รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ น สดสําหรั บ งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
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 งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

387,997,394

386,186,802

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

5

14,414,568

34,950,175

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

119,667,795

58,108,882

1,860,910

1,594,802

523,940,667

480,840,661

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

7

32,456,100

32,558,700

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

8

208,746,303

166,350,894

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

8

25,792,298

14,161,469

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

4,485,783

3,920,412

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9,845,701
4,348,988

12,687,376
2,413,707

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

285,675,173

232,092,558

รวมสิ นทรัพย์

809,615,840

712,933,219

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

กรรมการ ……………………………………………
(นายวรัญญู ศิลา)

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
บาท

ตรวจสอบแล้ ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

298,286,389
22,486,169
4,730,351

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

325,502,909

222,988,429

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

11,333,061
21,833,742

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

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

33,166,803

30,585,405

358,669,712

253,573,834

137,500,000

137,500,000

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

9

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 - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

137,500,000

137,500,000

183,998,784
13,750,000
115,697,344

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

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

450,946,128

459,359,385

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

809,615,840

712,933,219

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

158,631,457
(84,634,967)

160,960,051
(82,760,222)

354,224,785
(174,958,658)

323,272,209
(163,345,580)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

73,996,490
3,403,026
(8,487,537)
(23,271,350)
-

78,199,829
4,103,276
(8,369,274)
(19,057,972)
(127,196)

179,266,127
5,631,279
(17,335,885)
(45,793,458)
(277,513)

159,926,629
7,352,206
(16,181,070)
(38,145,408)
(263,687)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

45,640,629
(10,901,316)

54,748,663
(12,314,337)

121,490,550
(25,403,807)

112,688,670
(23,801,277)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

34,739,313
-

42,434,326
-

96,086,743
-

88,887,393
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

34,739,313

42,434,326

96,086,743

88,887,393

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

34,739,313
-

42,434,326
-

96,086,743
-

88,887,393
-

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

34,739,313

42,434,326

96,086,743

88,887,393

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

34,739,313
-

42,434,326
-

96,086,743
-

88,887,393
-

กําไรเบ็ดเสร็จสุ ทธิสําหรับงวด

34,739,313

42,434,326

96,086,743

88,887,393

0.06

0.08

0.17

0.16

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

4
4

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

11

12

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ ว
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
บาท

137,500,000

183,998,784

6,503,899

60,919,636

388,922,319

-

-

2,616,027
-

(2,616,027)
(49,500,000)
88,887,393

(49,500,000)
88,887,393

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

137,500,000

183,998,784

9,119,926

97,691,002

428,309,712

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ ว)

137,500,000

183,998,784

13,750,000

124,110,601

459,359,385

-

-

-

(104,500,000)
96,086,743

(104,500,000)
96,086,743

137,500,000

183,998,784

13,750,000

115,697,344

450,946,128

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ ว)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

10

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

121,490,550

112,688,670

12,553,726
863,719
2,841,675
(6,000)
7,800
55,975
(2,550)
735,639
(2,788,664)
277,513

9,556,732
317,133
3,000
(1,383,374)
1,001,048
(4,431,091)
148,144

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

(61,626,626)
(266,108)
(1,935,281)
105,925,184
(275,067)
4,567,078

(33,303,902)
(734,394)
(1,211,760)
47,071,983
1,133,480
3,195,917

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

182,418,563
(277,513)
2,862,377
(27,027,888)

134,051,586
(148,144)
4,133,707
(12,930,030)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

157,975,539

125,107,119

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

8
8

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

บาท

บาท

102,600

(289,444)

เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่ คราว

(12,109,651)

(121,075,779)

32,637,458

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

-

1,384,821

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)

เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

8

(55,005,110)

(22,768,964)

เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

8

(12,494,548)

(4,453,787)

2,550

-

(46,866,701)

(147,203,153)

(104,500,000)

(49,500,000)

(4,798,246)

(939,727)

(109,298,246)

(50,439,727)

1,810,592

(72,535,761)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

386,186,802

399,006,563

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

387,997,394

326,470,802

รับเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 19 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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 ได้เปิ ดที่ ทาํ การสาขาแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่เลขที่ 49/24 หมู่ ที่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ มธานี 12110 เมื่ อวัน ที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
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
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทํา
ให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่ม
หมายเหตุป ระกอบข้อมู ลทางการเงิน ตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับงบการเงินของรอบปี บัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

8

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายโดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ส่งผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อกําหนดให้กิจการจัดกลุ่ม
รายการที่แสดงอยูใ่ น “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2557) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ ได้แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุ น จากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย เปลี่ ยนชื่ อเป็ น “การวัดมู ลค่าใหม่ ” และต้องรั บ รู ้ ใน “กําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู ้ตามวิธี
ขอบเขตหรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิขาดจะไม่สามารถรับรู ้ตลอดระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่
ส่ ง ผลกระทบกับ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้รั บ รู ้ ผ ลกําไรและขาดทุ น จากการประมาณการตาม
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแล้วตั้งแต่ฉบับเก่า

9

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ส่งผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความซํ้าซ้อนของคํานิ ยามของมูลค่า
ยุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่ งข้อ มู ลในการวัด มู ล ค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยข้อ มู ล สําหรั บ ใช้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูล
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กบั ผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าภายใต้การตีความนี้หมายถึงข้อกําหนดใดๆที่กาํ หนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชน์หลังออก
จากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้ อธิบาย
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินโครงการจากข้อกําหนดหรื อข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นตํ่า
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั
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 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (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 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
10

