FINAL DRAFT

บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที
30 กันยายน 2563

FINAL DRAFT

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสดทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริ ษทั สหการประมูล
จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทํา
และนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึงอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
เรื องอืน
งบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบแสดงฐานะการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืน
ซึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 28กุมภาพันธ์ 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30กันยายน2562 และงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสดทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ทีแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอืนดังกล่าวข้างต้น
ซึงให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 34
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที 12 พฤศจิกายน 2562

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2563
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บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

4
6
5
6

177,178,937
54,267,267
208,187,192
2,424,771
442,058,167

68,691,538
320,273,099
134,581,552
19,292,132
542,838,321

177,178,937
54,267,267
208,187,192
2,424,771
442,058,167

68,691,538
320,273,099
134,581,552
19,292,132
542,838,321

7

16,031,510
4,287,689
257,893,070
850,448,222
4,991,817
17,703,635
1,151,355,943
1,593,414,110

16,100,000
246,200,279
3,456,042
16,605,105
17,605,269
2,590,143
302,556,838
845,395,159

16,031,510
4,287,689
257,893,070
850,448,222
4,991,817
17,703,635
1,151,355,943
1,593,414,110

16,100,000
246,200,279
3,456,042
16,605,105
17,605,269
2,590,143
302,556,838
845,395,159

8
9
10
11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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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บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
12
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
13
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
13
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
14
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
14
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

258,779,945

241,185,204

258,779,945

241,185,204

49,289,121
10,276,008
236,000
318,581,074

26,432,965
276,103
267,894,272

49,289,121
10,276,008
236,000
318,581,074

26,432,965
276,103
267,894,272

759,854,986
15,803,701
58,547,944
834,206,631
1,152,787,705

11,076,627
49,144,124
60,220,751
328,115,023

759,854,986
15,803,701
58,547,944
834,206,631
1,152,787,705

11,076,627
49,144,124
60,220,751
328,115,023

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

FINAL DRAFT

บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

13,750,000
105,377,621
440,626,405
1,593,414,110
-

13,750,000
182,031,352
517,280,136
845,395,159
-

13,750,000
105,377,621
440,626,405
1,593,414,110
-

13,750,000
182,031,352
517,280,136
845,395,159
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562

งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2563
2562

192,111,074
832,436
192,943,510

200,630,504
2,048,730
202,679,234

192,111,074
832,436
192,943,510

200,630,504
2,048,730
202,679,234

98,809,125
8,799,022
28,655,174
136,263,321
56,680,189
(5,455,622)
51,224,567
(11,286,222)
39,938,345

94,011,310
9,633,575
27,232,942
130,877,827
71,801,407
71,801,407
(13,995,031)
57,806,376

98,809,125
8,799,022
28,655,174
136,263,321
56,680,189
(5,455,622)
51,224,567
(11,286,222)
39,938,345

94,011,310
9,633,575
27,232,942
130,877,827
71,801,407
71,801,407
(13,995,031)
57,806,376

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

39,938,345

57,806,376

39,938,345

57,806,376

0.07

0.11

0.07

0.11

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร

15

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

15

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562

งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2563
2562

650,758,610
3,928,809
654,687,419

578,042,408
5,135,097
583,177,505

650,758,610
3,928,809
654,687,419

578,042,408
5,135,097
583,177,505

313,068,309
24,055,712
90,556,920
427,680,941
227,006,478
(16,225,106)
210,781,372
(48,155,769)
162,625,603

275,766,699
26,414,440
80,668,426
382,849,565
200,327,940
200,327,940
(40,120,918)
160,207,022

313,068,309
24,055,712
90,556,920
427,680,941
227,006,478
(16,225,106)
210,781,372
(48,155,769)
162,625,603

275,766,699
26,414,440
80,668,426
382,849,565
200,327,940
200,327,940
(40,120,918)
160,207,022

(2,804,334)

-

(2,804,334)

-

(2,804,334)
(2,804,334)

-

(2,804,334)
(2,804,334)

