
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจาก 
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ  
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
 
งบการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 399,006,563 92,009,633 131,986,495

เงินลงทุนชัว่คราว 9 22,782,641 22,720,740 64,800

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 91,540,695 94,512,892 49,485,423

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 - 2,812,199 -

เงินคา้งรับจากการขายเงินลงทุน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 - - 6,001,972

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 - - 51,020,220

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 12 - 290,000 -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 2,271,568 3,093,353 1,987,936

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 515,601,467 215,438,817 240,546,846

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 13 39,608,930 38,364,815 37,263,021

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11 - 9,328,364 -

เงินลงทุนระยะยาว - - 5,400,000

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 14 133,288,427 61,597,591 46,402,251

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 2,347,670 382,600 345,757

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 998,203 473,958 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,351,810 4,176,298 3,724,719

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 179,595,040 114,323,626 93,135,748

รวมสินทรัพย์ 695,196,507 329,762,443 333,682,594

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 270,843,665 159,643,013 177,604,728

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,216,565 3,418,736 -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,911,530 3,782,805 1,246,348

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,773,492 2,936,797 3,339,689

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 286,745,252 169,781,351 182,190,765

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 4,804,218 9,757,422 3,258,457

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 8,595,325 10,388,381 5,727,749

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 6 - - 372,482

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,129,393 6,929,290 5,842,523

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 19,528,936 27,075,093 15,201,211

รวมหนีสิ้น 306,274,188 196,856,444 197,391,976

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 137,500,000

หุน้สามญัจาํนวน 290,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 145,000,000
หุน้สามญัจาํนวน 11,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 110,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000

หุน้สามญัจาํนวน 220,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 110,000,000
หุน้สามญัจาํนวน 11,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท 110,000,000

กาํไรสะสม

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 183,998,784 - -

จดัสรร - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 6,503,899 5,021,348 2,929,308

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,919,636 17,884,651 23,361,310

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 388,922,319 132,905,999 136,290,618

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 695,196,507 329,762,443 333,682,594

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7 467,260,130 346,262,801
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (278,624,030) (214,762,757)

กาํไรข้ันต้น 188,636,100 131,500,044
รายไดอ่ื้น 7,506,697 5,995,235
ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (32,949,503) (28,192,873)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (75,138,162) (63,842,707)
ตน้ทุนทางการเงิน (711,860) (539,411)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 87,343,272 44,920,288
ภาษีเงินได้ 24 (17,774,692) (10,804,022)

กาํไรสําหรับปี 69,568,580 34,116,266
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 3,192,509 (3,559,591)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16 (745,290) 818,706

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,447,219 (2,740,885)

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 72,015,799 31,375,381

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 69,568,580 34,116,266
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - -

กาํไรสําหรับปี 69,568,580 34,116,266

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 72,015,799 31,375,381
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี 72,015,799 31,375,381

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 25

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.15 0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



บริษทั สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ - ทุนสํารอง รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ตามที่รายงานไวเ้ดิม 110,000,000 - 2,929,308 23,733,792 136,663,100
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 6 - - - (372,482) (372,482)

ยอดภายหลงัการปรับปรุง 110,000,000 - 2,929,308 23,361,310 136,290,618

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 2,092,040 (2,092,040) -
เงินปันผลจ่าย 22 (34,760,000) (34,760,000)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 31,375,381 31,375,381

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 110,000,000 - 5,021,348 17,884,651 132,905,999

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ตามที่รายงานไวเ้ดิม 110,000,000 - 5,021,348 17,410,693 132,432,041
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 6 - - - 473,958 473,958

ยอดภายหลงัการปรับปรุง 110,000,000 - 5,021,348 17,884,651 132,905,999

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
เพิ่มทุน 20 27,500,000 183,998,784 - - 211,498,784
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,482,551 (1,482,551) -
เงินปันผลจ่าย 22 - - - (27,498,263) (27,498,263)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 72,015,799 72,015,799

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 137,500,000 183,998,784 6,503,899 60,919,636 388,922,319

หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

กาํไรสะสม



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 87,343,272 44,920,288
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 14 12,969,972 10,228,106
ค่าตดัจาํหน่าย 15 248,325 118,357
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 39,205 403,508
(กาํไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน 9 9,150 (15,450)
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 510,507 224,784
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 12 (89,159) 89,159
ขาดทุนจากการขายลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11 2,052,794 -
เงินปันผลรับ (6,000) (5,250)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,399,453 1,101,041
ดอกเบ้ียรับ (4,453,481) (4,189,280)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 711,860 539,412

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,112,562 (45,220,900)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10,093,700 (8,704,570)
สินคา้คงเหลือ 379,159 (379,159)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  821,784 (269,919)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 824,488 (451,580)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 104,496,209 (17,961,715)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 836,695 (402,891)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (799,897) 1,086,767

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 220,500,598 (18,889,292)
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (711,860) (539,412)
เงินสดรับ - ดอกเบ้ียรับ 4,196,929 4,001,395
ภาษีเงินไดจ่้าย (12,246,397) (7,413,020)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 211,739,270 (22,840,329)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (1,244,115) (1,101,794)

เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน - (22,640,490)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,000,000

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 51,000,000

เงินลงทุนระยะยาวลดลง - 5,400,000

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (80,802,724) (19,542,209)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,213,395) (155,200)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,335,851 1,423

รับเงินปันผล 6,000 5,250

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (81,918,383) 18,966,980

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (6,824,478) (1,343,513)

เงินปันผลจ่าย 22 (27,498,263) (34,760,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 20 211,498,784 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 177,176,043 (36,103,513)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 306,996,930 (39,976,862)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 92,009,633 131,986,495

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 8 399,006,563 92,009,633

ข้อมูลเพิม่เติมสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที่มิใช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญั มีดงัน้ี

การซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 6,107,444

การซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารท่ียงัไม่ไดช้าํระ 6,704,443 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินหนา้ 9 ถึง 48 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี  
 
518/28 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด 
 
บริษทัไดเ้ปิดท่ีทาํการสาขาแห่งหน่ึง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํผกักดู อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 เม่ือวนัท่ี 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และมีสถานประกอบการประมูล  14 แห่งทัว่ประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
งบการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการจดัทาํงบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใต้พระราชบัญญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ .ศ. 2547 และข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบงบการเงิน 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการ 
ทางบัญชีท่ีสําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของ 
บริษทัไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐาน
และประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง 
 

1) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเก่ียวขอ้ง
และมีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาษีเงินได้
งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี นโยบายการบญัชีใหม่และผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 6 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานฉบบัน้ีท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัคือ เร่ือง
การพิจารณาสกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการดาํเนินอยู ่บริษทัไดพ้ิจารณา 
และได้ขอ้สรุปว่าสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสินและกาํไรสะสมของบริษทั นโยบายการบญัชีเพิ่มใหม่ 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 2.3 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 กาํหนดการนําเสนอส่วนงานดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกับรายงาน
นําเสนอให้แก่ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการ
เปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น  
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

11 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
    เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
   การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนสาํหรับลกัษณะการแปลงสภาพท่ีการตดัสินใจ
เป็นของผูถื้อตราสารไม่มีผลกระทบกบัการจดัประเภทของหน้ีสินสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแปลงสภาพได ้
นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ยงัได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของว่ากิจการอาจแสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของหรือ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหน่ึงได้ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 
งบการเงินของบริษทั  



