รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ น สุ ดวันเดี ยวกัน งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิน สดสําหรับ งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

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

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

91,724,248

250,102,402

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

6

123,112,929

95,032,685

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ

7

70,614,151

85,901,103

3,217,064

1,656,870

288,668,392

432,693,060

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

8

32,860,899

32,860,899

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

9

245,008,101

245,082,248

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

9

24,066,656

24,961,478

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

7,145,420

5,123,745

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2,420,527
4,858,602

6,208,198
4,180,262

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

316,360,205

318,416,830

รวมสิ นทรัพย์

605,028,597

751,109,890

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

151,981,248
7,399,146
10,630,313

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

170,010,707

266,737,508

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

10,829,946
30,708,625

8,818,524
25,392,777

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

41,538,571

34,211,301

211,549,278

300,948,809

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

183,998,784
13,750,000
58,230,535

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

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

393,479,319

450,161,081

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

605,028,597

751,109,890

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

10

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิ น
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 - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ

5
5

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

158,035,001
(83,615,952)

185,463,302
(91,963,361)

448,770,704
(241,218,213)

539,688,087
(266,922,019)

74,419,049
1,331,850
(7,491,957)
(22,631,450)
-

93,499,941
3,077,561
(9,217,453)
(23,288,011)
-

207,552,491
4,524,107
(25,014,962)
(70,848,850)
-

272,766,068
8,708,840
(26,553,338)
(69,081,469)
(277,513)

45,627,492
(9,990,218)

64,072,038
(13,056,716)

116,212,786
(24,395,648)

185,562,588
(38,460,523)

35,637,274

51,015,322

91,817,138

147,102,065

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

35,637,274

51,015,322

91,817,138

147,102,065

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

35,637,274
-

51,015,322
-

91,817,138
-

147,102,065
-

กําไรสํ าหรับงวด

35,637,274

51,015,322

91,817,138

147,102,065

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

35,637,274

51,015,322
-

91,817,138

147,102,065
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

35,637,274

51,015,322

91,817,138

147,102,065

0.06

0.09

0.17

0.27

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

12

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

กําไรต่ อหุ้น

13

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

137,500,000

183,998,784

13,750,000

124,110,601

459,359,385

-

-

-

(198,000,000)
147,102,065

(198,000,000)
147,102,065

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

73,212,666

408,461,450

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ตรวจสอบแล้ ว)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

114,912,297

450,161,081

-

-

-

(148,498,900)
91,817,138

(148,498,900)
91,817,138

137,500,000

183,998,784

13,750,000

58,230,535

393,479,319

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ ว)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

11

11

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2558
บาท

116,212,786

185,562,588

28,235,728
2,136,756
(779,586)
2,011,422
(2,163,600)
-

19,255,785
1,529,947
(6,000)
5,700
83,445
(2,550)
723,750
(3,158,978)
277,513

การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15,196,077
(1,560,194)
3,109,331
(91,828,079)
5,415,915
5,315,848

(28,010,116)
(449,045)
3,398,131
120,336,845
9,328,416
6,378,228

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

81,302,404
2,254,475
(36,731,962)

315,253,659
(362,249)
(277,513)
3,622,961
(53,745,664)

46,824,917

264,491,194

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

9
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

-

(302,200)

(28,134,844)

(9,333,506)

-

30,563,447

(28,701,993)

(93,189,869)

1,320,000

-

9

(1,241,934)

(12,789,549)

6

54,600

-

-

2,550

(56,704,171)

(85,049,127)

(148,498,900)

(198,000,000)

-

(4,798,246)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(148,498,900)

(202,798,246)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(158,378,154)

(23,356,179)

250,102,402

386,186,802

91,724,248

362,830,623

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับคืนส่ วนจากเงินลงทุนชัว่ คราว

6

เงินสดจ่ายเพื่อส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

9

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน
รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 21 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท สหการประมู ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท ) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํากัด ซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย และมี ที่ อ ยู่ต ามที่ ไ ด้
จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั มีที่ทาํ การสาขาทั้งหมด 8 แห่ง มีที่อยูด่ งั ต่อไปนี้
- สาขาที่ 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 49/24 หมู่ที่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- สาขาที่ 2 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 80 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
- สาขาที่ 3 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 325/2 หมู่ที่ 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
- สาขาที่ 4 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
- สาขาที่ 5 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 33/2 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าทองใหม่ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี
- สาขาที่ 6 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 6 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริ นชําราม จังหวัด อุบลราชธานี
- สาขาที่ 7 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 313 หมู่ที่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา
- สาขาที่ 8 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 142/4 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ตําบลหมากแข็ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด)
ได้จดั ทําให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุประกอบ
ข้อ มู ล ทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ งงบการเงิ น ระหว่างกาล
และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับงบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

