
FINAL DRAFT

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที

30 กนัยายน 2563



FINAL DRAFT

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของ

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษทั สหการประมูล

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

เรืองอืน

งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนของ

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

ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

และทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30กนัยายน2562 และงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุ้นและงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สียและทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอืนดงักล่าวขา้งตน้

ซึงให้ขอ้สรุปว่าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัตามรายงานลงวนัที 12พฤศจิกายน 2562

วิชาติ โลเกศกระวี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2563



FINAL DRAFT

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 177,178,937 68,691,538 177,178,937 68,691,538

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

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 54,267,267 134,581,552 54,267,267 134,581,552

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 6 208,187,192 - 208,187,192 -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,424,771 19,292,132 2,424,771 19,292,132

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 442,058,167 542,838,321 442,058,167 542,838,321

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 7 16,031,510 16,100,000 16,031,510 16,100,000

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4,287,689 - 4,287,689 -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 - - - -

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 257,893,070 246,200,279 257,893,070 246,200,279

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 850,448,222 - 850,448,222 -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,991,817 3,456,042 4,991,817 3,456,042

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,703,635 16,605,105 17,703,635 16,605,105

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

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

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,151,355,943 302,556,838 1,151,355,943 302,556,838

รวมสินทรัพย์ 1,593,414,110 845,395,159 1,593,414,110 845,395,159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

hereby approve their issue in final form.

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 258,779,945 241,185,204 258,779,945 241,185,204

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 13 49,289,121 - 49,289,121 -

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 10,276,008 26,432,965 10,276,008 26,432,965

หนีสินหมุนเวียนอืน 236,000 276,103 236,000 276,103

รวมหนีสินหมุนเวียน 318,581,074 267,894,272 318,581,074 267,894,272

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 759,854,986 - 759,854,986 -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,803,701 11,076,627 15,803,701 11,076,627

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 14 58,547,944 - 58,547,944 -

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

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 834,206,631 60,220,751 834,206,631 60,220,751

รวมหนสิีน 1,152,787,705 328,115,023 1,152,787,705 328,115,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

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

hereby approve their issue in final form.

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

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

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ได้จดัสรร 105,377,621 182,031,352 105,377,621 182,031,352

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 440,626,405 517,280,136 440,626,405 517,280,136

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,593,414,110 845,395,159 1,593,414,110 845,395,159

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

hereby approve their issue in final form.

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

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 192,111,074 200,630,504 192,111,074 200,630,504

รายได้อืน 832,436 2,048,730 832,436 2,048,730

รวมรายได้ 192,943,510 202,679,234 192,943,510 202,679,234

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 98,809,125 94,011,310 98,809,125 94,011,310

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 8,799,022 9,633,575 8,799,022 9,633,575

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28,655,174 27,232,942 28,655,174 27,232,942

รวมค่าใช้จ่าย 136,263,321 130,877,827 136,263,321 130,877,827

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 56,680,189 71,801,407 56,680,189 71,801,407

ตน้ทุนทางการเงิน (5,455,622) - (5,455,622) -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51,224,567 71,801,407 51,224,567 71,801,407

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 (11,286,222) (13,995,031) (11,286,222) (13,995,031)

กําไรสําหรับงวด 39,938,345 57,806,376 39,938,345 57,806,376

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,938,345 57,806,376 39,938,345 57,806,376

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไร 0.07 0.11 0.07 0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

hereby approve their issue in final form.

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

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 650,758,610 578,042,408 650,758,610 578,042,408

รายได้อืน 3,928,809 5,135,097 3,928,809 5,135,097

รวมรายได้ 654,687,419 583,177,505 654,687,419 583,177,505

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 313,068,309 275,766,699 313,068,309 275,766,699

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 24,055,712 26,414,440 24,055,712 26,414,440

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 90,556,920 80,668,426 90,556,920 80,668,426

รวมค่าใช้จ่าย 427,680,941 382,849,565 427,680,941 382,849,565

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 227,006,478 200,327,940 227,006,478 200,327,940

ตน้ทุนทางการเงิน (16,225,106) - (16,225,106) -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 210,781,372 200,327,940 210,781,372 200,327,940

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15 (48,155,769) (40,120,918) (48,155,769) (40,120,918)

กําไรสําหรับงวด 162,625,603 160,207,022 162,625,603 160,207,022

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

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

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

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

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 159,821,269 160,207,022 159,821,269 160,207,022

กําไรต่อหุ้น 16

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน

   กาํไร 0.30 0.29 0.30 0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 160,207,022 160,207,022

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 160,207,022 160,207,022

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (192,464,805) (192,464,805)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 107,992,610 443,241,394