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบักระแสเงินสดในกิจกรรม
ลงทุน จะตอ้งส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานการเงินเท่านั้นจึงสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรม
ลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของหลกัการท่ีมีอยูส่ําหรับ
การวดัมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนจาก
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
กาํหนดให้กิจการวดัค่าภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยข้ึนกบัการคาดการณ์ของกิจการ
เก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ากการใช้หรือจากการขาย การปรับปรุง
มาตรฐานฉบบัน้ีไดมี้การเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานว่า ราคาตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากน้ีได้มีการรวมการตีความฉบบัท่ี 21  
เร่ืองภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่เป็นส่วนของมาตรฐาน
ฉบบัท่ี 12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง2555) ไดมี้การตดัแนวทางปฏิบติัสาํหรับการเช่าท่ีดินซ่ึงมีอายกุารใชง้าน
ไม่จาํกดัใหเ้ป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน มาตรฐานไดมี้การแกไ้ขโดยมีการทาํใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและ
อาคารโดยจะตอ้งมีการพิจารณาแยกจากกนัว่า ควรจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงาน
โดยใชห้ลกัการทัว่ไปท่ีกล่าวในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 
งบการเงินของบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง2555) ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 18ออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัขอ้ความในส่วนของการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 
งบการเงินของบริษทั 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การเน้นหลกัการของการเปิดเผยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสําหรับ 
เหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสําคญั มีการเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลให้ครอบคลุมการ
เปิดเผยเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (ถา้หากมีสาระสาํคญั) และตอ้งมีการปรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งให้
เป็นปัจจุบนัจากขอ้มูลล่าสุดของรายงานประจาํปีผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 

การปรับปรุงมาตรฐานดงัต่อไปน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ผลสะสมของ
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัการจาํหน่ายหรือการจาํหน่ายบางส่วนของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ วิธีการทางบญัชีดงักล่าวตอ้งใชว้ิธีการปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาท่ีมี
วนัเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รัฐบาลโดยยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดสาํหรับรายการทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบัรัฐบาลและหน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลใหง่้ายและชดัเจนข้ึน   
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนสาํหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชี 
จากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบญัชี กาํหนดให้มีการปรับปรุง
โดยวิธียอ้นหลงั กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยูต่อ้ง 
วดัมูลค่าดว้ยวิธียติุธรรม การปรับปรุงเร่ืองน้ีตอ้งใช้วิธีปรับไปขา้งหน้าซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนสาํหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชี
จากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุง
โดยวิธียอ้นหลงั กรณีท่ีกิจการสูญเสียการควบคุมร่วมไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยูต่อ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม การปรับปรุงเร่ืองน้ีตอ้งใชว้ธีิปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  

 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง2555) ได้มีการอธิบายการปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย ์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด จะตอ้งไม่เกินกวา่ส่วนงานดาํเนินงานก่อนการรวมส่วนงาน ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีไดจ้ากการรวมธุรกิจอาจตอ้งมีการแบ่งแยกได ้แต่จะรวมไดเ้ฉพาะกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถระบุได้
ในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่
สามารถรวมกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งได ้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจรับรู้รวมกนัเป็นสินทรัพยชุ์ดเดียว 
โดยท่ีสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีใกลเ้คียงกนั  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและ
วิธีการบนัทึกบญัชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ท่ีชาํระดว้ยตราสารทุนในกิจการ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง2555) ไดแ้กไ้ขการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม ให้ทางเลือกในการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยวดัจากมูลค่ายติุธรรม หรือมูลค่า
ของสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ จะทาํไดก้ต่็อเม่ือตราสารนั้นแสดงถึงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของปัจจุบนัและ
ทาํให้ผูถื้อมีสิทธิไดรั้บส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชี 
สาํหรับองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม เวน้แต่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินจะกาํหนดให้ใช้เกณฑ์อ่ืนในการวดัมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีจะนาํมาใชก้บัรายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่าย
ค่าตอบแทนโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง2555) ไดมี้การกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับสินทรัพย ์
ท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยขอ้มูลโดยมาตรฐานฉบบัอ่ืนมิตอ้งนาํมาปฏิบติัใชย้กเวน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการกาํหนดใหเ้ปิดเผย  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการจะเปิดเผยการ 
วดัมูลค่าของสินทรัพยข์องแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวดัมูลค่านั้ นให้ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการดาํเนินงาน  
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15 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  
 
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อ 
   รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ 