-

159,821,269

160,207,022

159,821,269

160,207,022

0.30

0.29

0.30

0.29
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FINAL DRAFT

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและชําระแล้ว
137,500,000
137,500,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

137,500,000
137,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว หุ ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
183,998,784
13,750,000
140,250,393
160,207,022
160,207,022
(192,464,805)
183,998,784
13,750,000
107,992,610
183,998,784
183,998,784

13,750,000
13,750,000

182,031,352
162,625,603
(2,804,334)
159,821,269
(236,475,000)
105,377,621

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
475,499,177
160,207,022
160,207,022
(192,464,805)
443,241,394
517,280,136
162,625,603
(2,804,334)
159,821,269
(236,475,000)
440,626,405
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these financial statements and notes thereto,
hereby approve their issue in final form.
………………..……………………..…….…
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FINAL DRAFT

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและชําระแล้ว
137,500,000
137,500,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563

137,500,000
137,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
กําไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว หุ ้นสามัญ
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
183,998,784
13,750,000
140,250,393
160,207,022
160,207,022
(192,464,805)
183,998,784
13,750,000
107,992,610
183,998,784
183,998,784

13,750,000
13,750,000

182,031,352
162,625,603
(2,804,334)
159,821,269
(236,475,000)
105,377,621

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
475,499,177
160,207,022
160,207,022
(192,464,805)
443,241,394
517,280,136
162,625,603
(2,804,334)
159,821,269
(236,475,000)
440,626,405

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

FINAL DRAFT

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562

210,781,372

200,327,940

210,781,372

200,327,940

91,057,131
(527,196)
(115,845)
(2,363,671)
16,225,106

35,752,840
257,622
294,351
(3,121,439)
-

91,057,131
(527,196)
(115,845)
(2,363,671)
16,225,106

35,752,840
257,622
294,351
(3,121,439)
-

315,056,897

233,511,314

315,056,897

233,511,314

80,189,994
178,493
112,579
(1,697,546)
-

(52,734,644)
(613,506)
2,799,124
3,079,910

(52,734,644)
(613,506)
2,799,124
3,079,910

15,915,882
(40,103)
1,221,656
34,085,700
445,023,552
(66,066,434)
378,957,118

144,958,172
8,346,299
2,666,166
6,331,271
348,344,106
(52,428,153)
295,915,953

80,189,994
178,493
112,579
(1,697,546)
15,915,882
(40,103)
1,221,656
34,085,700
445,023,552
(66,066,434)
378,957,118

144,958,172
8,346,299
2,666,166
6,331,271
348,344,106
(52,428,153)
295,915,953
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FINAL DRAFT

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันลดลง
เงินสดจ่ายซื อส่วนปรับปรุ งทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบียรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือให้ได้มาซึ งสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายซื อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบียจ่าย
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
ซื อส่วนปรับปรุ งทีดิ น อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562

(363,139,221)
475,225,128
68,490
(46,377,029)
2,487,962
672,843
(50,630,787)
(1,997,050)
16,310,336

(101,784,059)
102,791,212
(31,434,172)
2,798,556
16,065
(600,000)
(28,212,398)

(363,139,221)
475,225,128
68,490
(46,377,029)
2,487,962
672,843
(50,630,787)
(1,997,050)
16,310,336

(101,784,059)
102,791,212
(31,434,172)
2,798,556
16,065
(600,000)
(28,212,398)

(16,225,106)
(34,079,949)
(236,475,000)
(286,780,055)
108,487,399
68,691,538
177,178,937

(192,464,805)
(192,464,805)
75,238,750
111,151,633
186,390,383

(16,225,106)
(34,079,949)
(236,475,000)
(286,780,055)
108,487,399
68,691,538
177,178,937

(192,464,805)
(192,464,805)
75,238,750
111,151,633
186,390,383

1,678,859

136,038

1,678,859

136,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
1.

