ ึงผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อ
หนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวด
เป็ นอัต ราคงที่ สําหรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น ทรั พ ย์ที่ เหลื อ อยู่ สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม าตามสั ญ ญาเช่ าการเงิ น จะคิ ด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ัท ได้ ก ําหนดโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งานในบางรู ป แบบ โดยเป็ นการจ่ ายชําระผ่ านผู ้บ ริ ห ารกองทุ น
ซึ่ งมี การคํานวณโดยใช้วิ ธี ท างคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ นระยะๆ บริ ษ ัท มี ท้ ังโครงการสมทบเงิ น และโครงการ
ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงิน บริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึ งแม้กองทุ นไม่ มีสิ นทรั พย์เพียงพอที่ จะจ่ายให้
พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการ
บําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
เงินชดเชยตามกฎหมาย
บริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานไทย จํานวนเงินดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ฐานเงินเดื อนและจํานวนปี ที่ พนักงานทํางานให้บริ ษทั นับถึ งวันที่ สิ้นสุ ดการทํางานที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุ นบริ การในอดี ตที่ ยงั ไม่รับรู ้
ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่า
ปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนใน
ตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน
กําไรและขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิ ดขึ้ นจากการปรั บปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุนสําหรับการ
ให้บริ การที่เหลืออยูแ่ ละระยะเวลาที่มีสิทธิ ซึ่ งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ได้จ ัดตั้งกองทุ น สํ ารองเลี้ ยงชี พ พนั กงานซึ่ งจดทะเบี ยนแล้ว โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ ายสมทบ
โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริ ษทั ตามอัตราที่กาํ หนด เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่
บริ ษทั จ่ายไปบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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2.12 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตาม
ประมาณการจํานวนที่ ต้อ งจ่ ายได้อ ย่างน่ าเชื่ อ ถื อ ประมาณการหนี้ สิ น เพื่ อ การปรั บ โครงสร้ างองค์ก รส่ วนใหญ่
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี้สินจะ
ไม่รับรู ้สาํ หรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อ
จ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลา
จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.13 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุน้ ใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ ซึ่ งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดงในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
2.14 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของบริ ษทั
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงิน สุ ท ธิ จากภาษี ขาย เงิ นคื น และส่ วนลด รายได้ส่วนใหญ่ เของบริ ษ ทั เกิ ดจากรายได้
ค่าดําเนินการจากการจัดประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสิ นทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รายได้ค่าดําเนินการรับรู ้เมื่อให้บริ การจัดการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็ จสิ้ น รายได้ค่านายหน้ารับรู ้เมื่อสามารถจัด
ให้มีผซู ้ ้ือจากการประมูลขายทรัพย์สินทอดตลาดได้สาํ เร็ จตามเงื่อนไขในสัญญา
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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2.15 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บันทึกในงบการเงินของบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ บริ ษทั ต้องดําเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้เพื่อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ ห ารจะประเมิ น สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึ งสถานการณ์ ที่สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิ ดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
การรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สินที่ เกิ ดจากรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จ และ ณ วันที่ เกิ ด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณ
จากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที่ มีผลบังคับ ใช้อยู่ หรื อ ที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี ผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้ง
สิ น ทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิ น โดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย
หนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.17 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถู กรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นําเสนอให้ ผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ ง บุ คคลที่ มีหน้าที่ ในการจัดสรรทรั พยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือ คณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยด้านมูลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยง
ด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั จึง
มุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทาง
การเงินของบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ส่ วนใหญ่ ไม่ ข้ ึน กับ การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยในตลาด นอกจากนี้ บริ ษ ทั ไม่ มีเงินกู้ยืมจาก
ภายนอก ดังนั้น บริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อเนื่ องจากลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นรายย่อย
บริ ษทั มี นโยบายที่ ทาํ ให้เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ ลูกค้าที่ มีประวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับที่
เหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่ แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน อนึ่ งลู กหนี้ การค้าที่ คา้ งอยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เป็ นลูกหนี้ ที่เกิ ดจากการประมูลรถยนต์ในช่ วงใกล้วนั สิ้ นงวดบัญชี ปั ญหาในการชําระหนี้
ค่ อ นข้างตํ่า เนื่ อ งจากลู ก หนี้ การค้าดังกล่ าวจะต้อ งชําระหนี้ ให้ กับ บริ ษ ัท ทัน ที เมื่ อ มี ก ารส่ งมอบรถยนต์
ตลอดจนระยะเวลาการให้สินเชื่อจะค่อนข้างสั้น โดยอยูร่ ะหว่าง 4 วัน ถึง 28 วัน
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการบริ หารสภาพคล่องแสดงให้เห็ นได้จากการที่ มีการถื อเงินสดที่ เพียงพอและการมี วงเงิน
อํานวยความสะดวกจากวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงิน
ของบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้
ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

เครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซ้ื อขายในตลาดซื้ อขายคล่อง (เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุนเพื่อค้าและตราสารหนี้
ตราสารทุ นเผื่อขาย) อ้างอิ งราคาในตลาดซื้ อขายคล่ อง ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ราคาตลาดอ้างอิ งสําหรั บ
สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั
มู ล ค่ าตามบัญ ชี หั ก ด้วยค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ าของลู ก หนี้ และเจ้าหนี้ ที่ เกิ ด จากการให้ บ ริ ก ารประมู ล ขายทอดตลาด
ถือว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมแล้ว เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับการเปิ ดเผยข้อมูล มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิน
คํานวณโดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเครื่ องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันของบริ ษทั

3.3

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจํา แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้




ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น อย่างเดี ยวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด)
หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.3

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
 ตราสารทุน
รวมสิ นทรัพย์

ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 2
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

54,600
54,600

-

-

54,600
54,600

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
 ตราสารทุน
รวมสิ นทรัพย์

ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 2
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

59,700
59,700

-

-

59,700
59,700

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสงดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
และมี การเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชี เป็ นมูลค่ายุติธรรม เครื่ องมื อทางการเงิน
ดังกล่ าวประกอบด้วยรายการเที ยบเท่ าเงินสด ลูกหนี้ เงิ นลงทุ นระยะสั้น เจ้าหนี้ และเงิ นฝากธนาคารติ ดภาระคํ้าประกันกับ
สถาบันการเงิน ผูบ้ ริ หารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
(ก) เครื่ องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซ้ื อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน
ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้ อขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า
กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การด้านราคา หรื อหน่วยงานกํากับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริ งอย่าง
สมํ่าเสมอ ในราคาซึ่ งคู่สัญญาซึ่ งเป็ นอิ สระจากกันพึงกําหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้ อขายที่ ใช้
สําหรับสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1
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4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมิ นอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคตที่
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
บริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิ ดจากการที่ ลู กค้าไม่ สามารถชําระหนี้ ได้ บริ ษ ทั ประเมิ น ค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ จากการคาดการณ์
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชําระหนี้ และกรณี ของการ
ผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

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

ค)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ได้ให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้มีความถูกต้อง
มากยิง่ ขึ้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตาม
หลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยมี ข ้อ สมมติ ฐ านหลายตัว รวมถึ ง ข้อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ อัต ราคิ ด ลด
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณา
อัตราคิดลดที่ เหมาะสมบริ ษทั พิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลกระโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่
ต้องจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 16
28

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น การออกหุ ้นใหม่ หรื อการขาย
ทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

รายได้ ประมูล
รถยนต์
บาท

รายได้ ประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

รายได้
ค่ าขนย้ าย
บาท

รายได้
บริการอื่น
บาท

563,748,688

47,818,011

80,829,366

26,330,720

รวม
บาท
718,726,785
(357,028,222)
361,698,563
231,452,061
5,336,100
(277,513)
(48,863,458)
187,647,190
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น

รายได้ ประมูล
รถยนต์
บาท

รายได้ ประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

รายได้
ค่ าขนย้ าย
บาท

รายได้
บริการอื่น
บาท

561,886,703

60,041,665

87,943,801

-

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้

รวม
บาท
709,872,169
(348,376,247)
361,495,922
242,649,783
11,605,682
(489,326)
(51,329,223)
202,436,916

กําไรสําหรับปี

อนึ่ง ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการหาเกณฑ์ที่เฉพาะและเหมาะสมในการปั นส่ วนต้นทุนขายและบริ การ ทั้งนี้เนื่องจากมีตน้ ทุนร่ วม
ที่ใช้ร่วมกันหลายส่ วนงานเป็ นจํานวนมาก
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสั้น
รวม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

70,000
36,460,530
142,127,504
71,444,368
250,102,402

119,615
68,920,684
167,143,935
150,002,568
386,186,802

เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเฉลี่ยร้อยละ 1.00 - 1.75 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.35 - 2.90 ต่อปี )

30

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

เงินลงทุนชั่วคราว
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เงินฝากประจําที่
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

22,711,541
34,890,475
(22,711,541)
34,890,475
90,646,092
(30,558,482)
94,978,085

71,100
(11,400)
59,700
(5,100)
54,600

22,782,641
34,890,475
(22,711,541)
(11,400)
34,950,175
90,646,092
(30,558,482)
(5,100)
95,032,685