   ของกฎหมายตามสญัญาเช่า  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  

 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา 
หรือจาํนวนของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัรา
คิดลด ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดใหมี้การพิจารณาวา่ขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไข
ต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าว
เป็นการใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติั
ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้หเ้ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่า
สาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่างบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 กาํหนดแนวทางในการประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ
กฏหมายระหว่างกิจการกบัผูล้งทุน ว่ารายการดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกนั ควรบนัทึกเป็นรายการเดียวกนัและ
เขา้เง่ือนไขของสัญญาเช่าภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า หรือไม่ โดยกาํหนดให้วิธีปฏิบติั
ทางบญัชีจะตอ้งสะทอ้นถึงเน้ือหาสาระของสัญญานั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการใน
การพฒันาและการดาํเนินงานสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยให้กิจการตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุน
สําหรับส่วนไดเ้สียจากกองทุนเพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการ
จาํกดัสิทธิของผูล้งทุนในการเขา้ถึงสินทรัพยข์องกองทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  

 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการ
ไดร้ะบุแลว้ว่า สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดวา่หา้มกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
ค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวดระหวา่งกาลงวดก่อน  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐ 
กบัเอกชนในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการ
บาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับบริการสาธารณะ  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการ
พร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็นรายการท่ีมี
หลายองค์ประกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือคา้งรับจากลูกคา้ต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของ
รายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 กาํหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์
นอกเหนือจากเงินสดเป็นเงินปันผลให้แก่เจา้ของท่ีปฏิบติัตนอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกล่าวถึงการกาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลคา้งจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่ายและ
การบญัชีสาํหรับผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่าย
เม่ือกิจการชาํระเงินปันผลคา้งจ่าย  
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 กาํหนดวิธีการบญัชีสําหรับการโอนท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ซ่ึงกิจการไดรั้บโอนมาจากลูกคา้ ขอ้ตกลงซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของการตีความฉบบัน้ี หมายถึงขอ้ตกลง
ท่ีทาํให้กิจการได้รับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกคา้เพื่อทาํให้ลูกคา้สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไดห้รือ
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินคา้หรือบริการได้อย่างต่อเน่ือง การตีความฉบับน้ีกล่าวถึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท่ี์รับโอนและการบนัทึกบญัชี  
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการ
ระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ)  
 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกันภยัทั้ งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ)  
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 
2.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  

 
ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทั
ดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการ
รับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็น
เงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบ
ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรง
ขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกิน
บญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการ
เบิกถอน 
 

2.5 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้ นไม่เกิน  
3 เดือนนบัแต่เวลาท่ีลงทุน  และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     
 
เงินลงทุนเพื่อคา้วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุด
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่พร้อมกบัมีความสามารถถือไว้
จนครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินกจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย
ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
กาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดย 
วิธีราคาเจาะจง ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไขและ ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้ มูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย บริษทับนัทึกบญัชี 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
 

2.8 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือต้นทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและต้นทุนดังกล่าวสามารถ 
วดัมูลค่าได้อยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี 
ประมาณการไวข้องสินทรัพยห์รืออายสุญัญาเช่าในกรณีท่ีอายสุญัญาเช่าสั้นกวา่ดงัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ตามอายสุญัญาเช่า 
อาคาร ตามอายสุญัญาเช่า 
ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค 5  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ตกแต่ง 5  ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 

โดยเฉล่ียอายสุญัญาเช่าท่ีดินอยูร่ะหวา่ง 3 เดือน ถึง 30 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนทนัที 
 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิ
ท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไร
หรือขาดทุน 
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2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สิทธิการเช่าท่ีดนิ 
 
สิทธิการเช่ามีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า สิทธิการเช่า
ถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจประมาณ 21 ปี 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการ
ได้มาและการดาํเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจาํหน่าย 
ตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี 
อาจตํ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่า
จากการใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ 
ดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ 
จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.11 สัญญาเช่า  