ข้ อมูลทัวไป

1.1

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ งจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
โดยดําเนิ นธุ ร กิ จหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพือขายทอดตลาด ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษ ัทฯ
ตังอยู่ที 518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯมีททํ
ี าการสาขาทังหมด 10 แห่ง โดยมีทีอยู่ดงั ต่อไปนี
สาขาที 1 ตังอยู่เลขที 49/24 หมู่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สาขาที 2 ตังอยู่เลขที 325/2 หมู่ 7 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาที 3 ตังอยู่เลขที 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
สาขาที 4 ตังอยู่เลขที 33/2 หมู่ 1 ตําบลท่าทองใหม่ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
สาขาที 5 ตังอยู่เลขที 6 หมู่ 9 ตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาที 6 ตังอยู่เลขที 313 หมู่ 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกลํา จังหวัดสงขลา
สาขาที 7 ตังอยู่เลขที 142/4 หมู่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สาขาที 8 ตังอยู่เลขที 788/9 หมู่ 7 ตําบลสมอแข อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
สาขาที 9 ตังอยู่เลขที 41/1 หมู่ 5 ตําบลหนองอ้อ อําเภอบ้างโป่ ง จังหวัดราชบุรี
สาขาที 10 ตังอยู่เลขที 21 หมู่ 17 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยสามารถควบคุมได้อยู่ในวงจํากัด หลังจากรัฐบาลได้มี
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดอย่างเป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ จากการทีรัฐบาลเริ มมีการผ่อนคลายให้ธุรกิจ
เริ มกลับ มาดํา เนิ น กิ จ การได้ต ามปกติ ประกอบกับ มี ก ารออกมาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ มาเป็ นระยะ ทํา ให้
ระบบเศรษฐกิ จ ของไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 มี ก ารปรั บตัว ดี ขึน อย่ า งไรก็ ดีจ ากมาตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี โดยการ
พักชําระหนีของธนาคารแห่ งประเทศไทยทีออกมา ได้ส่งผลกระทบต่อปริ มาณรถยนต์ทีไหลเข้าสู่ ระบบการประมูลลดลง
ซึงเป็ นไปตามทีบริ ษทั ฯคาดการณ์ไว้แล้วและคาดว่าจะเป็ นการชะลอตัวเพียงระยะสันเท่านัน
บริ ษทั ฯยังคงมีการติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื องและได้มี
การปรับแผนการดําเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนและอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เช่ น การเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการประมูลในรู ปแบบออนไลน์ ควบคู่ ก บั การประมู ล หน้ า ลาน ตลอดจนการเน้น การ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพือให้ลูกค้าหันมาใช้การประมูลในระบบออนไลน์แทนการประมูลหน้าลานมากขึน
การเพิมช่องทางใหม่ ๆ เช่น การเพิมรถจากผูข้ ายรายใหม่นอกเหนือจากรถทีมาจากสถาบันการเงิน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนืองและจะประเมิน
ผลกระทบทางการเงิ น เกี ยวกับ มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ประมาณการหนี สิ น และหนี สิ น ที อาจจะเกิ ด ขึนอย่ า งสมําเสมอ
อนึ งระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบขึนอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ กระจายของภาครั ฐและระยะเวลาในการ
แพร่ ระบาดของไวรัสดังกล่าว
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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่ นเดียวกับ
งบการเงินประจําปี
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนําเสนอครังล่าสุ ด ดังนันข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลทีนําเสนอซําซ้อน
กับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี

1.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทีเริมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลั ง วัน ที 1 มกราคม 2563 มาถื อ ปฏิ บ ั ติ มาตรฐาน การ รายงานทางการเงิน ดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเ กี ย ว กั บ วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ท า ง กา รบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี กับผูใ้ ช้ม า ต ร ฐา น
ก า ร นํา ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง การเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บ ตั ิ นี ไม่ มีผ ลกระทบอย่ า งเป็ นส า ร ะ สํ า คั ญ ต่ อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสํ าคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วามมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของ
เครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานกลุม่ นีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรื อง สั ญ ญาเช่ า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทเกี
ี ยวข้ อ ง มาตรฐานฉบั บ นี ได้ กาํ หนดหลั ก การของการรั บ รู ้ ร ายการ การวัด มูลค่า การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนีสิ นสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สิ นทรั พ ย์ อ้ า งอิ ง นั นมี มลู ค่าตํา
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษทั ฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี มาถือปฏิบตั ิครั งแรกโดยปรับปรุ ง ณ วัน ที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อน
ทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที
1 มกราคม 2564
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง ซึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มเี นือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปี ทีเริ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ

1.5

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงินสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี เรื องเครื องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า และ
การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี

1.5.1 เครื องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี วัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า น
กํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื น หรื อ ราคาทุ น ตัด จํา หน่ า ย การจัด ประเภทดัง กล่ า วจะขึ นอยู่ กับ โมเดลธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัทฯ
ในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
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การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที คาดว่ า จะเกิ ด ขึนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยวิธี ราคาทุนตัดจําหน่ าย
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริ ษทั ฯพิจารณาการเปลียนแปลงในความเสี ยง
ด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบีย
ทีแท้จริ งทีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสําหรับลูกหนี การค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงิน
ทีมีนยั สําคัญ ซึงบริ ษทั ฯใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
1.5.2 สัญญาเช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้ ว ย ก า ร วัด มู ล ค่ า ข อ ง ห นี สิ น ต า ม สั ญ ญ า เช่าใหม่ ราคาทุนของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีสิ นตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ มแรกที
เกิ ด ขึน จํานวนเงินทีจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อก่ อนวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล และหักด้วย
สิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
หากบริ ษทั ฯไม่มคี วามเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่บริ ษทั ฯเมือสิ นสุ ด
อายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผลจนถึงวันสิ นสุ ด
ของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึนก่อน
หนีสินตามสัญญาเช่ า
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล บริ ษทั ฯรับรู้หนีสิ นตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
คิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบียเงินกูย้ มื ส่ วนเพิมของบริ ษทั ฯ หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล
มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะท้อนดอกเบียจากหนีสิ นตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อน
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี มูลค่าตามบัญชี ของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า ใหม่
เมือมีการเปลียนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่ าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา
จํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตังแต่วนั ทีสัญญาเช่าเริ มมีผล หรื อสัญญาเช่า
ซึงสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
1.5.3 การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
ณ วันที 1 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฯได้เปลียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่ วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและ
ส่วนปรับปรุ งอาคารและระบบสาธารณูปโภคบางส่ วน จากเดิม 3 ปี ถึง 20 ปี เป็ น 13 ปี ถึง 36 ปี ซึงผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่า
การเปลียนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที
บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับจากการใช้งานสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ในการเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีขา้ งต้น บริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ีเปลียนตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
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ผลกระทบจากการเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีดงั กล่าวทีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
มีดงั นี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิมขึน

2,400,477
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรเพิมขึน
ค่าเสื อมราคาในต้นทุนบริ การลดลง
ค่าเสือมราคาในค่าใช้จ่ายในการให้บริ การและค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลง
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานเพิมขึน
2.

(1,464,803)
(935,674)
0.004

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตามทีกล่าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรับ
ผลสะสมจากการเปลียนแปลง ณ วันที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินต้นงวดปี 2563 จากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานเหล่านี
มาถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุม่ เครื องมือ
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน
ฉบับที 16

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

1 มกราคม 2563

320,273,099
19,292,132
-

(320,273,099)
320,273,099

(17,922,445)
-

1,369,687
320,273,099

17,605,269
2,590,143

2,590,143
(2,590,143)

737,577,218
(17,605,269)
-

2,590,143
737,577,218
-

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี

-

-

31,886,856

31,886,856

หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

49,144,124

24,472,350
(24,472,350)

694,834,422
(24,671,774)

694,834,422
24,472,350
-

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าเช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
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เครื องมือทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม 2563 การจัด ประเภทรายการและวัด มู ล ค่ า และมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ตามที กํา หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
การจัดประเภทและวัดมูลค่าตาม
มูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลักการบัญชีเดิม
ฉบับที 9
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

