
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 

ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 



 

บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 387,997,394 386,186,802

เงินลงทุนชัว่คราว 5 14,414,568 34,950,175

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 119,667,795 58,108,882

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,860,910 1,594,802

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 523,940,667 480,840,661

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 7 32,456,100 32,558,700

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 208,746,303 166,350,894

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 25,792,298 14,161,469

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,485,783 3,920,412

ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 9,845,701 12,687,376
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,348,988 2,413,707

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 285,675,173 232,092,558

รวมสินทรัพย์ 809,615,840 712,933,219

กรรมการ …………………………………………… กรรมการ ……………………………………………

                                   (นายสุวทิย ์ ยอดจรัส)                                  (นายวรัญญู  ศิลา)

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 298,286,389 192,361,205
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,486,169 23,544,879
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 2,076,927
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,730,351 5,005,418

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 325,502,909 222,988,429

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 2,721,319
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,333,061 10,597,422
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 21,833,742 17,266,664

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 33,166,803 30,585,405

รวมหนีสิ้น 358,669,712 253,573,834

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

กาํไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 183,998,784 183,998,784
จดัสรร - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 13,750,000 13,750,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 115,697,344 124,110,601

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 450,946,128 459,359,385

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 809,615,840 712,933,219

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 158,631,457 160,960,051 354,224,785 323,272,209
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (84,634,967) (82,760,222) (174,958,658) (163,345,580)

กาํไรข้ันต้น 73,996,490 78,199,829 179,266,127 159,926,629
รายไดอ่ื้น 3,403,026 4,103,276 5,631,279 7,352,206
ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (8,487,537) (8,369,274) (17,335,885) (16,181,070)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (23,271,350) (19,057,972) (45,793,458) (38,145,408)
ตน้ทุนทางการเงิน - (127,196) (277,513) (263,687)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 45,640,629 54,748,663 121,490,550 112,688,670
ภาษีเงินได้ 11 (10,901,316) (12,314,337) (25,403,807) (23,801,277)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสุทธิสําหรับงวด 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 12

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.06 0.08 0.17 0.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว

ที่ออกและชําระ - ทุนสํารอง รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - 2,616,027 (2,616,027) -
เงินปันผลจ่าย - - - (49,500,000) (49,500,000)
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 88,887,393 88,887,393

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 9,119,926 97,691,002 428,309,712

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 10 - - - (104,500,000) (104,500,000)
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - 96,086,743 96,086,743

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 13,750,000 115,697,344 450,946,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กาํไรสะสม



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 121,490,550 112,688,670
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 8 12,553,726 9,556,732
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 863,719 317,133
ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 2,841,675 -

(6,000) -
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน 5 7,800 3,000
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - (1,383,374)

55,975 -
เงินปันผลรับ (2,550) -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 735,639 1,001,048
ดอกเบ้ียรับ (2,788,664) (4,431,091)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 277,513 148,144

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (61,626,626) (33,303,902)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (266,108) (734,394)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,935,281) (1,211,760)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 105,925,184 47,071,983
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (275,067) 1,133,480
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,567,078 3,195,917

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,418,563 134,051,586
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (277,513) (148,144)
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 2,862,377 4,133,707
ภาษีเงินไดจ่้าย (27,027,888) (12,930,030)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 157,975,539 125,107,119

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํติดภาระคํ้าประกนัลดลง(เพิ่มข้ึน) 102,600 (289,444)

เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (12,109,651) (121,075,779)

32,637,458 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 1,384,821

เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 8 (55,005,110) (22,768,964)

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 (12,494,548) (4,453,787)

รับเงินปันผล 2,550 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (46,866,701) (147,203,153)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 10 (104,500,000)        (49,500,000)          

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (4,798,246) (939,727)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (109,298,246) (50,439,727)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,810,592 (72,535,761)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 386,186,802 399,006,563

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 387,997,394 326,470,802

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่คราว

7
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซ่ึงจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
518/28 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
บริษทัได้เปิดท่ีทาํการสาขาแห่งหน่ึง ตั้งอยู่เลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 เม่ือวนัท่ี  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํ
ให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่ม
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินของรอบปีบญัชี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเปล่ียนแปลงแต่ไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใหกิ้จการจดักลุ่ม
รายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัได้แก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธี
ขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ 
ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่
ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้รับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ตั้งแต่ฉบบัเก่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเปล่ียนแปลงแต่ไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซอ้นของคาํนิยามของมูลค่า
ยุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูล 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีใหใ้ชก้บัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ขอ้กาํหนดเงินทุน 
ขั้นตํ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึงขอ้กาํหนดใดๆท่ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งสมทบเงินทุนสาํหรับผลประโยชน์หลงัออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน การตีความน้ีอธิบาย
ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจากขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นตํ่า 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์

เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

ท่ีอาจเกิดข้ึน 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบญัชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของบริษัทและ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 128,183,762 12,012,613 18,423,333 11,750 158,631,457 

ตน้ทุนบริการ     (84,634,967) 

กาํไรขั้นตน้     73,996,490 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     42,237,603 
รายไดอ่ื้น     3,403,026 
ตน้ทุนทางการเงิน     - 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 11)     (10,901,316) 

กาํไรสาํหรับงวด     34,739,313 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

13 

4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ)  
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 125,576,468 14,021,240 21,362,343 - 160,960,051 

ตน้ทุนบริการ     (82,760,222) 

กาํไรขั้นตน้     78,199,829 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     50,772,583 
รายไดอ่ื้น     4,103,276 
ตน้ทุนทางการเงิน     (127,196) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 11)     (12,314,337) 

กาํไรสาํหรับงวด     42,434,326 

 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 286,717,660 23,934,451 43,560,924 11,750 354,224,785 

ตน้ทุนบริการ     (174,958,658) 