 
- กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่  
สญัญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บ
จากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 
สญัญาเช่าเช่นสญัญาเช่ารถยนตซ่ึ์งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็น
หน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ีย 
แต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน 
จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
- กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน 
ท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองต้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหน้ีบันทึกเป็นรายได ้
ทางการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้น
อตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรก
และจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) 
รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า  
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2.12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
บริษัทได้กําหนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายชําระผ่านผู ้บริหารกองทุน  
ซ่ึงมีการคาํนวณโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นระยะๆ บริษัทมีทั้ งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ สาํหรับโครงการสมทบเงิน บริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้
พนกังานทั้งหมดสาํหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการ
บาํเหน็จบาํนาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุ 
โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
บริษทัจดัใหมี้ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายใหแ้ก่พนกังานตามกฎหมายแรงงานไทย จาํนวนเงินดงักล่าว
ข้ึนอยู่กบัฐานเงินเดือนและจาํนวนปีท่ีพนักงานทาํงานให้บริษทันับถึงวนัท่ีส้ินสุดการทาํงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ และปรับปรุงด้วยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้  
ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่า
ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนใน
ตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั  
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดท่ีเกิด 
 
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกาํไรหรือขาดทุน ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆในกองทุนสําหรับ 
การใหบ้ริการท่ีเหลืออยูแ่ละระยะเวลาท่ีมีสิทธิ ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตจะถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
 
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว โดยใช้แผนการกําหนดอัตราการจ่ายสมทบ  
โดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและบริษทัตามอตัราท่ีกาํหนด เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ท่ีบริษทัจ่ายไปบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.13 ประมาณการหนีสิ้น  

 
บริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และ 
ตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินเพื่อการปรับโครงสร้างองคก์รส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจา้งพนักงาน ประมาณการหน้ีสิน 
จะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพนัเหล่านั้ น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้ งประเภท แม้ว่า 
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั
จะมีระดบัตํ่า 
 
กิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย  

 
2.14 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของบริษทั 
รายได้จะแสดงด้วยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ส่วนใหญ่เของบริษทัเกิดจากรายได ้
ค่าดาํเนินการจากการจดัประมูลทรัพยสิ์นเพื่อขายทอดตลาด โดยเฉพาะสินทรัพยป์ระเภทรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
 
รายไดค่้าดาํเนินการรับรู้เม่ือให้บริการจดัการประมูลเพื่อขายทอดตลาดเสร็จส้ิน รายไดค่้านายหน้ารับรู้เม่ือสามารถ 
จดัใหมี้ผูซ้ื้อจากการประมูลขายทรัพยสิ์นทอดตลาดไดส้าํเร็จตามเง่ือนไขในสญัญา 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้  
 
รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีไดรั้บจากลูกคา้โดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate 
Method) ตามระยะเวลาของสญัญาเช่า  
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2.15 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผู ้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล  
 

2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรและบนัทึกภาษีเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่
จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนํากฎหมาย 
ภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ
เจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรกต็ามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจาก
การรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณ
จากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ
ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้ง
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่าย
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

บริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดแ้ละเปิดเผย
ผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

26 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.17 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงด้านมูลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
ดอกเบ้ียและความเส่ียงด้านราคา) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ และความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการ 
ความเส่ียงโดยรวมของบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้
เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั อยา่งไรก็ตาม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน
ของบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของบริษทั
บางส่วนเป็นอัตราลอยตัว บริษัทไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบ้ียเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ี เกิดจาก 
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

บริษัทไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทไม่มีลูกหน้ีและเจ้าหน้ี 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนัยสําคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือเน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นรายยอ่ย 
บริษทัมีนโยบายท่ีทาํให้เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับ 
ท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หัก
ดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน อน่ึงลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งอยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจากการประมูลรถยนต์ในช่วงใกลว้นัส้ินงวดบญัชี ปัญหาในการชาํระหน้ี
ค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากลูกหน้ีการค้าดังกล่าวจะต้องชําระหน้ีให้กับบริษัททันทีเม่ือมีการส่งมอบรถยนต ์
ตลอดจนระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือจะค่อนขา้งสั้น โดยอยูร่ะหวา่ง 4 วนั ถึง 28 วนั 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีการถือเงินสดท่ีเพียงพอและการมีวงเงิน 
อาํนวยความสะดวกจากการกู้ยืมท่ีได้มีการตกลงไวแ้ล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของบริษทัได้
ตั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะ
หามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

 

3.2 มูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง (เช่น ตราสารหน้ี ตราสารทุนเพื่อคา้และตราสารหน้ี 
ตราสารทุนเผื่อขาย) อ้างอิงราคาในตลาดซ้ือขายคล่อง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  ราคาตลาดอ้างอิงสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือปัจจุบนั 
 

