รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

350,015,339
73,799,372
120,863,984
3,387,517

399,006,563
22,782,641
91,540,695
2,271,568

548,066,212

515,601,467

40,145,666
157,981,296
6,320,584
2,525,300
10,329,059

39,608,930
133,288,427
2,347,670
998,203
3,351,810

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

217,301,905

179,595,040

รวมสิ นทรัพย์

765,368,117

695,196,507

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5
6

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

7
8
8
9

กรรมการ ……………………………………………. กรรมการ …………………………………………….
(นายสมพงษ์ ศิริกายน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวรัญญู ศิลา)

2

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
หมายเหตุ
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10

309,004,388
11,721,567
2,035,687
13,434,876

266,095,180
10,216,565
1,911,530
3,773,492

336,196,518

281,996,767

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

3,256,313
10,096,898
15,885,024

4,804,218
8,595,325
10,877,878

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

29,238,235

24,277,421

365,434,753

306,274,188

137,500,000

137,500,000

137,500,000
183,998,784

137,500,000
183,998,784

14,754,359
63,680,221

6,503,899
60,919,636

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

399,933,364

388,922,319

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

765,368,117

695,196,507

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรร - ทุนสํารองตามกฎหมาย
11
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

4
4

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท

189,593,518
(92,302,039)

124,106,390
(76,332,065)

512,865,727
(255,647,619)

320,059,689
(194,758,181)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

97,291,479
1,580,973
(9,951,474)
(21,125,072)
(117,685)

47,774,325
2,131,511
(8,899,710)
(17,894,021)
(154,453)

257,218,108
8,933,178
(26,132,543)
(59,270,480)
(381,372)

125,301,508
4,590,753
(27,107,799)
(56,439,528)
(566,284)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

67,678,221
(13,554,718)

22,957,652
(5,386,865)

180,366,891
(37,355,996)

45,778,650
(10,959,826)

54,123,503

17,570,787

143,010,895

34,818,824

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

54,123,503

17,570,787

143,010,895

34,818,824

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

54,123,503

17,570,787

143,010,895

34,818,824

-

-

-

-

กําไรสํ าหรับงวด

54,123,503

17,570,787

143,010,895

34,818,824

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

54,123,503
-

17,570,787
-

143,010,895
-

34,818,824
-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

54,123,503

17,570,787

143,010,895

34,818,824

0.10

0.04

0.26

0.08

13

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

กําไรต่ อหุ้น

14

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระ
เต็มมูลค่ าแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

110,000,000

-

5,021,348

17,884,651

132,905,999

27,500,000
-

183,998,784
-

1,482,551
-

(1,482,551)
(27,498,263)
34,818,824

211,498,784
(27,498,263)
34,818,824

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

137,500,000

183,998,784

6,503,899

23,722,661

351,725,344

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ ว)

137,500,000

183,998,784

6,503,899

60,919,636

388,922,319

-

-

8,250,460
-

(8,250,460)
(131,999,850)
143,010,895

(131,999,850)
143,010,895

137,500,000

183,998,784

14,754,359

63,680,221

399,933,364

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ ว)
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เพิ่มทุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

11
12

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

180,366,891

45,778,650

14,991,237
480,873
6,600
(1,349,841)
1,501,573
(5,534,264)
381,372

9,336,822
127,306
2,052,794
5,850
(17,709)
(6,000)
1,089,765
(2,166,593)
566,284

(29,575,906)
(1,115,949)
(6,977,249)
42,909,208
9,661,384
5,007,145

(19,214,513)
10,093,700
290,000
(1,049,742)
(1,161,607)
131,459,869
319,510
(472,639)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

210,753,074
(381,372)
5,786,881
(37,378,090)

177,031,747
(566,284)
1,941,618
(10,036,356)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

178,780,493

168,370,725

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุนจากการปรับมูลยุติธรรมเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

8
8
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

(536,736)
(51,023,331)
(39,720,958)
(4,453,787)
1,386,693
-

(1,022,282)
(70,506,199)
(114,025)
2,790,264
6,000

(94,348,119)

(68,846,242)

(131,999,850)
(1,423,748)
-

(11,000,000)
(6,182,596)
211,498,784

(133,423,598)