68,691,538
134,741,868
320,273,099
16,100,000
2,590,143
542,396,648

68,691,538
134,741,868
320,273,099
16,100,000
2,590,143
542,396,648

68,691,538
134,741,868
320,273,099
16,100,000
2,590,143
542,396,648

ณ วันที 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กาํ หนดให้หนีสิ นทางการเงินใดวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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สัญญาเช่ า
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนีสิ นตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่า
ทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบียเงินกู ้ยืมส่ วนเพิมของบริ ษทั ฯ ณ วันที 1 มกราคม 2563 สําหรับ สัญญาเช่าทีเคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ตามบัญ ชี เ ดิ ม ก่ อ นวัน ที นํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีเปิ ดเผย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํา
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
หนีสิ นสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
977,178,934
(882,000)
120,836,607
(370,412,263)
726,721,278
726,721,278

หนีสิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนีสิ นสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสิ นสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

31,886,856
694,834,422
726,721,278

รายการปรับ ปรุ งสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มาถื อ ปฏิ บตั ิ ค รั งแรก
ณ วันที 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยและวิธีราคาทุน
702,049,507
35,527,711
737,577,218

ทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
ค่าตอบแทนสิ ทธิในการเช่าทีดิน
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.
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3.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30กันยายน 2563และ 2562 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
4.

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
7,739,511
9,362,832
85,343
83,698
7,824,854
9,446,530

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
2563
2562
23,399,353
25,343,496
256,029
251,094
23,655,382
25,594,590

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินลงทุนระยะสันทีครบกําหนดภายใน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30 กันยายน 2563
360,000
167,324,934
9,494,003
177,178,937

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
360,000
64,432,096
3,857,092
42,350
68,691,538

ณ วัน ที 30 กั น ยายน 2563 เงิ น ฝากธนาคารมี อ ัต ราดอกเบี ยระหว่ า งร้ อ ยละ 0.05 - 0.45 ต่ อ ปี (31 ธั น วาคม 2562:
ร้อยละ 0.10 - 0.85 ต่อปี )

We, being responsible for the preparation of these financial
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5.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
30 กันยายน 2563
ลูกหนีการค้า - ค่ารถ
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - ค่ารถ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้า, สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ
รวม
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีอืน, สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน, สุ ทธิ

6.

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

40,477,162

120,548,443

40,477,162

1,347,588
121,896,031

2,237,698
2,237,698
42,714,860

3,059,426
3,059,426
124,955,457

1,129,193
4,524,489
5,984,052
497,893
12,135,627
(583,220)
11,552,407
54,267,267

1,377,883
2,591,797
5,617,450
622,185
10,209,315
(583,220)
9,626,095
134,581,552

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืนคือเงินฝากประจําธนาคารทีมีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน
12 เดือน จํานวน 208 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 320 ล้านบาท ซึงจัดประเภทรายการเป็ นเงินลงทุนระยะสัน) โดยมีอตั รา
ดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.05 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.40 ต่อปี )

We, being responsible for the preparation of these financial
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7.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 เงินฝากประจําธนาคารจํานวน 16 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 16.1 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ น
หลักประกันการออกหนังสื อคําประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ เพือการขอใช้ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามสั ญญา
ให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด และใช้ในการคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 4 แห่ ง ตามทีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 19.3 และ 19.4 ตามลําดับ

8.

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในการร่ วมค้าซึงเป็ นเงินลงทุนในกิจการทีบริ ษทั ฯและบริ ษทั อืนควบคุมร่ วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี

การร่ วมค้า

(หน่วย: บาท)
มูลค่าตามบัญชี
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แอคชัน ให้บริ การทีเกียวเนือง
แอนด์ ออคชัน กับการซือขายรถ
จํากัด
และทรัพย์สินอืน ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า - สุ ทธิ

50.998

50.998

5,099,800 5,099,800 280,478 280,478
5,099,800 5,099,800 280,478 280,478
(5,099,800) (5,099,800) (280,478) (280,478)
-