กาํไรขั้นตน้     179,266,127 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     116,136,784 
รายไดอ่ื้น     5,631,279 
ตน้ทุนทางการเงิน     (277,513) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 11)     (25,403,807) 

กาํไรสาํหรับงวด     96,086,743 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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4 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

 รายได้จาก 

  การประมูล    
 การประมูลรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนย้าย อ่ืนๆ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

รายได ้ 253,739,345 29,290,560 40,242,304 - 323,272,209 

ตน้ทุนบริการ     (163,345,580) 

กาํไรขั้นตน้     159,926,629 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน     105,600,151 
รายไดอ่ื้น     7,352,206 
ตน้ทุนทางการเงิน     (263,687) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 11)     (23,801,277) 

กาํไรสาํหรับงวด     88,887,393 

 
5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวดงัน้ี 
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
1. เงินฝากประจาํท่ีถือไว ้     
      จนครบกาํหนดภายใน 1 ปี 14,362,668 14,362,668 34,890,475 34,890,475 
2. หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 47,500 51,900 47,500 59,700 

   รวมเงินลงทุนชัว่คราว 14,410,168 14,414,568 34,937,975 34,950,175 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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5 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 
 
ในระหวา่งงวดเงินลงทุนในหลกัทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 
หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จนครบ

กาํหนดภายใน 1 ปี หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 34,890,475 59,700 34,950,175 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 12,109,651 - 12,109,651 
การจาํหน่ายออกไป (32,637,458) - (32,637,458) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - (7,800) (7,800) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 14,362,668 51,900 14,414,568 

 
เงินฝากประจาํเป็นเงินฝากประจาํธนาคารประเภท 4 เดือนถึง 12 เดือน จาํนวน 14.36 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.75 - 2.90 ต่อปี) 
 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายเป็นหุน้บริษทัแห่งหน่ึงท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 90,813,688 39,182,021 

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

ลูกหน้ีค่ารถ - สุทธิ 90,408,688 38,777,021 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 17,393,556 6,656,161 
เงินทดรองจ่าย 4,820,274 7,088,985 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,104,645 2,186,427 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,550,363 2,936,306 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 390,269 463,982 

รวม 119,667,795 58,108,882 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ภายในกาํหนด 74,580,430 21,512,496 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 1 เดือน 10,535,852 15,712,894 
เกินกาํหนด 1 - 3 เดือน 5,024,055 1,550,631 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 268,351 1,000 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน - - 

เกินกาํหนด 12 เดือน 405,000 405,000 

 90,813,688 39,182,021 

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

รวม 90,408,688 38,777,021 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาประมาณ  3 วนัทําการสําหรับสถานท่ีประมูลต่างจังหวดั  
และระหวา่ง 4 - 28 วนั ทาํการสาํหรับการประมูลท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

7 เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประจาํจาํนวน 32.46 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 32.56 ลา้นบาท)  
ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้า และการปฏิบติั
ตามสัญญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด จาํนวน 7.46 ลา้นบาท (หมายเหตุ 14.2) และใชใ้นการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวน 25.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 14.3) 
 

8 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ สินทรัพย์ 
 อาคารและอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 166,350,894 14,161,469 
ซ้ือสินทรัพย ์ 55,005,110 12,494,548 
ตดัจาํหน่าย (55,975) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (12,533,726) (863,719) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 208,746,303 25,792,298 
 

การซ้ือสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างสาํหรับขยายสถานท่ีเกบ็รักษารถท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัสงขลา 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีค่ารถยนต ์ 267,660,021 156,037,807 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,894,726 34,392,782 

เจา้หน้ีอ่ืน  2,731,642 1,930,616 

 298,286,389 192,361,205 
 

โดยปกติระยะเวลาการชาํระเงินคืนเจา้หน้ีมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการ  
 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย โบนสั ค่าเช่าสถานท่ี และค่าบริการคา้งจ่าย เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และค่าตรวจสภาพรถ 
เป็นตน้ 
 

10 เงนิปันผล 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมของ
บริษัทให้กับผูถื้อหุ้น 550 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จาํนวน 104.50 ล้านบาท และได้ทําการจ่ายในวนัท่ี 8 เมษายน  
พ.ศ. 2558 
 

11 ภาษีเงนิได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กบักาํไร
รวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 21 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นงวดระหวา่งกาลปี พ.ศ. 2014 คืออตัรา
ร้อยละ 21 ต่อปี) 
 

12 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 34,739,313 42,434,326 96,086,743 88,887,393 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (จาํนวนหุน้) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.08 0.17 0.16 
 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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13 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

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

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั 
 

13.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 4,551,502 6,076,500 9,058,877 12,393,100 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 55,617 191,135 111,234 382,269 

 4,607,119 6,267,635 9,170,111 12,775,369 
 

14 ภาระผูกพนั  
 

14.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 

บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 ถึง
30 ปี โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 49,535,831 42,528,439 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 174,279,799 157,287,347 

เกินกวา่ 5 ปี  152,730,237 147,961,931 

 376,545,867 347,777,717 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้างท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัอุดรธานีเป็นจาํนวนเงิน 
47.24 ลา้นบาท เพื่อขยายพื้นท่ีในการประมูล 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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14 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 

14.2 หนังสือคํา้ประกนั 
 
บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อการคํ้าประกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 326,000 428,700 

คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด 7,130,000 7,130,000 

 7,456,000 7,558,700 

 
14.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 :  

25 ลา้นบาท) จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ วงเงินดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยเงินฝากประจาํ
ธนาคาร (หมายเหตุ 7) 
 

14.4 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทั 
ไม่เก่ียวขอ้ง 87 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์8 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัในสญัญา เช่น ค่านายหนา้เป็นตน้ 
 

15 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด
วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 550 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
93.50 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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