รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 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
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

(ปรับปรุงใหม่ )

วันที่ 30 กันยายน

วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

385,850,304

92,009,633

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

22,753,829

22,720,740

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

113,853,107

94,512,892

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

9

-

2,812,199

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

10

-

290,000

4,379,972

3,093,353

526,837,212

215,438,817

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน

11

39,387,097

38,364,815

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

9

-

9,328,364

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

12

119,994,413

61,597,591

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12
13

369,318
4,969,680

382,600
473,958
4,176,298

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

164,720,508

114,323,626

รวมสิ นทรัพย์

691,557,720

329,762,443

กรรมการ ………………………………………………………. กรรมการ ……………………………………………………..

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

2

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
หมายเหตุ
บาท

(ปรับปรุงใหม่ )
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินปั นผลค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14
19
15

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

291,102,881
16,498,263
3,163,397
1,879,880
3,256,307

159,643,013
3,418,736
3,782,805
2,936,797

315,900,728

169,781,351

5,291,999
11,478,146
704,852
6,456,651

9,757,422
10,388,381
6,929,290

23,931,648

27,075,093

339,832,376

196,856,444

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15
16
13

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 290,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ได้รับชําระแล้วหุน้ ละ 0.25 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 220,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรร - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

17
137,500,000
145,000,000
137,500,000
17

183,998,784

110,000,000
-

18

6,503,899
23,722,661

5,021,348
17,884,651

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

351,725,344

132,905,999

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

691,557,720

329,762,443

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

5
5

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

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

94,735,890
(58,761,815)

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

256,948,880
(154,786,352)

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

35,974,075
917,786
(8,396,696)
(16,452,093)
(140,097)

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

102,162,528
4,253,327
(20,859,081)
(47,847,720)
(286,611)

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

11,902,975
(3,673,819)

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

37,422,443
(9,158,032)

กําไรสํ าหรับงวด
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

17,570,787
-

8,229,156
-

34,818,824
-

28,264,411
(2,740,885)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

17,570,787

8,229,156

34,818,824

25,523,526

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

17,570,787

8,229,156

34,818,824

28,264,411

-

-

-

-

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

17,570,787

8,229,156

34,818,824

28,264,411

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

17,570,787
-

8,229,156
-

34,818,824
-

25,523,526
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด

17,570,787

8,229,156

34,818,824

25,523,526

0.04

0.04

0.08

0.13

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

20

21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

4

110,000,000
-

-

2,929,308
-

23,733,792
(372,482)

136,663,100
(372,482)

110,000,000

-

2,929,308

23,361,310

136,290,618

-

-

-

25,523,526

25,523,526

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

110,000,000

-

2,929,308

48,884,836

161,814,144

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ ว)
ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

110,000,000
-

-

5,021,348
-

17,410,693
473,958

132,432,041
473,958

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

137,500,000

183,998,784

6,503,899

23,722,661

351,725,344

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดภายหลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

4

ยอดภายหลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เพิ่มทุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

18
19

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

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

45,778,650

37,422,443

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

7,649,810
35,714
1,200,788
(16,200)
224,784
122,871
(5,250)
762,780
(3,289,276)
286,611

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

(102,764,712)
(1,246,509)
(3,387,871)
(4,896,630)
(4,392,964)
63,009,181
704,386
428,992

เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่าย

166,938,047
(566,284)
1,941,618
(10,036,356)

(8,151,052)
(286,611)
3,207,038
(2,063,948)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

158,277,025

(7,294,573)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุน(กําไร)จากการปรับมูลยุติธรรมเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
เงินปั นผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลีย่ นแปลงของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

12
12
9
7

16

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจําติดภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินรับลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ

(1,022,282)
751,900
9,341,800
(70,506,199)
(114,025)
2,790,264
6,000

(969,873)
(20,000,000)
6,000,000
3,667,680
(16,323,084)
1,425
5,250

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(58,752,542)

(27,618,602)