เงินฝากประจําที่
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์
เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

94,978,085
94,978,085

47,500
7,100
54,600

95,025,585
7,100
95,032,685

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดงั นี้

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
8

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดรวมของเงินลงทุนชัว่ คราวมีรายละเอียดดังนี้

ตราสารที่ถือจนครบกําหนด
- เงินฝากประจํา
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
- ตราสารทุน
รวม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

94,978,085

34,890,475

54,600
95,032,685

59,700
34,950,175

เงิน ฝากประจําเป็ นเงิ นฝากประจําธนาคารประเภท 3 - 12 เดื อน ครบกําหนดภายในเดื อ นตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมี อ ตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.80 - 2.90 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.75 - 2.90 ต่อปี ) ตราสารทุนเป็ นหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่มีการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

48,258,114
(405,000)
47,853,114
17,300,152
14,643,181
3,196,063
2,098,825
345,511
464,257
85,901,103

39,182,021
(405,000)
38,777,021
6,656,161
7,088,985
2,186,427
2,936,306
463,982
58,108,882
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

32,753,699
14,999,219
90,780
9,416
405,000
48,258,114
(405,000)
47,853,114

21,512,496
17,263,525
1,000
405,000
39,182,021
(405,000)
38,777,021

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทําการ
ลูกหนี้ การค้า - งานให้บริ การประมูลคลื่นโทรศัพท์มือถือ เกิดจากการให้บริ การประมูลในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม
พ.ศ. 2558 และครบกําหนดชําระเงินเมื่อผูจ้ ดั งานประมูลได้รับเงินจากผูช้ นะการประมูล
10

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประจําจํานวน 32.86 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 32.56 ล้านบาท)
ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้ าและการปฏิบตั ิ ตาม
สัญญาให้ดาํ เนิ นการประมูลขายทอดตลาดจํานวน 7.86 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 24.2) และใช้ในการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จํานวน 25.00 ล้านบาท (หมายเหตุที่ 24.3)

33

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่ม
การจําหน่ายออกไป
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุงอาคารและ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ตกแต่ ง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

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

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

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

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

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

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

27,375,451
27,375,451

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

72,354,258
8,938,481
(1)
48,943,742
(11,247,286)
118,989,194

6,658,319
(489,000)
6,169,319

6,849,875
2,276,191
3,450,316
(2,242,439)
10,333,943

9,480,907
9,261,179
(9,302)
520,187
(4,048,658)
15,204,313

478,158
252,504
(4)
(158,082)
572,576

10,091,459
6,550,910
(12,000)
(3,001,637)
13,628,732

27,375,451
26,991,611
(52,914,245)
1,452,817

133,288,427
54,270,876
(21,307)
(21,187,102)
166,350,894

177,411,664
(58,422,470)
118,989,194

20,135,565
(13,966,246)
6,169,319

37,484,146
(27,150,203)
10,333,943

34,874,937
(19,670,624)
15,204,313

2,156,167
(1,583,591)
572,576

31,012,777
(17,384,045)
13,628,732

1,452,817
1,452,817

304,528,073
(138,177,179)
166,350,894
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิ่ม
การจําหน่ายออกไป
การโอนเข้า (ออก)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุงอาคารและ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
อาคาร
ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ ตกแต่ ง
บาท
บาท
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

ยานพาหนะ
บาท

งานระหว่าง
ก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

118,989,194
10,036,277
61,589,093
(13,486,396)
177,128,168

6,169,319
1,815,289
14,291,710
(718,751)
21,557,567

10,333,943
2,191,808
2,937,086
(2,710,246)
12,752,591

15,204,313
6,612,421
(70,740)
1,461,511
(5,429,030)
17,778,475

572,576
317,389
(912)
630
(221,570)
668,113

13,628,732
5,930,223
(4,876,111)
14,682,844

1,452,817
79,397,678
(55,975)
(80,280,030)
514,490

166,350,894
106,301,085
(127,627)
(27,442,104)
245,082,248

249,037,034
(71,908,866)
177,128,168

36,242,564
(14,684,997)
21,557,567

42,613,040
(29,860,449)
12,752,591

41,706,661
(23,928,186)
17,778,475

2,413,641
(1,745,528)
668,113

36,943,001
(22,260,157)
14,682,844

514,490
514,490

409,470,431
(164,388,183)
245,082,248

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ทาํ การก่อสร้างลานจอดรถที่สาขาต่างจังหวัดแล้วเสร็ จเช่น สุ ราษฎร์ธานีและสงขลา และได้โอนไปยังบัญชีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ตามลําดับ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั มีสินทรัพย์ตามภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่ารถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน - รถยนต์
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
12