เมือวันที 25 มกราคม 2560 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในบริ ษทั แอคชัน แอนด์ ออคชัน จํากัด จํานวน 50,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 50.998ของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ดังกล่ าว เงินลงทุ นในบริ ษ ทั ดังกล่ าวถือเป็ นการร่ วมค้า เนื องจากในการประชุ ม
คณะกรรมการแต่ละครังจะต้องมีกรรมการทีเสนอชื อโดยผูร้ ่ วมทุนทังสองฝ่ ายเข้าร่ วมด้วยจึงจะครบองค์ประชุม
จากการพิจารณาผลการดําเนินงานของบริ ษทั แอคชัน แอนด์ ออคชัน จํากัด นับแต่เริ มดําเนินการซึงไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทีต้องการเพิมช่องทางในการหารายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั แอคชัน แอนด์ ออคชัน จํากัด จึงมีมติ
พิ จ ารณาให้ ยุ ติ ก ารดํา เนิ น งานและปิ ดกิ จ การเมื อวัน ที 20 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯได้ บั น ทึ ก ค่ า เผื อการด้ อ ยค่ า
ของเงินลงทุนเต็มจํานวน ปัจจุบนั บริ ษทั แอคชัน แอนด์ ออคชัน จํากัด อยู่ในระหว่างกระบวนการชําระบัญชี

We, being responsible for the preparation of these financial
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9.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ส่ วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลียนแปลงของบัญชี ส่วนปรับปรุ งทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
สรุ ปได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
ซือเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายและตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันทีจําหน่าย
และตัดจําหน่าย
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563

10.

(หน่วย: บาท)
246,200,279
48,055,888
(145,647)
(36,217,450)
257,893,070

สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบตั คิ รังแรก
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึนระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563

11.

(หน่วย: บาท)
737,577,218
737,577,218
168,962,388
(1,712,978)
(54,378,406)
850,448,222

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
รายการเปลียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 สรุ ปได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2563
ซือเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2563

We, being responsible for the preparation of these financial
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12.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน
30 กันยายน 2563
193,172,123
20,800,779
44,807,043
258,779,945

เจ้าหนีการค้า - ค่ารถ
เจ้าหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
184,203,606
10,601,407
46,380,191
241,185,204

เจ้าหนีการค้า - ค่ารถประกอบด้วยสถาบันการเงิน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึ งเป็ นเจ้าของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลา
ชําระเสร็ จแก่เจ้าหนีการค้า - ค่ารถมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการนับจากวันสิ นสุ ดการประมูล
13.

หนีสินตามสัญญาเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 แสดงได้
ดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาถือปฏิบตั คิ รังแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
เพิมขึนระหว่างงวด
หัก: จ่ายชําระระหว่างงวด
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563
หัก: ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

14.

(หน่วย: บาท)
726,721,278
726,721,278
118,331,601
(34,079,949)
(1,828,823)
809,144,107
(49,289,121)
759,854,986

หนีสินทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน

เงินมัดจําป้ายประมูล
เงินสมทบประกันพนักงาน
รวมหนีสิ นทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

30 กันยายน 2563
56,915,000
1,632,944
58,547,944

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
22,700,000
1,772,350
24,472,350

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 ถูกจัดประเภทในรายการหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
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15.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ทีประมาณไว้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ในกําไรขาดทุน

10,951,038

15,464,908

10,951,038

15,464,908

335,184
11,286,222

(1,469,877)
13,995,031

335,184
11,286,222

(1,469,877)
13,995,031

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ในกําไรขาดทุน

48,553,215

43,443,980

48,553,215

43,443,980

(397,446)
48,155,769

(3,323,062)
40,120,918

(397,446)
48,155,769

(3,323,062)
40,120,918

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.
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16.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน)
ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ในระหว่างงวด
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานแสดงการคํานวณได้ดงั นี
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

39,938,345
550,000,000
0.07

57,806,376
550,000,000
0.11

39,938,345
550,000,000
0.07

57,806,376
550,000,000
0.11

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินทีแสดง
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
กําไรสําหรับงวดส่วนทีเป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
17.