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

(34,760,000)
51,000,000
(1,025,784)
-

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

194,316,188

15,214,216

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

293,840,671
92,009,633

(19,698,959)
131,986,495

385,850,304

112,287,536

-

6,382,680

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

19

17

6

ข้ อมูลเพิม่ เติมสํ าหรับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่สาํ คัญ มีดงั นี้
การซื้ออุปกรณ์เป็ นสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 8 ถึง 27 เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ทั สหการประมู ล จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษ ทั มหาชน ซึ่ งจัด ตั้งขึ้ น ในประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 2 สิ งหาคม พ.ศ. 2534 และ
จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักในการให้บริ การรับจัดการประมูลทรัพย์สิน
เพื่อขายทอดตลาด และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
518/28 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
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 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงิ นหลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทําให้เป็ นรู ปแบบที่ สมบูรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ที่ ออกภายใต้พ ระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับงบการเงินของรอบปี บัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

8

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทําข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ นโยบายการบัญ ชี ที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งและการตีความที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง การบัญชี สําหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประ เทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่ อง ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล - กรณี ที่ ไม่ มี ความเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ อ ง ภาษี เงิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา
ที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่ อง ภาษี เงิ น ได้ - การเป ลี่ ย น แป ลงสถาน ภาพ ท างภาษี ของกิ จการห รื อ
ของผูถ้ ือหุน้
นโยบายการบัญชี ใหม่ที่เกิ ดจากการนํามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และการตี ความที่ เกี่ ยวข้อง
ที่ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ได้เพิ่มเติมข้อกําหนดในการวัดมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และการตีราคาสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
(ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และได้ยกเลิกการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้ - การได้รับ
ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาที่ ตี ร าคาใหม่ การนํา มาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ดัง กล่ า วมาใช้
ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรั บ ปรุ งย้อ นหลั ง ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซด์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้ สิ น ที่ มี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ที่ เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อ จํานวนของทรั พ ยากรที่ มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยอ้างอิ งจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตี ความนี้ กาํ หนดให้ประเมิ นว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิ ตาม
ข้อตกลงขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั การตีความฉบับนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในงบการเงินของผูล้ งทุนสําหรับส่ วนได้เสี ยจาก
กองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจํากัดสิ ทธิ ของผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์
ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง สําหรับรอบระยะเวลาซึ่งกิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนิ นงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิ จที่ มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง โดยที่ ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิ จไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้ อ
รุ นแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมที่เคย
รับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการ
ให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้าง การลงทุน การดําเนิ นงาน และการบํารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
บริ การสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาํ อธิ บายเกี่ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การพร้อมกับให้สิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
หรื อค้างรั บ จากลู กค้าต้องปั น ส่ วนให้แต่ ละองค์ป ระกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การตี ความฉบับ นี้ ไม่ เกี่ ยวข้อ งกับ
การดําเนินงานของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการบันทึกการจ่ายสิ นทรัพย์นอกเหนือจากเงินสดเป็ น
เงินปั นผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่ เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึงการ
กําหนดเวลารับรู ้เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการบัญชีสาํ หรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชี ของเงินปั นผลค้างจ่ายเมื่อกิจการชําระเงินปั นผลค้างจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กําหนดวิธีการบัญชี สาํ หรบการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งกิจการได้
รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่ งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงที่ทาํ ให้กิจการได้รับที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ จากลู ก ค้าเพื่ อ ทําให้ลู ก ค้าสามารถเชื่ อ มต่ อ กับ เครื อ ข่ ายได้ห รื อ เพื่ อ ให้ลู ก ค้าเข้าถึ งสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารได้อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง
การตี ความฉบับ นี้ กล่ าวถึ งการวัดมู ลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรั พ ย์ที่ รับ โอนและการบันทึ กบัญ ชี การตี ความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู ้สิ่งจูงใจที่ผูใ้ ห้เช่าให้แก่ผเู ้ ช่าสําหรับสัญญาเช่า
ดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้บริ ษทั ได้นาํ มาปฏิบตั ิแล้ว
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฏหมายระหว่างกิจการ
กับผูล้ งทุนว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและเข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่ าหรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี จะต้องสะท้อนถึงเนื้ อหาสาระของสัญญา การตีความ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 กําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสาํ หรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการพัฒนาและการ
ดําเนิ นงานสําหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็ นผูอ้ อก
และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั
รายจ่ายที่ เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี โดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
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นโยบายการบัญชีใหม่
4.1