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(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)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ 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. 2557

4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 11)
กําไรสําหรับงวด

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

128,183,762

12,012,613

18,423,333

11,750

158,631,457
(84,634,967)
73,996,490
42,237,603
3,403,026
(10,901,316)
34,739,313
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

125,576,468

14,021,240

21,362,343

-

160,960,051
(82,760,222)
78,199,829

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 11)

50,772,583
4,103,276
(127,196)
(12,314,337)
42,434,326

กําไรสําหรับงวด

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 11)
กําไรสําหรับงวด

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

286,717,660

23,934,451

43,560,924

11,750

354,224,785
(174,958,658)
179,266,127
116,136,784
5,631,279
(277,513)
(25,403,807)
96,086,743

13

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น

การประมูลรถยนต์
บาท

การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท

ค่ าขนย้ าย
บาท

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

253,739,345

29,290,560

40,242,304

-

323,272,209
(163,345,580)
159,926,629

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 11)

105,600,151
7,352,206
(263,687)
(23,801,277)
88,887,393

กําไรสําหรับงวด

5

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั มีเงินลงทุนชัว่ คราวดังนี้

เงินลงทุนชั่วคราว
1. เงินฝากประจําที่ถือไว้
จนครบกําหนดภายใน 1 ปี
2. หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาทุน
บาท
บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

14,362,668
47,500
14,410,168

34,890,475
47,500
34,937,975

14,362,668
51,900
14,414,568

34,890,475
59,700
34,950,175
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
5

เงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ)
ในระหว่างงวดเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

หลักทรัพย์ ที่ถือไว้ จนครบ
กําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

34,890,475
12,109,651
(32,637,458)
14,362,668

59,700
(7,800)
51,900

34,950,175
12,109,651
(32,637,458)
(7,800)
14,414,568

เงินฝากประจําเป็ นเงินฝากประจําธนาคารประเภท 4 เดือนถึง 12 เดือน จํานวน 14.36 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.75 - 2.90 ต่อปี )
หลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็ นหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

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

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

90,813,688
(405,000)
90,408,688
17,393,556
4,820,274
3,104,645
3,550,363
390,269
119,667,795

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)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)

ภายในกําหนด
เกินกําหนดตํ่ากว่า 1 เดือน
เกินกําหนด 1 - 3 เดือน
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน
เกินกําหนด 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

74,580,430
10,535,852
5,024,055
268,351
405,000
90,813,688
(405,000)
90,408,688

21,512,496
15,712,894
1,550,631
1,000
405,000
39,182,021
(405,000)
38,777,021

โดยปกติ ร ะยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้าของบริ ษ ัท มี ร ะยะเวลาประมาณ 3 วัน ทําการสํ าหรั บ สถานที่ ป ระมู ล ต่ างจังหวัด
และระหว่าง 4 - 28 วัน ทําการสําหรับการประมูลที่กรุ งเทพมหานคร
7

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประจําจํานวน 32.46 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 32.56 ล้านบาท)
ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขอใช้ไฟฟ้า และการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด จํานวน 7.46 ล้านบาท (หมายเหตุ 14.2) และใช้ในการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จํานวน 25.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 14.3)

8

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

166,350,894
55,005,110
(55,975)
(12,533,726)
208,746,303

14,161,469
12,494,548
(863,719)
25,792,298

การซื้อสิ นทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นงานก่อสร้างสําหรับขยายสถานที่เก็บรักษารถที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
9

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

267,660,021
27,894,726
2,731,642
298,286,389

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

โดยปกติระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การค้างจ่าย เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้น
10

เงินปันผล
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมของ
บริ ษ ัท ให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น 550 ล้านหุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.19 บาท จํา นวน 104.50 ล้านบาท และได้ท ําการจ่ ายในวัน ที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2558

11

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ต้ งั ค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ ายบริ หารโดยใช้อตั ราภาษีเดี ยวกับที่ ใช้กบั กําไร
รวมทั้งปี ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 21 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลปี พ.ศ. 2014 คืออัตรา
ร้อยละ 21 ต่อปี )

12

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายระหว่างงวด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

34,739,313
550,000,000
0.06

42,434,326
550,000,000
0.08

96,086,743
550,000,000
0.17

88,887,393
550,000,000
0.16

บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557
17

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
13

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
13.1 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
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4,551,502
55,617
4,607,119

6,076,500
191,135
6,267,635

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
9,058,877
111,234
9,170,111

12,393,100
382,269
12,775,369

ภาระผูกพัน
14.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง
30 ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

49,535,831
174,279,799
152,730,237
376,545,867

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี และจังหวัดอุดรธานี เป็ นจํานวนเงิน
47.24 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่ในการประมูล
18

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
14

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

คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
บาท

326,000
7,130,000
7,456,000

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

14.3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 :
25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของกิ จการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา
ธนาคาร (หมายเหตุ 7)
14.4 บริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาในการประมู ลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมู ลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั
ไม่เกี่ยวข้อง 87 แห่ง และธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้าเป็ นต้น
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 550 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
93.50 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558
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