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 162,625,603 162,625,603

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 159,821,269 159,821,269

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (236,475,000) (236,475,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 105,377,621 440,626,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

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

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 160,207,022 160,207,022

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 160,207,022 160,207,022

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (192,464,805) (192,464,805)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 137,500,000 183,998,784 13,750,000 107,992,610 443,241,394

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 162,625,603 162,625,603

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 159,821,269 159,821,269

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - (236,475,000) (236,475,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 105,377,621 440,626,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

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

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 210,781,372 200,327,940 210,781,372 200,327,940

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 91,057,131 35,752,840 91,057,131 35,752,840

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (527,196) 257,622 (527,196) 257,622

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 294,351 - 294,351

   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (115,845) - (115,845) -

   ดอกเบียรับ (2,363,671) (3,121,439) (2,363,671) (3,121,439)

   ดอกเบียจ่าย 16,225,106 - 16,225,106 -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 315,056,897 233,511,314 315,056,897 233,511,314

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 80,189,994 (52,734,644) 80,189,994 (52,734,644)

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 178,493 (613,506) 178,493 (613,506)

   ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า 112,579 2,799,124 112,579 2,799,124

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (1,697,546) - (1,697,546) -

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - 3,079,910 - 3,079,910

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) -

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15,915,882 144,958,172 15,915,882 144,958,172

   หนีสินหมุนเวียนอืน (40,103) 8,346,299 (40,103) 8,346,299

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,221,656 2,666,166 1,221,656 2,666,166

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 34,085,700 - 34,085,700 -

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 6,331,271 - 6,331,271

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 445,023,552 348,344,106 445,023,552 348,344,106

   จ่ายภาษีเงินได้ (66,066,434) (52,428,153) (66,066,434) (52,428,153)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 378,957,118 295,915,953 378,957,118 295,915,953

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

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

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (363,139,221) (101,784,059) (363,139,221) (101,784,059)

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 475,225,128 102,791,212 475,225,128 102,791,212

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 68,490 - 68,490 -

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,377,029) (31,434,172) (46,377,029) (31,434,172)

ดอกเบียรับ 2,487,962 2,798,556 2,487,962 2,798,556

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 672,843 16,065 672,843 16,065

เงินสดจ่ายเพอืให้ได้มาซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (50,630,787) - (50,630,787) -

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,997,050) (600,000) (1,997,050) (600,000)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 16,310,336 (28,212,398) 16,310,336 (28,212,398)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายดอกเบียจ่าย (16,225,106) - (16,225,106) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (34,079,949) - (34,079,949) -

จ่ายเงินปันผล (236,475,000) (192,464,805) (236,475,000) (192,464,805)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (286,780,055) (192,464,805) (286,780,055) (192,464,805)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 108,487,399 75,238,750 108,487,399 75,238,750

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 177,178,937 186,390,383 177,178,937 186,390,383

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 1,678,859 136,038 1,678,859 136,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

งบการเงินทีแสดง งบการเงินทีแสดง

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

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขนึเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพือขายทอดตลาด ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

บริษทัฯมีทีทาํการสาขาทงัหมด 10 แห่ง โดยมีทีอยู่ดงัต่อไปนี

สาขาที 1 ตงัอยู่เลขที 49/24 หมู่ 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี

สาขาที 2 ตงัอยู่เลขที 325/2 หมู่ 7 ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

สาขาที 3 ตงัอยู่เลขที 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

สาขาที 4 ตงัอยู่เลขที 33/2 หมู่ 1 ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

สาขาที 5 ตงัอยู่เลขที 6 หมู่ 9 ตาํบลหนองกินเพล อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

สาขาที 6 ตงัอยู่เลขที 313 หมู่ 5 ตาํบลท่าช้าง อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา

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

สาขาที 8 ตงัอยู่เลขที 788/9 หมู่ 7 ตาํบลสมอแข อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก

สาขาที 9 ตงัอยู่เลขที 41/1 หมู่ 5 ตาํบลหนองออ้ อาํเภอบา้งโป่ง จงัหวดัราชบุรี

สาขาที 10 ตงัอยู่เลขที 21 หมู่ 17 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยสามารถควบคุมไดอ้ยู่ในวงจาํกดั หลงัจากรัฐบาลไดม้ี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จากการทีรัฐบาลเริมมีการผ่อนคลายให้ธุรกิจ

เริมกลับมาดําเนินกิจการได้ตามปกติ ประกอบกบัมีการออกมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ มาเป็นระยะ ทําให้

ระบบเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 มีการปรับตัวดีขึน อย่างไรก็ดีจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนีโดยการ

พกัชาํระหนีของธนาคารแห่งประเทศไทยทีออกมา ไดส่้งผลกระทบต่อปริมาณรถยนต์ทีไหลเขา้สู่ระบบการประมูลลดลง

ซึงเป็นไปตามทีบริษทัฯคาดการณ์ไวแ้ลว้และคาดว่าจะเป็นการชะลอตวัเพียงระยะสนัเท่านนั

บริษทัฯยงัคงมีการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนืองและไดมี้

การปรับแผนการดาํเนินงานให้สอดรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนและอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ

เช่น การเพิมประสิทธิภาพในการประมูลในรูปแบบออนไลน์ ควบคู่กบัการประมูลหน้าลาน ตลอดจนการเน้นการ

ประชาสัมพนัธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพือให้ลูกคา้หันมาใช้การประมูลในระบบออนไลน์แทนการประมูลหน้าลานมากขึน

การเพิมช่องทางใหม่ ๆ เช่น การเพิมรถจากผูข้ายรายใหม่นอกเหนือจากรถทีมาจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมิน

ผลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย  ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนอย่างสมาํเสมอ

อนึงระดบัความรุนแรงของผลกระทบขึนอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการ

แพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั

งบการเงินประจาํปี

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนัขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อน

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บัญชีทีเริมในหรือหลัง ว ัน ที 1 มกราคม 256 3 มาถือปฏิบ ัติ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเ กี ย วกับ วิธี ปฏิบ ัติท า ง กา รบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้ม าตรฐาน

ก า รนํา ม า ต ร ฐ าน ก า ร ร า ย ง า น ท า ง การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นส า ร ะ สํา ค ัญ ต ่อ

งบการเงินของบริษทัฯอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสําคญั

สามารถสรุปไดด้งันี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเครืองมือทางการเ งิน  ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 32 การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครืองมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ

เครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานกลุ่มนีไม่มีผลกระทบอย่างมสีาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เ รือง  สัญญาเ ช่า  และการ ตีความ

มาตรฐานบญัชีทเี กียวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการ รับรู้ รายการ  การวัดมูลค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์อ้างอิงนันมีมูลค่าตาํ

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

บริษทัฯนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุง ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อน

ทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที

1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิ

ทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าว

มาถือปฏิบตัิ

1.5 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเรืองเครืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า และ

การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี

1.5.1 เครืองมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือราคาทุนตัดจาํหน่าย  การจัดประเภทดังกล่าวจะขึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษัทฯ

ในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย

โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการเปลยีนแปลงในความเสียง

ดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบีย

ทีแท้จริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหนีการค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิน

ทีมีนยัสําคญั ซึงบริษทัฯใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ

1.5.2 สัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด ้ว ย ก า ร ว ัด มูล ค่ า ข อ งห นี สิ น ต ามสัญญ า เช่าใหม่ ราคาทุนของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกที

เกิดขึน จํานวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักด้วย

สิงจูงใจตามสัญญาเช่าทีไดร้ับ

หากบริษทัฯไม่มีความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัฯเมือสินสุด

อายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัทสีัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสินสุด

ของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึนก่อน

หนีสินตามสัญญาเช่า

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกูยื้มส่วนเพิมของบริษทัฯ หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อน

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่า

ซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

1.5.3 การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี

ณ วนัที 1 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯไดเ้ปลียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและ

ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคบางส่วน จากเดิม 3 ปี ถึง 20 ปี เป็น 13 ปี ถึง 36 ปี ซึงผูบ้ริหารของบริษทัฯเชือว่า

การเปลียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที

บริษทัฯคาดว่าจะไดร้ับจากการใช้งานสินทรัพยด์งักล่าว

ในการเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีขา้งตน้ บริษทัฯไดใ้ช้วธีิเปลียนตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป
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ผลกระทบจากการเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าวทีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มีดงันี

(หน่วย:บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพมิขึน 2,400,477

(หน่วย:บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

กาํไรเพิมขึน

ค่าเสือมราคาในตน้ทนุบริการลดลง (1,464,803)

ค่าเสือมราคาในค่าใชจ้่ายในการให้บริการและค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง (935,674)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานเพิมขนึ 0.004

2. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษทัฯไดน้าํม าตรฐานการรายง านทางการ เ งินก ลุ่ม เครืองมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับ

ผลสะสมจากการเปลียนแปลง ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินตน้งวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านี

มาถือปฏิบตัิ แสดงไดด้งันี
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม 2562

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน

มาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงิน

ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื - 320,273,099 - 320,273,099