8

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายโดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบกับบริ 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)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
การปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ
ทางบัญ ชี สําหรั บ เงิ น สมทบจากพนัก งานหรื อ บุ ค คลที่ ส ามแก่ โครงการผลประโยชน์ ที่ ก าํ หนดไว้ให้ชัด เจนขึ้ น
การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

9

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (ต่อ)
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่อาจส่ งผลกระทบกับบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวม
กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่ของกิ จการที่รายงาน ซึ่ งกิ จการต้อง
เปิ ดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
จําหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นลําดับชั้นที่ 2
และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับ
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ องส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นาํ เสนอการกระทบยอดสิ นทรัพย์
ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องมูลค่ายุติธรรมได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ ยวกับ
ข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิใช้กบั ทุกสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมี การประกาศใช้) หรื อมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน

10

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั (ต่อ)
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน

11

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
3

การประมาณการ
ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ การประมาณการและข้อ สมมติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
นํานโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารจะใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ มี นัยสําคัญ ในการนํานโยบายการบัญ ชี ของบริ ษ ัท และ
แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่ มีอยู่มาใช้เช่ นเดี ยวกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับ
ข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้




ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน (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 (ข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
 หลักทรัพย์เพือ
่ ขาย-ตราสารทุน
(หมายเหตุ 6)
รวมสิ นทรัพย์

ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 2
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

-

-

-

-

ในระหว่างงวด 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ทาํ การขายหลักทรัพย์เผือ่ ขายแล้วทั้งหมด
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
4

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 2
บาท

ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

54,600
54,600

-

-

54,600
54,600

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
 หลักทรัพย์เพือ
่ ขาย-ตราสารทุน
(หมายเหตุ 6)
รวมสิ นทรัพย์

ไม่มีรายการโอนระหว่างลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
เครื่ องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็ นรายการที่มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น และ
มี การเปลี่ ยนแปลงตามราคาตลาดปั จจุ บนั อย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นมู ลค่าตามบัญชี เป็ นมู ลค่ายุติธรรม เครื่ องมื อทางการเงิ นดังกล่ าว
ประกอบด้วยรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น เจ้าหนี้และเงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน
ผูบ้ ริ หารของกิจการเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับมูลค่าตามบัญชี
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 12)
กําไรสําหรับงวด

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

128,196,581

11,931,371

15,900,600

2,006,449

158,035,001
(83,615,952)
74,419,049
44,295,642
1,331,850
(9,990,218)
35,637,274
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

152,003,152

12,714,500

20,487,650

258,000

185,463,302
(91,963,361)
93,499,941

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 12)

60,994,477
3,077,561
(13,056,716)
51,015,322

กําไรสําหรับงวด

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 12)
กําไรสําหรับงวด

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

363,707,946

34,619,731

44,807,145

5,635,882

448,770,704
(241,218,213)
207,552,491
111,688,679
4,524,107
(24,395,648)
91,817,138
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
รายได้ จาก
การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

438,720,811

36,648,951

64,048,575

269,750

539,688,087
(266,922,019)
272,766,068

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 12)

177,131,261
8,708,840
(277,513)
(38,460,523)
147,102,065

กําไรสําหรับงวด

6

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราวดังนี้
30 กันยายน พ.ศ. 2559
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาทุน
บาท
บาท
เงินลงทุนชั่วคราว
1. เงินฝากประจํา ครบกําหนดภายใน 1 ปี
2. หลักทรัพย์เผือ่ ขาย(หมายเหตุ 4)
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

123,112,929
123,112,929

123,112,929
123,112,929

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

94,978,085
47,500
95,025,585

94,978,085
54,600
95,032,685
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
6

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
ในระหว่างงวดเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การซื้อเพิ่มขึ้น
การขายหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เงินฝากประจํา ครบกําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์ เผื่อขาย
บาท

รวม
บาท

94,978,085
28,134,844
123,112,929

54,600
(54,600)
-

95,032,685
28,134,844
(54,600)
123,112,929

เงินฝากประจําเป็ นเงินฝากประจําธนาคารประเภท 3 เดือนถึง 12 เดือน จํานวน 123.11 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ถึง 1.75
ต่อปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.80 ถึง 2.90 ต่อปี )
ในระหว่างงวด 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ขายหลักทรัพย์เผือ่ ขายทั้งหมด
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