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึงสถานการณ์ที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิ
ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษทั จะไม่รับรู ้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดจากการรับรู ้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวน
ผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
บริ ษทั ได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
4

นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ)
4.1

ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี(ต่อ)
ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีใหม่ถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวข้างต้นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ตามที่ รายการ
แสดงไว้ เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
กําไรสะสม(ลดลง)เพิ่มขึ้น

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตามที่ รายการ
แสดงไว้ เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
บาท

-

-

-

- (372,482)
23,733,792 (372,482)

(372,482)
23,361,310

17,410,693

473,958

473,958

473,958 17,884,651

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนและสําหรับเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

สํ าหรับงวดสามเดือน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
4.2

ตามที่แสดงไว้ เดิม
บาท

รายการปรับปรุง
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

2,994,349

679,470

3,673,819

0.04

(0.00)

0.04

8,608,065
3,559,591

549,967
(818,706)

9,158,032
2,740,885

0.13

(0.00)

0.13

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า น
การดําเนิ น งาน ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้านการดําเนิ น งานหมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ห น้าที่ ในการจัด สรรทรั พ ยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รายได้
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูลรถ
ประมูล
รถยนต์
มอเตอร์ ไซต์ สิ นทรัพย์ อื่น
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น

92,149,413

15,611,020

-

รายได้
บริการอื่น
บาท

รายได้
จากการขาย
บาท

16,345,957

-

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)

รวม
บาท
124,106,390
(76,332,065)
47,774,325
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
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูลรถ
ประ มูล
รถยนต์
มอเตอร์ ไซต์ สิ นทรัพย์ อื่น
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)
กําไรสําหรับงวด

239,637,506

40,945,630

124,772

รายได้
บริการอื่น
บาท

รายได้
จากการขาย
บาท

39,049,781

302,000

รวม
บาท
320,059,689
(194,379,022)
(379,159)
125,301,508
41,754,181
4,590,753
(566,284)
(10,959,826)
34,818,824
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
5

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทรายได้สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รายได้
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูล
ประมูล
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ สิ นทรัพย์ อื่น
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น

73,362,076

11,419,842

102,166

รายได้
รายได้
บริการอื่น จากการขาย
บาท
บาท
9,279,806

572,000

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)

รวม
บาท
94,735,890
(58,189,758)
(572,057)
35,974,075
11,125,286
917,786
(140,097)
(3,673,819)
8,229,156

กําไรสําหรับงวด

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รายได้
รายได้ ประมูล รายได้ ประมูล
ประมูล
รถยนต์ รถมอเตอร์ ไซต์ สิ นทรัพย์ อื่น
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 20)
กําไรสําหรับงวด

191,951,763

37,320,422

232,771

รายได้
รายได้
บริการอื่น จากการขาย
บาท
บาท
24,692,924

2,751,000

รวม
บาท
256,948,880
(152,009,380)
(2,776,972)
102,162,528
33,455,727
4,253,327
(286,611)
(9,158,032)
28,264,411
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารระยะสั้น
รวม

285,716
45,014,392
210,550,196
130,000,000
385,850,304

116,435
35,663,781
56,229,417
92,009,633

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยประมาณร้ อยละ 0.63 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้ อยละ 0.62 ถึง 0.75 ต่อปี ) เงินฝากธนาคาร
ระยะสั้นเป็ นเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน ซึ่งครบกําหนดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึง 3.15 ต่อปี
7

เงินลงทุนชั่วคราว
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ตราสารที่ถือจนครบกําหนด
- เงินฝากประจํา
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
- ตราสารทุน
รวม