194,316,188

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(48,991,224)
399,006,563

293,840,671
92,009,633

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

350,015,339

385,850,304

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รับเงินปั นผล

5
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8

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 8 ถึง 18 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท สหการประมู ล จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ัท ) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํากัด ซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย และมี ที่ อ ยู่ต ามที่ ไ ด้
จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ได้เปิ ดที่ ทาํ การสาขาแห่ งหนึ่ ง ตั้งอยู่เลขที่ 49/24 หมู่ ที่ 2 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ มธานี 12110 เมื่ อวัน ที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึ งมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทํา
ให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่ม
หมายเหตุป ระกอบข้อมู ลทางการเงิน ตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับงบการเงินของรอบปี บัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายโดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งและการตีความที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช่า

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของบริ ษทั
3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพิ นิจ การประมาณการและข้อสมมติ ที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญ ชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัด ทําข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ ห ารจะใช้ดุ ล ยพิ นิ จที่ มี นัยสําคัญ ในการนํานโยบายการบัญ ชี ของบริ ษ ัท และ
แหล่งที่ มาของข้อมูลที่ สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่ มีอยู่มาใช้เช่ นเดี ยวกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การประมูลรถยนต์
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น

150,794,399

รายได้ จาก
การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท
16,364,425

ค่ าขนย้าย
บาท

รวม
บาท

22,434,694

189,593,518
(92,302,039)
97,291,479

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)

66,214,933
1,580,973
(117,685)
(13,554,718)
54,123,503

กําไรสําหรับงวด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

การประมูลรถยนต์
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)
กําไรสําหรับงวด

404,533,744

รายได้ จาก
การประมูล
รถมอเตอร์ ไซต์
บาท
45,654,985

ค่ าขนย้าย
บาท

รวม
บาท

62,676,998

512,865,727
(255,647,619)
257,218,108
171,815,085
8,933,178
(381,372)
(37,355,996)
143,010,895
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
4

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รายได้ จาก
การประมูล
รถยนต์
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น

การประมูลรถ การประมูล
มอเตอร์ ไซต์ สิ นทรัพย์ อื่น
บาท
บาท

92,149,413

15,611,020

-

ค่ าขนย้ าย การให้ บริการอื่น
บาท
บาท
16,345,957

รวม
บาท

- 124,106,390
(76,332,065)
47,774,325

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)

20,980,594
2,131,511
(154,453)
(5,386,865)
17,570,787

กําไรสําหรับงวด

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รายได้ จาก

รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย

การประมูล
รถยนต์
บาท

การประมูลรถ
มอเตอร์ ไซต์
บาท

การประมูล
สินทรัพย์ อื่น
บาท

ค่าขนย้ าย
บาท

การให้ บริการอื่น
บาท

การขาย
บาท

รวม
บาท

239,637,506

40,945,630

124,772

38,888,781

161,000

302,000

320,059,689
(194,379,022)
(379,159)

กําไรขั้นต้น

125,301,508

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13)

41,754,181
4,590,753
(566,284)
(10,959,826)
34,818,824

กําไรสําหรับงวด
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
5

เงินลงทุนระยะสั้ น

ตราสารที่ถือจนครบกําหนด
- เงินฝากประจํา
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
- ตราสารทุน
รวม

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

73,734,872

22,711,541

64,500
73,799,372

71,100
22,782,641

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้ :
หลักทรัพย์ ที่ถือไว้ จนครบ
กําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

22,711,541
51,023,331
73,734,872

71,100
(6,600)
64,500

22,782,641
51,023,331
(6,600)
73,799,372

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ยอดซื้อหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เงินฝากประจําเป็ นเงินฝากประจําธนาคารประเภท 4 เดือนถึง 12 เดือน จํานวน 73.73 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 - 2.75 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 2.50 - 3.15 ต่อปี )
หลักทรัพย์เพื่อค้าเป็ นหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

12

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ

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

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

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

97,088,071
4,378,900
(665,840)
100,801,131
12,110,152
4,220,412
3,355,310
376,979
120,863,984

80,166,268
2,516,993
(736,975)
81,946,286
4,644,758
2,528,305
1,791,750
629,596
91,540,695

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

92,083,724
8,221,914
535,848
15
625,470
101,466,971
(665,840)
100,801,131

70,256,344
11,716,006
14,306
10,700
685,905
82,683,261
(736,975)
81,946,286

โดยปกติ ระยะเวลาการให้สินเชื่ อแก่ ลูกค้าของบริ ษทั มี ระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วันทําการ แต่เนื่ องจากก่ อนวันที่ ในงบแสดง
ฐานะการเงิน บริ ษทั มีการประมูลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหลายงวด และมีการจัดประมูลเพิ่มมากขึ้นในงวด จึงทําให้ลูกหนี้
ค่ารถสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากลูกหนี้ในงวดประมูลดังกล่าวส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
7