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

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

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

ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า 17,605,269 - (17,605,269) -

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

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนด

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

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึง

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

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

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

ณ วันที 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีกําหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

มูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที 9

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563

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

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

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื 320,273,099 320,273,099 320,273,099

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

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

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

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดให้หนีสินทางการเงินใดวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน
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2.2 สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครงัแรก บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า

ทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบียเงินกู ้ยืมส่วนเพิมของบริษทัฯ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน

บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัทีนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 977,178,934

หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ (882,000)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 120,836,607

หัก: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (370,412,263)

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัิครังแรก 726,721,278

หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 -

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 726,721,278

ประกอบดว้ย

หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 31,886,856

หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 694,834,422

726,721,278

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สียและวิธีราคาทุน

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 702,049,507

ค่าตอบแทนสิทธิในการเช่าทีดิน 35,527,711

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 737,577,218
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3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30กนัยายน 2563และ 2562บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน

สําหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสนั 7,739,511 9,362,832 23,399,353 25,343,496

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85,343 83,698 256,029 251,094

รวม 7,824,854 9,446,530 23,655,382 25,594,590

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินสด 360,000 360,000

เงินฝากออมทรัพย์ 167,324,934 64,432,096

เงินฝากกระแสรายวนั 9,494,003 3,857,092

เงินลงทุนระยะสนัทีครบกาํหนดภายใน 3 เดือน - 42,350

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177,178,937 68,691,538

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

ร้อยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี)
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5. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีการค้า - ค่ารถ

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 40,477,162 120,548,443

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน - 1,347,588

รวมลูกหนีการคา้ - ค่ารถ 40,477,162 121,896,031

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,237,698 3,059,426

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,237,698 3,059,426

รวมลูกหนีการคา้, สุทธิ 42,714,860 124,955,457

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 1,129,193 1,377,883

เงินทดรองจ่าย 4,524,489 2,591,797

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,984,052 5,617,450

ดอกเบียคา้งรับ 497,893 622,185

รวม 12,135,627 10,209,315

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (583,220) (583,220)

รวมลูกหนีอืน, สุทธิ 11,552,407 9,626,095

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน, สุทธิ 54,267,267 134,581,552

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนคือเงินฝากประจาํธนาคารทีมีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน

12 เดือน จาํนวน 208 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 320 ลา้นบาท ซึงจดัประเภทรายการเป็นเงินลงทุนระยะสัน) โดยมีอตัรา

ดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.05 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.40 ต่อปี)
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7. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

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

หลกัประกนัการออกหนังสือคาํประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบัติตามสัญญา

ให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด และใช้ในการคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 4 แห่ง ตามทกีล่าวไว้

ในหมายเหตุ 19.3 และ 19.4 ตามลาํดบั

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้

เงินลงทุนในการร่วมคา้ซึงเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบริษทัฯและบริษทัอืนควบคุมร่วมกนัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบญัชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั แอคชนั

แอนด์ ออคชนั

จาํกดั

ให้บริการทีเกียวเนือง

กบัการซือขายรถ

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

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

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ - - - -

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

ร้อยละ 50.998ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ เนืองจากในการประชุม

คณะกรรมการแต่ละครังจะตอ้งมีกรรมการทีเสนอชือโดยผูร่้วมทุนทงัสองฝ่ายเขา้ร่วมดว้ยจึงจะครบองคป์ระชุม

จากการพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั นบัแต่เริมดาํเนินการซึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทีตอ้งการเพิมช่องทางในการหารายไดใ้หก้บับริษทัฯ ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอคชนั แอนด ์ออคชนั จาํกดั จึงมีมติ

พิจารณาให้ยุ ติการดํา เ นินงานและปิดกิจการเมือวันที 20 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้บันทึกค่าเผือการด้อยค่า

ของเงินลงทุนเต็มจาํนวน ปัจจุบนับริษทั แอคชนั แอนด์ ออคชนั จาํกดั อยู่ในระหว่างกระบวนการชาํระบญัชี
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9. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 246,200,279

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 48,055,888

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย

และตดัจาํหน่าย (145,647)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (36,217,450)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563 257,893,070

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 -

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัคิรงัแรก 737,577,218

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 737,577,218

เพิมขึนระหว่างงวด 168,962,388

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,712,978)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (54,378,406)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563 850,448,222

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563 3,456,042

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 1,997,050

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (461,275)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563 4,991,817
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12. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: บาท)

30กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถ 193,172,123 184,203,606