162,625,603
550,000,000
0.30

160,207,022
550,000,000
0.29

162,625,603
550,000,000
0.30

160,207,022
550,000,000
0.29

เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั นี
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจ่าย
(บาท)
สําหรับปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วันที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง
เมือวันที 30 มีนาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
137,475,000
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วันที 1 มกราคม 2563 ถึง
เมือวันที 7 สิ งหาคม 2563
99,000,000
30 มิถนุ ายน 2563
236,475,000
สําหรับปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561
ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น
เมือวันที 23 เมษายน 2562
109,980,000
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วันที 1 มกราคม 2562 ถึง
เมือวันที 13 สิ งหาคม 2562
82,484,805
30 มิถนุ ายน 2562
192,464,805
We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.
………………..……………………..…….…
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18.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริ การ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดําเนิ นงานทีรายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
การประมูล
รถยนต์

2563
รายได้จากการให้บริ การ 143,204,274
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น

2562
158,639,696

การประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
2563
2562
19,798,789
15,670,220

รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.
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ค่าขนย้าย
2563
26,056,409

2562
21,846,529

บริ การอืน ๆ
2563
3,051,602

รวม

2562
2563
4,474,059 192,111,074
(98,809,125)
93,301,949

2562
200,630,504
(94,011,310)
106,619,194

832,436
(8,799,022)
(28,655,174)
(5,455,622)
(11,286,222)
39,938,345

2,048,730
(9,633,575)
(27,232,942)
(13,995,031)
57,806,376
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน

การประมูล
รถยนต์
2563
รายได้จากการให้บริ การ 489,768,465
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขันต้น

2562
457,447,386

การประมูล
รถมอเตอร์ไซต์
2563
2562
58,266,789
47,208,360

รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ค่าขนย้าย
2563
78,296,421

2562
63,287,426

บริ การอืน ๆ
2563
24,426,935

2562
10,099,236

รวม
2563
2562
650,758,610 578,042,408
(313,068,309) (275,766,699)
337,690,301 302,275,709
3,928,809
(24,055,712)
(90,556,920)
(16,225,106)
(48,155,769)
162,625,603

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.
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19.

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน
ณ วัน ที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมี ภ าระผูกพัน และหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้านอกเหนื อจากทีเปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุอืนดังนี

19.1 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับสัญญาบริ การเป็ นจํานวนเดือนละประมาณ 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2 ล้านบาท)
19.2 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์อา้ งอิงทีมีมูลค่าตํา ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการ
จ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 4 ล้านบาท)
19.3 การคําประกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯคงเหลือเป็ นจํานวน 14 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562: 9 ล้านบาท) ซึ งเกียวเนื องกับการคําประกันการใช้ไฟฟ้ าและการคําประกันการปฏิ บตั ิ ต ามสั ญ ญา
ดําเนินการประมูลขายทอดตลาด
19.4 ณ วันที 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯได้รับการอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 82 ล้านบาท และวงเงินหนังสื อคําประกัน
48 ล้า นบาท (31 ธั น วาคม 2562: 42 ล้า นบาท และ 48 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ) จากสถาบัน การเงิ น 6 แห่ ง เพื อใช้ใ น
การดําเนินงานของกิจการ
19.5 ภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การ
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็ นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั ที
ไม่เกียวข้องกัน 253 แห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์ 8 แห่ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาตังแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2565
โดยทีบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทีสําคัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็ นต้น
20.

การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษ ัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ใหม่ เพื อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบนั ดังนี
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ตามที
ตามที
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

68,691,538
134,581,552
19,292,132

72,626,957
148,524,873
1,209,371

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ตามที
ตามที
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
68,691,538
134,581,552
19,292,132

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

งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ตามที
ตามที
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน

241,185,204
276,103

234,998,785
6,258,501

(หน่วย: บาท)
งบการเงินทีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ตามที
ตามที
จัดประเภทใหม่ เคยรายงานไว้
241,185,204
276,103

234,998,785
6,258,501

การจัดประเภทรายการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่วนของผูถ้ ือหุ้นตามทีได้รายงานไว้
21.

การอนุมัตขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 13 พฤศจิกายน 2563

We, being responsible for the preparation of these financial
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