มูลค่าตามบัญชีหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหน้ีและเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการให้บริการประมูลขายทอดตลาด ถือว่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมแลว้ เพื่อวตัถุประสงคส์าํหรับการเปิดเผยขอ้มูล มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินคาํนวณ
โดยกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัของบริษทั 

 

4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
โดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
ท่ีผูบ้ริหารเช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั และข้อสมมติฐาน 
 

บริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสําคญั 
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

ก) การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุน 
ท่ีอาจเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีได้ บริษทัประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของ 
การผดิชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 
 

ข) อายุการใช้งานของส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สําหรับส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน  หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย ์
ท่ีเส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้

 
ค) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
บริษทัไดใ้หน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง
มากยิ่งข้ึน มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันบาํเหน็จบาํนาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอัตราคิดลด  
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ 
 
บริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญ ในการพิจารณาอตัรา
คิดลดท่ีเหมาะสมบริษทัพิจารณาใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบั
สกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลกระโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่าย
ชาํระภาระผกูพนับาํเหน็จบาํนาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ สําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูล
เพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 19 

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน  
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขาย
ทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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6 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีใหม่ถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่องบแสดงฐานะการเงิน  วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 

 
 วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน - - - - 473,958 473,958 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน - (372,482) (372,482) - - - 
กาํไรสะสม(ลดลง)เพิ่มข้ึน 23,733,792 (372,482) 23,361,310 17,410,693 473,958 17,884,651 

 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 
 ตามที่แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

ภาษีเงินได ้ 10,831,756 (27,734) 10,804,022 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,559,591 (818,706) 2,740,885 
    
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.07 0.01 0.08 
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7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี  
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
รายได้ประมูล

รถยนต์ 
รายได้ประมูลรถ

มอเตอร์ไซต์ 
รายได้ 

ค่าขนย้าย 
รายได้ 

บริการอ่ืน 
รายได้ 

จากการขาย 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รวมรายได ้ 350,018,786 57,749,750 58,903,821 285,773 302,000 467,260,130 

ตน้ทุนขายและบริการ      (278,624,030) 

กาํไรขั้นตน้      188,636,100 
       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      80,548,435 
รายไดอ่ื้น      7,506,697 
ตน้ทุนทางการเงิน      (711,860) 

ภาษีเงินได ้      (17,774,692) 

กาํไรสาํหรับปี      69,568,580 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

 
รายได้ประมูล

รถยนต์ 
รายได้ประมูลรถ

มอเตอร์ไซต์ 
รายได้ 

ค่าขนย้าย 
รายได้ 

บริการอ่ืน 
รายได้ 

จากการขาย 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รวมรายได ้ 256,635,975 48,529,506 34,455,334 714,986 5,927,000 346,262,801 

ตน้ทุนขายและบริการ      (214,762,757) 

กาํไรขั้นตน้      131,500,044 
       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      39,464,464 
รายไดอ่ื้น      5,995,235 
ตน้ทุนทางการเงิน      (539,411) 

ภาษีเงินได ้      (10,804,022) 

กาํไรสาํหรับปี      34,116,266 
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8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

เงินสด 145,973  116,435 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 56,481,814 35,663,781 

 - ออมทรัพย ์ 342,378,776 56,229,417 

รวม 399,006,563 92,009,633 

 
เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงประมาณร้อยละ 0.63 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.62 ถึง 0.75 ต่อปี) 
 

9 เงนิลงทุนช่ัวคราว  
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 
 

 
หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จน

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
หลกัทรัพย์ 

เพ่ือค้า 
 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 22,640,490 80,250 22,720,740 
ดอกเบ้ียรับ 71,051 - 71,051 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - (9,150) (9,150) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 22,711,541 71,100 22,782,641 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