22,679,429

22,640,490

74,400
22,753,829

80,250
22,720,740

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวมีดงั นี้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ดอกเบี้ยรับ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หลักทรัพย์ ที่ถือไว้ จนครบ
กําหนดภายใน 1 ปี
บาท

หลักทรัพย์ เพื่อค้ า
บาท

รวม
บาท

22,640,490
38,939
22,679,429

80,250
(5,850)
74,400

22,720,740
(5,850)
38,939
22,753,829

เงิ นฝากประจําเป็ นเงิ นฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดื อน จํานวน 20.00 ล้านบาท ซึ่ งครบกําหนดวันที่ 28 มี นาคม พ.ศ. 2557
โดยมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 3.15 ต่ อ ปี (พ.ศ. 2555 : ร้ อ ยละ 2.85 ต่ อ ปี ) และเงิ น ฝากธนาคารประเภทประจํา 12 เดื อ น จํา นวน
2.64 ล้านบาท ซึ่ งครบกําหนดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.70 - 2.85 ต่อปี )
ตราสารทุนเป็ นหุน้ บริ ษทั แห่งหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - ค่ารถ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ค่ารถ - สุ ทธิ
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

100,080,332
(412,061)
99,668,271
4,820,088
2,631,178
2,597,198
3,631,695
504,677
113,853,107

85,046,786
(445,000)
84,601,786
4,108,486
2,263,296
1,804,346
1,356,002
378,976
94,512,892

วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ภายในกําหนด
เกินกําหนดตํ่ากว่า 3 เดือน
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน
เกินกําหนด 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

95,244,827
4,423,444
412,061
100,080,332
(412,061)
99,668,271

76,400,879
8,240,907
405,000
85,046,786
(445,000)
84,601,786

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วันทําการ แต่เนื่องจากก่อนหน้าวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 บริ ษ ทั มี การประมู ล ในช่ วงสัป ดาห์ สุดท้ายของเดื อนหลายงวด จึ งทําให้ลูกหนี้ ค่ารถสู งขึ้น เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เนื่ องจากลูกหนี้ ในงวดประมูลดังกล่าวยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังเปิ ดให้มีการประมูล
ที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่ มตั้งแต่เดือน*กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นมา
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
9

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจากการให้เช่ารถยนต์ประกอบด้วย
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รายได้ทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่หมุนเวียน
- ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

-

3,052,800
9,665,200
12,718,000
(577,437)
12,140,563

-

2,812,199
9,328,364
12,140,563

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การขายลูกหนี้ ภายใต้สัญญาเช่ าการเงินให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง บริ ษทั มีผลขาดทุน
จากการขายลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน จํานวน 2,052,794 บาท
10

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
รถยนต์มือสอง
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

11

-

379,159
(89,159)
290,000

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประจําจํานวน 39.39 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 38.36 ล้านบาท)
ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ เพื่อการขอใช้ไฟฟ้าและการปฏิบตั ิตามสัญญา
ให้ดาํ เนิ น การประมู ลขายทอดตลาดจํานวน 8.01 ล้านบาท (หมายเหตุ 23.2) และใช้ในการคํ้าประกัน วงเงิน เบิ กเกิ น บัญ ชี จาก
สถาบันการเงิน 3 แห่ง จํานวน 25 ล้านบาท (หมายเหตุ 23.4)
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
12

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ส่ วนปรับปรุงที่ดนิ
อาคารและอุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

61,597,591
70,506,199
(2,772,555)
(9,336,822)
119,994,413

382,600
114,024
(127,306)
369,318

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการสร้างลานจอดรถจํานวน 24.24 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : ไม่มี)
โดยผูบ้ ริ หารคาดว่าจะแล้วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
13

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินสรุ ปได้ดงั นี้
วันที่ 31 ธันวาคม
เพิม่ (ลด)รับรู้ ใน
พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

2,077,676
172,507
2,250,183

217,953
(172,507)
45,446

2,295,629
2,295,629

(1,356,004)
(420,221)
(1,776,225)