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

9,614,486
(7,076,144)
2,538,342

9,614,486
(5,153,246)
4,461,240

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สิ ทธิการเช่ า
ที่ดนิ
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

งานระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

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

454,145
(257,905)
196,240

-

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

2,151,430
11,587,828
(554,236)
13,185,022

196,240
(93,793)
102,447

874,000
874,000

2,347,670
12,461,828
(648,029)
14,161,469

14,687,198
(1,502,176)
13,185,022

454,145
(351,698)
102,447

874,000
874,000

16,015,343
(1,853,874)
14,161,469
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
การซื้อเพิม่
การโอนย้าย
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สิ ทธิการเช่ า
ที่ดนิ
บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

งานระหว่าง
ติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

13,185,022
12,221,548
(2,106,436)
23,300,134

102,447
208,000
1,004,000
(91,103)
1,223,344

874,000
568,000
(1,004,000)
438,000

14,161,469
12,997,548
(2,197,539)
24,961,478

26,908,746
(3,608,612)
23,300,134

1,666,145
(442,801)
1,223,344

438,000
438,000

29,012,891
(4,051,413)
24,961,478

งานระหว่างติ ดตั้งเป็ นค่าพัฒ นาโปรแกรมเพื่ อใช้ในการประมู ล และระบบสารสนเทศอื่ น ซึ่ งกําลังอยู่ระหว่างการติ ดตั้ง
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในต้นปี พ.ศ.2559
13

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ท้ ังจํานวนเป็ นสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี ที่ จะใช้
ประโยชน์หรื อจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

วันที่ 1 มกราคม
ลดในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิม่ ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

3,920,412
1,491,960
(288,627)
5,123,745

998,203
2,922,209
3,920,412
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
13

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
งบกําไรขาดทุน วันที่ 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
งบกําไรขาดทุน
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าเสื่ อมราคา
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2,119,484
1,853,773
256,801
4,230,058

(67,152)
1,081,698
253,934
1,268,480

(288,627)
(288,627)

1,763,705
2,935,471
510,735
5,209,911

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(309,646)
(309,646)

223,480
223,480

-

(86,166)
(86,166)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

3,920,412

1,491,960

(288,627)

5,123,745

เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
งบกําไรขาดทุน วันที่ 31 ธันวาคม
เบ็ดเสร็จ
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
งบกําไรขาดทุน
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

400,419
904,076
1,304,495

-

2,119,484
1,853,773
3,973,257

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

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

1,351,597
266,117
1,617,714

-

256,801
(309,646)
(52,845)

998,203

2,922,209

-

3,920,412

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
14

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

202,053,254
37,800,382
3,955,691
243,809,327

156,037,807
34,392,782
1,930,616
192,361,205

เจ้าหนี้ ค่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงินและบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้
ค่ารถยนต์มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้น
15

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจการ ประกอบด้วย
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

-

2,406,828
2,843,657
5,250,485
(452,239)
4,798,246

-

2,076,927
2,721,319
4,798,246

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
15

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

16

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

2,076,927
2,721,319
4,798,246

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซึ่ งเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของหนี้ สินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สําหรับ
พนักงานเมื่อเกษียณ ซึ่ งเงินดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์สาํ หรับพนักงานที่นอกเหนือจากเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวนที่ ต้ ังสํารองเงิ น ผลประโยชน์ พ นัก งานเป็ นไปตามอัต ราที่ ไ ด้รับ คําแนะนําจากนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยอิ ส ระ
จํานวนเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นไปดังนี้

สํารองผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

8,818,524

10,597,422

สํารองเงินผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ น
ดังนี้

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง - สุ ทธิ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

8,818,524
8,818,524

10,597,422
10,597,422
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้ของพนักงาน
อายุนอ้ ยกว่า 29 ปี
อายุ 30 - 39 ปี
อายุ 40 - 49 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

2.85

4.56

8.05
8.05
8.05
8.05

7.53
7.53
7.53
7.53

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

10,597,422
1,015,312
455,965
(1,443,133)
(362,250)
(1,444,792)
8,818,524

8,595,325
1,531,213
470,884
10,597,422

ความเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็ นดังนี้

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

บริ ษทั ได้ให้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทําการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้าง
วันต้นปี และสิ้ นปี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ข้อสมมติฐานในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินดังกล่าวได้
มีการปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั กําไรจากการปรับปรุ งข้อสมมติฐานจํานวน 1,443,133 บาท ได้ถูก
บันทึกไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จํานวนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนมีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน)