 
หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จน

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 
หลกัทรัพย์ 

เพ่ือค้า 
 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 22,711,541 47,500 22,759,041 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน - 23,600 23,600 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 22,711,541 71,100 22,782,641 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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9 เงนิลงทุนช่ัวคราว (ต่อ) 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ตราสารท่ีถือจนครบกาํหนด   
   - เงินฝากประจาํ 22,711,541 22,640,490 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้   

   - ตราสารทุน 71,100 80,250 

รวม 22,782,641 22,720,740 

 
เงินฝากประจาํเป็นเงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน เงินฝากธนาคาร จํานวน 20.00 ล้านบาท ครบกําหนดวนัท่ี  
28 มีนาคม พ.ศ. 2557 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.85 ต่อปี) และเงินฝากธนาคาร จาํนวน  
2.64 ลา้นบาท ซ่ึงครบกาํหนดวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.70 
- 2.85 ต่อปี) ตราสารทุนเป็นหุน้บริษทัแห่งหน่ึงท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 

10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
   
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 80,166,268 85,046,786 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (440,135) (445,000) 

ลูกหน้ีค่ารถ - สุทธิ 79,726,133 84,601,786 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 4,644,758 4,108,486 
เงินทดรองจ่าย 2,528,305 2,263,296 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,791,750 1,804,346 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,220,153 1,356,002 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 629,596 378,976 

รวม 91,540,695 94,512,892 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ภายในกาํหนด 68,772,515 76,400,879 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 10,953,348 8,240,907 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน 270 - 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน - 405,000 

เกินกาํหนด 12 เดือน 440,135 - 

 80,166,268 85,046,786 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (440,135) (445,000) 

รวม 79,726,133 84,601,786 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วนัทาํการ 
 

11 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ  
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจากการใหเ้ช่ารถยนต ์ประกอบดว้ย 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี - 3,052,800 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 9,665,200 

 - 12,718,000 

หกั  รายไดท้างการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน - (577,437) 

มูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 12,140,563 

   
ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
   - ส่วนท่ีหมุนเวยีน - 2,812,199 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - 9,328,364 

 - 12,140,563 

 
ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทัไดท้าํการขายลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงินใหก้บับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
บริษทัมีผลขาดทุนจากการขายลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงินน้ี จาํนวน 2,052,794 บาท 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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12 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

รถยนตมื์อสอง - 379,159 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ - (89,159) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ - 290,000 

 
ณ วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดท้าํการขายรถยนตใ์หก้บับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 

13 เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประจาํจาํนวน 39.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 38.36 ล้านบาท) ได้นําไปเป็น
หลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบติัตามสัญญา 
ให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาดจาํนวน 8.01 ล้านบาท (หมายเหตุท่ี 27.2) และใช้ในการคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี 
จากสถาบนัการเงิน 3 แห่งจาํนวน 25 ลา้นบาท (หมายเหตุท่ี 27.4) 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
   ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้     
   อาคารและ และ อุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ตกแต่ง สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 68,829,388 19,813,042 23,478,945 16,882,518 1,523,073 18,837,724 752,500 150,117,190 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (42,489,031)  (12,649,116)  (22,598,298)  (10,992,566)  (1,233,387) (13,752,541) -  (103,714,939)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 26,340,357 7,163,926 880,647 5,889,952 289,686 5,085,183 752,500 46,402,251 
         

สําหรับปีสิ้นสุด         
   วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีปี - สุทธิ 26,340,357 7,163,926 880,647 5,889,952 289,686 5,085,183 752,500 46,402,251 
การซื้อเพิ่ม 3,785,912 - 2,875,329 4,500,317 471,273 10,450,201 3,566,621 25,649,653 
การจาํหน่ายออกไป  (67,277) - -  (1,115)  (157,815) - -  (226,207) 
การโอนเขา้ (ออก) 555,000 - 1,906,581 687,371 - -  (3,148,952) - 

ค่าเสื่อมราคา  (3,651,079)  (386,702)  (733,440)  (2,385,223)  (134,107)  (2,937,555) -  (10,228,106) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 26,962,913 6,777,224 4,929,117 8,691,302 469,037 12,597,829 1,170,169 61,597,591 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 71,173,551 19,813,042 28,260,855 21,778,452 1,780,550 29,287,925 1,170,169 173,264,544 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม  (44,210,638)  (13,035,818)  (23,331,738)  (13,087,150)  (1,311,513)  (16,690,096) - (111,666,953) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 26,962,913 6,777,224 4,929,117 8,691,302 469,037 12,597,829 1,170,169 61,597,591 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
   ส่วนปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้     
   อาคารและ และ อุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงทีด่นิ อาคาร ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ตกแต่ง สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