(993,932)
(230,324)
(1,224,256)

(2,349,936)
(650,545)
(3,000,481)

473,958

(1,178,810)

(704,852)
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
14

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่ารถ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
บาท

วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
บาท

255,555,100
34,151,428
1,396,353
291,102,881

142,162,313
16,829,700
651,000
159,643,013

โดยปกติระยะเวลาการชําระเงินคืนเจ้าหนี้มีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วันทําการ แต่เนื่องจากก่อนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั
มี ก ารประมู ล ในช่ ว งสั ป ดาห์ สุ ด ท้ายของเดื อ นหลายงวด จึ ง ทํา ให้ เจ้าหนี้ ค่ า รถสู ง ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2555 เนื่องจากเจ้าหนี้ในงวดประมูลดังกล่าวยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส่ วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าสถานที่ และค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การขนย้ายรถ และค่าตรวจสภาพรถ
เป็ นต้น
15

หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะประกอบด้วย
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

2,406,828
5,852,191
8,259,019
(1,087,140)
7,171,879

4,616,009
10,988,556
15,604,565
(2,064,338)
13,540,227

1,879,880
5,291,999
7,171,879

3,782,805
9,757,422
13,540,227

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
11,478,146

มูลค่าปั จจุบนั ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

10,388,381

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บาท
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556
ยอดคงเหลือต้นงวด
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

10,388,381
810,725
279,040
11,478,146

ยอดคงเหลือสิ้นงวด
17

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

ทุนที่จดทะเบียน

บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

290,000,000 145,000,000 220,000,000 110,000,000
(70,000,000) (35,000,000)
220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000

-

หุ้นสามัญ
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
การลดทุนจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม
หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท
การออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

บาท

หุ้นสามัญ
หุ้น

- 220,000,000
220,000,000
440,000,000 110,000,000 440,000,000 110,000,000
110,000,000 27,500,000 110,000,000 27,500,000 183,998,784
550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784

หุ ้ น สามัญ จดทะเบี ย นทั้ง หมดมี จ าํ นวน 550,000,000 หุ ้ น (พ.ศ. 2555 : 290,000,000 หุ ้ น ) ซึ่ งมี มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.25 บาท
(พ.ศ. 2555 : 0.50 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 550,000,000 หุ ้น โดยมีมูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (พ.ศ. 2555 : 220,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
17

ทุนเรื อนหุ้น (ต่อ)
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริ ษทั ดังนี้
1. จดทะเบียนลดทุนบริ ษทั จํานวน 35 ล้านบาท โดยวิธีลดจํานวนหุ ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 70 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจํานวน 145 ล้านบาท เหลือจํานวน 110 ล้านบาท
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท โดยภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น บริ ษทั จะมีหุ้นสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านหุ ้น เป็ น 440 ล้านหุ ้น โดยมี
เงินทุนจดทะเบียนจํานวน 110 ล้านบาท
3. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั จํานวน 27.50 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 110 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
เป็ นผลทําให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นจากจํานวน 110 ล้านบาท เป็ นจํานวน 137.50 ล้านบาท
ผลจากการเปลี่ ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนดังกล่าวข้างต้น บริ ษ ทั จะมี ทุน จดทะเบี ยนจํานวน 137.50 ล้านบาท โดยประกอบด้วย
หุน้ สามัญจํานวน 550 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและการเปลี่ยนมูลค่าหุน้ กับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556
ในระหว่างไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ทาํ การขายหุน้ สู่ สาธารณะจํานวน 110 ล้านหุน้ และเรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น
จํานวน 220 ล้านบาท ทําให้บ ริ ษ ทั มี ทุ นที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วเพิ่ มจํานวน 27.50 ล้านบาท และมี ส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นจํานวน
192.50 ล้านบาท บริ ษทั บันทึ กค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจัดจําหน่ ายหุ ้นจํานวน 8.51 ล้านบาท เป็ นรายการหักในบัญชี ส่วนเกิ นมูลค่า
หุ ้นสามัญ เป็ นผลทําให้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญลดลงจาก 192.50 ล้านบาท เป็ น 183.99 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
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สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ต้องจัดสรรทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนผลกําไร
ซึ่ งบริ ษทั ทํามาหาได้ ทุกคราวที่ จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนของบริ ษทั
สํารองดังกล่าวเป็ นสํารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
จัดสรรระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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5,021,348
1,482,551
6,503,899