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 20,800,779 10,601,407

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,807,043 46,380,191

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 258,779,945 241,185,204

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึงเป็นเจา้ของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลา

ชาํระเสร็จแก่เจา้หนีการคา้ - ค่ารถมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการนับจากวนัสินสุดการประมูล

13. หนีสินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 -

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฏิบตัคิรงัแรก 726,721,278

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 726,721,278

เพิมขึนระหว่างงวด 118,331,601

หัก: จ่ายชาํระระหว่างงวด (34,079,949)

หัก: ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,828,823)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 809,144,107

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (49,289,121)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 759,854,986

14. หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

(หน่วย: บาท)

30กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562

เงินมดัจาํป้ายประมูล 56,915,000 22,700,000

เงินสมทบประกนัพนักงาน 1,632,944 1,772,350

รวมหนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 58,547,944 24,472,350

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 ถูกจดัประเภทในรายการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
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15. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีทีประมาณไว้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 10,951,038 15,464,908 10,951,038 15,464,908

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 335,184 (1,469,877) 335,184 (1,469,877)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 11,286,222 13,995,031 11,286,222 13,995,031

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 48,553,215 43,443,980 48,553,215 43,443,980

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (397,446) (3,323,062) (397,446) (3,323,062)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 48,155,769 40,120,918 48,155,769 40,120,918



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

15

FINAL DRAFT

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

16. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน)

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 39,938,345 57,806,376 39,938,345 57,806,376

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.07 0.11 0.07 0.11

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวดส่วนทีเป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 162,625,603 160,207,022 162,625,603 160,207,022

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 550,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 0.30 0.29 0.30 0.29

17. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท) (บาท)

สําหรับปี 2563

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง

31 ธันวาคม 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 30 มีนาคม 2563

137,475,000 0.25

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 มกราคม 2563 ถึง

30 มิถุนายน 2563

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 7 สิงหาคม 2563
99,000,000 0.18

236,475,000

สําหรับปี 2562

เงินปันผลประจาํปี 2561 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้น

เมือวนัที 23 เมษายน 2562 109,980,000 0.20

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 มกราคม 2562 ถึง

30 มิถุนายน 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562
82,484,805 0.15

192,464,805
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18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การประมูล

รถยนต์

การประมูล

รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการให้บริการ 143,204,274 158,639,696 19,798,789 15,670,220 26,056,409 21,846,529 3,051,602 4,474,059 192,111,074 200,630,504

ตน้ทุนการให้บริการ (98,809,125) (94,011,310)

กาํไรขนัตน้ 93,301,949 106,619,194

รายไดอื้น 832,436 2,048,730

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (8,799,022) (9,633,575)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,655,174) (27,232,942)

ตน้ทุนทางการเงิน (5,455,622) -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,286,222) (13,995,031)

กาํไรสําหรับงวด 39,938,345 57,806,376
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การประมูล

รถยนต์

การประมูล

รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการให้บริการ 489,768,465 457,447,386 58,266,789 47,208,360 78,296,421 63,287,426 24,426,935 10,099,236 650,758,610 578,042,408

ตน้ทุนการให้บริการ (313,068,309) (275,766,699)

กาํไรขนัตน้ 337,690,301 302,275,709

รายไดอื้น 3,928,809 5,135,097

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (24,055,712) (26,414,440)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (90,556,920) (80,668,426)

ตน้ทุนทางการเงิน (16,225,106) -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (48,155,769) (40,120,918)

กาํไรสําหรับงวด 162,625,603 160,207,022
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19. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้านอกเหนือจากทีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุอืนดงันี

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

19.2 บริษทัฯไดท้าํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการ

จ่ายค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4 ลา้นบาท)

19.3 การคาํประกนั

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท

(31 ธันวาคม 2562: 9 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกับการคาํประกันการใช้ไฟฟ้าและการคาํประกันการปฏิบติัตามสัญญา

ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด

19.4 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 82 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือคาํประกนั

48 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 42 ล้านบาท  และ 48 ล้านบาท  ตามลําดับ) จากสถาบันการเงิน 6 แห่งเพือใช้ใน

การดาํเนินงานของกิจการ

19.5 ภาระผูกพนัตามสัญญาให้บริการ

บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั 253 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2565

โดยทีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสําคญัในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นตน้

20. การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพือให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนัดงันี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว้

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว้

สินทรัพย์

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

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 19,292,132 1,209,371 19,292,132 1,209,371
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินทีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว้

ตามที

จดัประเภทใหม่

ตามที

เคยรายงานไว้

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถ้ือหุ้นตามทีไดร้ายงานไว้

21. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 13พฤศจิกายน 2563