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

1,015,312
455,965
1,471,277

1,531,213
470,884
2,002,097

41

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

พ.ศ. 2558
ร้ อยละ

พ.ศ. 2557
ร้ อยละ

2.85
8.05
16.50

4.65
7.53
28.20

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลง
การเพิม่ ขึน้ ของ
การลดลงของ
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.5 ลดลง ร้อยละ 2.62 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.76
0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.61 ลดลง ร้อยละ 2.50
0.5 ลดลง ร้อยละ 2.99 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3.16

การวิเคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวข้างต้น นี้ อ้างอิ งจากการเปลี่ ย นแปลงข้อ สมมติ ขณะที่ ให้ ข ้อ สมมติ อื่ น คงที่ ในทางปฏิ บ ัติ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่ อ นไหวของภาระผู ก พัน ผลประโยชน์ ที่ ก ําหนดไว้ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในข้อ สมมติ ห ลัก ได้ใ ช้วิ ธี เดี ย วกับ
(มู ล ค่ าปั จ จุ บ ัน ของภาะผูก พัน โครงการผลประโยชน์ ที่ ก าํ หนดไว้ค าํ นวณด้ว ยวิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method)) ณวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี้ สินบําเหน็จบํานาญที่ รับรู ้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังออกจากงาน
ที่ไม่มีการคิดลด:

พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

1 ปี
บาท

ระหว่ าง 2-5 ปี
บาท

3,525,489

7,560,602

งบการเงินรวม
ระหว่ าง 6-10 ปี ระหว่ าง 11-15 ปี
บาท
บาท
3,664,848

3,226,785

รวม
บาท
17,977,724
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
17

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

ทุนที่จดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หุ้นสามัญ
หุ้น
550,000,000
550,000,000
550,000,000

บาท

หุ้นสามัญ
หุ้น

บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

137,000,000
137,500,000
137,500,000

550,000,000
550,000,000
550,000,000

137,000,000
137,500,000
137,500,000

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

หุ ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 550,000,000 หุ ้น (พ.ศ. 2557 : 550,000,000 หุ ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2557 : 0.25 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
18

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังนี้ ไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

13,750,000
13,750,000

6,503,899
7,246,101
13,750,000
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
19

เงินปันผล
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น 550 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.19 บาท จํานวน 104.50 ล้านบาท และได้ทาํ การจ่ายในวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 93.50 ล้านบาท
โดยได้ทาํ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น 550 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท จํานวน 66.00 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท จํานวน 16.50 ล้านบาท ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มเติมอีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.09 บาท จํานวน 49.50 ล้านบาท โดยทําการจ่ายไปแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
82.50 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้ทาํ การจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ
ค่านายหน้า
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าบริ การอื่นสําหรับการประมูล
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 12)

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

120,727,338
93,508,884
34,110,193
61,249,546
51,303,011
19,795,947
27,442,104
2,197,539

102,113,594
102,823,963
47,937,611
52,845,783
50,955,111
17,921,558
21,187,102
648,029
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

50,355,418
(1,491,960)
48,863,458

54,251,432
(2,922,209)
51,239,223

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
กําไรก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
ภาษีเงินได้

236,510,648

253,766,139

47,302,129

50,753,228

1,606,402
(45,073)
48,863,458

601,847
(25,852)
51,329,223

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเป็ นร้อยละ 20 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)
22

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

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

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

187,647,190

202,436,916

550,000,000
0.34

550,000,000
0.37

บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
23

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อมไม่วา่ จะ
โดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยลําดับ
ถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ
23.1 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

19,131,376
242,978
19,374,354

24,837,600
1,011,756
25,849,356

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผูบ้ ริ หารและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
24

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

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

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

44,021,164
177,697,215
134,550,575
356,268,954

42,528,439
157,287,347
147,961,931
347,777,717
46

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
24

ภาระผูกพัน (ต่อ)
24.2 หนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเพื่อการคํ้าประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

330,900
7,530,000
7,860,900

428,700
7,130,000
7,558,700

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี จาํ นวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 : 25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกัน
โดยเงินฝากประจําธนาคาร (หมายเหตุ 10)
24.4 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั
ไม่ เกี่ ยวข้อง 102 แห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์ 9 แห่ ง โดยมี ก ําหนดระยะเวลา ตั้งแต่ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้าเป็ นต้น
25

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นประจําปี
พ.ศ. 2558 จากผลกําไรสะสมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ ้นละ 0.17 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
จํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 93.50 ล้านบาท ซึ่ งจะจ่ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดที่ มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยจะนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และจะ
ทําการจ่ายเงินปั นผลวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
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