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

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

35,254,563
(405,000)
34,849,563
7,990,261
21,024,249
2,701,411
2,980,325
694,961
373,381
70,614,151

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
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ (ต่อ)

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

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

31,734,851
2,802,695
265,885
5,885
445,247
35,254,563
(405,000)
34,849,563

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

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 90 วันทําการ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ลูกหนี้ การค้าได้รวมถึงลูกหนี้จากงานให้บริ การประมูลคลื่นโทรศัพท์มือถือ จํานวนเงิน 5.80 ล้านบาท
ซึ่ งเกิ ดจากการให้บริ การประมูลในเดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และครบกําหนดชําระเงินเมื่อผูจ้ ดั งานประมูลได้รับเงินจากผูช้ นะ
การประมูล
8

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประจําที่ธนาคารหลายแห่ งจํานวน 32.86 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
32.86 ล้านบาท) ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขอใช้ไฟฟ้า
และการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนิ นการประมูลขายทอดตลาด จํานวน 7.86 ล้านบาท (หมายเหตุ 15.2) และใช้ในการคํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จํานวน 25.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 15.3)
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
9

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน-สุ ทธิ

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ซื้อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
10

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

245,082,248
28,701,993
(540,412)
(28,235,728)
245,008,101

24,961,478
1,241,934
(2,136,756)
24,066,656

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

116,836,016
30,367,747
4,777,485
151,981,248

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

โดยปกติระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การค้างจ่าย เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้น
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
11

เงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน
งวดวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึ งวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น จํานวน 550 ล้านหุ ้น ในอัต ราหุ ้น ละ 0.10 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 55 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม ของบริ ษทั
สําหรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้ น 550 ล้านหุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.17 บาท จํา นวน 93.50 ล้านบาท และบริ ษ ัท ได้ท ําการจ่ ายเงิ น ปั น ผลดังกล่ าว
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 550 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 93.50 ล้านบาท
และบริ ษทั ได้ทาํ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมของบริ ษทั
สํ า หรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น 550 ล้ า นหุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.19 บาท จํา นวน 104.50 ล้ า นบาท และบริ ษัท ได้ จ่ า ยเงิ น ปั นผลดั ง กล่ า ว
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

12

ภาษีเงินได้
ค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ น ได้ร ะหว่า งกาลได้ต้ ัง ค้างจ่ า ยโดยใช้วิ ธี ก ารประมาณการจากฝ่ ายบริ ห ารโดยใช้อ ัต ราภาษี เดี ย วกับ ที่ ใช้กับ
กําไรรวมทั้งปี ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น คือ อัตราร้ อยละ 21 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษี เงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลปี พ.ศ. 2558
คืออัตราร้อยละ 21 ต่อปี )

13

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายระหว่างงวด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

30,609,610
550,000,000
0.06

51,015,322
550,000,000
0.09

91,817,138
550,000,000
0.17

147,102,065
550,000,000
0.27

บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มี ความสัม พัน ธ์กับ บริ ษ ทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิ จการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท คํานึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ
14.1 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
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4,963,164
284,889
5,248,053

4,961,251
65,872
5,027,123

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
15,343,245
852,081
16,195,326

14,020,128
177,106
14,197,234

ภาระผูกพัน
15.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาวเกี่ ยวกับการเช่ าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ ประกอบการต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 1
ถึง 30 ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

40,546,397
178,329,270
111,364,671
330,240,338

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

ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท มี ภาระผูกพัน ตามสั ญ ญาก่ อสร้ างที่ จ ังหวัดพิ ษณุ โลก เป็ นจํานวนเงิ น 14.98 ล้านบาท
เพื่อขยายพื้นที่ในการประมูล
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
15

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

คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

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

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

15.3 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของกิจการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําธนาคาร
(หมายเหตุ 8)
15.4 บริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาในการประมู ลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมู ลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั
ไม่เกี่ยวข้อง 128 แห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์ 9 แห่ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนสิ งหาคม
พ.ศ. 2560 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็ นต้น
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การลงทุนในบริษัทย่ อยใหม่
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิในหลักการให้บริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั
ที เอสเอฟ เอนเนอร์จี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทรี ซิกตี้ ไฟว์ จํากัด (มหาชน) โดยการจัดตั้งบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จํากัด
ซึ่งบริ ษทั ร่ วมทุนใหม่น้ ีจะมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และถือหุน้ โดยบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 50.99
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ยังไม่ได้จดั ตั้งและจดทะเบียนบริ ษทั ใหม่อย่างเป็ นทางการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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