เงินปันผล
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากกําไรสุ ท ธิ ของบริ ษ ัท ปี พ.ศ. 2555 ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.05 บาท ให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น จํานวน 220 ล้านหุ ้ น เป็ นจํานวนเงิ น ทั้งสิ้ น
11,000,000 บาท เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิของ
บริ ษทั ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 550 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 16.50 ล้าบาท
เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556
23

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
20

ภาษีเงินได้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)
ภาษีเงินได้
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4,217,125
1,169,740
5,386,865

2,994,349
679,470
3,673,819

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
9,781,016
1,178,810
10,959,826

8,608,065
549,967
9,158,032

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายระหว่างงวด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (จํานวนหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

17,570,787
452,222,222
0.04

8,229,156
220,000,000
0.04

34,818,824
476,666,667
0.08

28,264,411
220,000,000
0.13

ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็ น
มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท (หมายเหตุ 17) เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่นาํ มาใช้ในการคํานวณ
กําไรต่อหุ ้นสําหรับงวดสามเดื อนและงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ ในปี ปั จจุบนั เสมือนว่าการแยกหุน้ นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
22

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งแห่ ง โดยที่
บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่
ดําเนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ น
เจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริ 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
24

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
22

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายการค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญสําหรับงวดมีดงั นี้
1.1

ดอกเบีย้ รับ
สํ าหรับงวดสามเดือน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เขาค้อ ไฮแลนด์ รี สอร์ท จํากัด
บริ ษทั สหการโฮลดิ้ง จํากัด

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
นโยบายกําหนดราคา
บาท
บาท
บาท
บาท

ผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ใหญ่

ร้อยละ 6 ต่อปี
ร้อยละ 6 ต่อปี

-

-

60,984
- 1,446,131
- 1,507,115

บริ ษทั คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ในท้องตลาด
1.2

ค่ าใช้ จ่ายโครงการผลประโยชน์ พนักงาน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

1.3

95,894

127,669

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
441,352

383,008

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
กรรมการและผูบ้ ริ หาร

3,495,638

6,292,743

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
10,448,243

12,846,963

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เป็ นเงินเดือนผูบ้ ริ หารและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้แก่กรรมการ
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
22

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
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5,059,674

7,943,695

ภาระผูกพัน
23.1 ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกับการเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบการต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 1 ถึง30 ปี
โดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

29,925,127
101,309,701
143,196,292
274,431,120

24,225,087
63,459,845
119,784,556
207,469,488

23.2 หนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเพื่อการคํ้าประกัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ดาํ เนินการประมูลขายทอดตลาด

428,700
7,577,360
8,006,060

428,000
6,587,360
7,015,360
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
23

ภาระผูกพัน (ต่อ)
23.3 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิ วงเงินสิ นเชื่ อตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 120 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 : 120 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสองแห่ ง เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดย
กรรมการบริ ษทั วงเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จํานวน 120 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 :
120 ล้านบาท)
23.4 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับการอนุ มตั ิวงเงินเบิกเกินบัญชี จาํ นวน 25 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 :
25 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสามแห่ง วงเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําธนาคาร (หมายเหตุ 11)
23.5 สั ญญาอื่น ๆ
บริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาในการประมู ลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็ นไปตามการประมู ลขายทอดตลาดให้กบั บริ ษทั
ไม่ เกี่ ยวข้อ ง 55 แห่ ง และธนาคารพาณิ ช ย์ 5 แห่ ง โดยมี กาํ หนดระยะเวลา ตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึ งเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยที่บริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญในสัญญา เช่น ค่านายหน้าเป็ นต้น
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