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เงินฝากธนาคารประจําจํานวน 40.15 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 : 39.61 ล้านบาท)
ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขอใช้ไฟฟ้า และการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด จํานวน 7.43 ล้านบาท (หมายเหตุ 16.2) และใช้ในการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง จํานวน 25 ล้านบาท (หมายเหตุ 16.4)
13

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
8

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
9

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

133,288,427
39,720,958
(36,852)
(14,991,237)
157,981,296

2,347,670
4,453,787
(480,873)
6,320,584

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2556 : ร้อยละ 20)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินสรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

2,019,380
1,652,450
3,671,830

1,719,065
949,697
2,668,762

(769,544)
(376,986)
(1,146,530)

(1,094,796)
(575,763)
(1,670,559)

2,525,300

998,203
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
10

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถยนต์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

278,717,506
28,430,924
1,855,958
309,004,388

230,852,011
33,181,089
2,062,080
266,095,180

โดยปกติ ระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้ มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ แต่เนื่ องจากก่อนวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั มีการประมูลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหลายงวด และมีการจัดประมูลเพิ่มมากขึ้นในงวดจึงทําให้เจ้าหนี้ค่ารถสู งขึ้นเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากเจ้าหนี้ในงวดประมูลดังกล่าวส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย โบนัส ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ เป็ นต้น
11

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของผลกําไรสุ ทธิหลังจากหักส่ วนของ
ขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกล่าวไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้
พ.ศ. 2557
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

6,503,899
8,250,460
14,754,359
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
12

เงินปันผล
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมของ
บริ ษ ทั ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น 550 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้น ละ 0.12 บาท จํานวน 66.00 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายเงิ น ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท จํานวน 16.50 ล้านบาท ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ ้นละ
0.09 บาท จํานวน 49.50 ล้านบาท โดยทําการจ่ายไปแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมของบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 82.50 ล้านบาท
เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
ในที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่ อวัน ที่ 20 มี น าคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิน ปั นผลจากกําไรสุ ท ธิ
ของบริ ษทั ปี พ.ศ. 2555 เป็ นจํานวนเงินรวม 25.96 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 1.36 บาท ให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ จํานวน 11 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 14.96 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
จํานวน 220 ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 11.00 ล้านบาท โดยทําการจ่ายไปแล้วในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 16.50 ล้าบาท
เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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ภาษีเงินได้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

14

14,229,781
(675,063)
13,554,718

4,217,125
1,169,740
5,386,865

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
38,883,093
(1,527,097)
37,355,996

9,781,016
1,178,810
10,959,826

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายระหว่างงวด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

54,123,503
550,000,000
0.10

17,570,787
452,222,222
0.04

143,010,895
550,000,000
0.26

34,818,824
476,666,667
0.08

บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มี ความสัม พัน ธ์กับ บริ ษ ทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื่ น แห่ งหนึ่ งหรื อ มากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคล
ที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิ จการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท คํานึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบกฎหมาย
ก)

รายการค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญสําหรับงวดมีดงั นี้
1.1

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ พนักงาน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

1.2

163,066

95,894

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
489,198

441,352

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

5,521,625

3,495,638

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
15,901,723

10,448,243

ค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นเบี้ ยประชุ ม ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษ ัท ตามข้อ กํา หนดของมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กรรมการตามที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญประจําปี ซึ่งรวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริ หาร
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
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ภาระผูกพัน
16.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง
30 ปี โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

42,285,678
152,587,830
155,260,214
350,133,722

28,447,602
100,714,549
137,000,203
266,162,354

16.2 หนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเพื่อการคํ้าประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด
คํ้าประกันการเช่าที่ดิน

30 กันยายน
พ.ศ. 2557
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
บาท

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

428,700
7,187,360
390,000
8,006,060

16.3 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ไม่มีวงเงินสิ นเชื่อตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 :
120 ล้านบาท) เนื่องจากบริ ษทั มีการยกเลิกเงินสิ นเชื่อนี้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
16.4 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 25 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 :
25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของกิ จการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา
ธนาคาร (หมายเหตุ 7)
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