สําหรับปีสิ้นสุด         
   วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 26,962,913 6,777,224 4,929,117 8,691,302 469,037 12,597,829 1,170,169 61,597,591 
การซื้อเพิ่ม 7,410,362 96,757 2,421,510 3,346,896 144,766 3,350,009 70,736,687 87,507,167 
การจาํหน่ายออกไป - - - (12,208) - (2,673,135) (161,016) (2,846,359) 
การโอนเขา้ (ออก) 42,475,529 225,766 1,075,274 594,000 - - (44,370,569) - 

ค่าเสื่อมราคา (4,494,645) (441,428) (1,576,026) (3,139,083) (135,645) (3,183,244) - (12,969,972) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 72,354,258 6,658,319 6,849,875 9,480,907 478,158 10,091,459 23,375,451 133,288,427 

         
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาทุน 121,059,441 20,135,565 31,757,639 25,421,206 1,925,316 26,588,291 27,375,451 254,262,909 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (48,705,183) (13,477,246) (24,907,764) (15,940,299) (1,447,158) (16,496,832) - (120,974,482) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 72,354,258 6,658,319 6,849,875 9,480,907 478,158 10,091,459 23,375,451 133,288,427 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 บริษทัที่ไดท้าํการก่อสร้างลานจอดรถที่สาํนกังานใหญ่ และสาํนกัสาขาที่รังสิตแลว้เสร็จ ดงันั้นงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 70.74 ลา้นบาท ไดถู้กโอนไปยงับญัชีสินทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ยอดงานระหวา่งก่อสร้างคงเหลือส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างเกี่ยวกบัการติดตั้งหลงัคาโครงสร้างและงานพื้นคอนกรีตที่เกี่ยวขอ้ง และการเทพื้นคอนกรีตที่สาํนกังานใหญ่ และ
สาํนกังานสาขาที่รังสิต ซึ่งคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ราคาทุนของส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหกัค่าเสื่อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูร่าคาตามทุนมีจาํนวน 80.34 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 69.53 ลา้นบาท) 
 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
บริษทัมีสินทรัพยต์ามภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 16,584,393 16,584,393 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (10,200,254) (7,603,130) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,384,139 8,981,263 

 
15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
  โปรแกรม  
 สิทธิการเช่าท่ีดนิ คอมพวิเตอร์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 1,000,000 184,920 1,184,920 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (781,745) (57,418) (839,163) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 218,255 127,502 345,757 

    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 218,255 127,502 345,757 
การซ้ือเพิ่ม - 155,200 155,200 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (47,619) (70,738) (118,357) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 170,636 211,964 382,600 

    
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 1,000,000 340,120 1,340,120 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (829,364) (128,156) (957,520) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 170,636 211,964 382,600 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
    
  โปรแกรม  
 สิทธิการเช่าท่ีดนิ คอมพวิเตอร์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 170,636 211,964 382,600 
การซ้ือเพิ่ม 2,099,370 114,025 2,213,395 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (118,576) (129,749) (248,325) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,151,430 196,240 2,347,670 
    

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    
ราคาทุน 3,099,370 454,145 3,553,515 

หกั  ค่าตดัจาํหน่าย (947,940) (257,905) (1,205,845) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,151,430 196,240 2,347,670 
 

16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวธีิหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสรุปได้
ดงัน้ี 
  เพิม่(ลด)รับรู้ใน เพิม่(ลด)รับรู้ใน  
 วนัท่ี 31 ธันวาคม งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2555 เบ็ดเสร็จ เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,077,676 386,679 (745,290) 1,719,065 
   ค่าเช่าท่ีดิน - 949,697 - 949,697 

   ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 172,507 (172,507) - - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,250,183 1,163,869 (745,290) 2,668,762 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
   ค่าเส่ือมราคา (1,356,004) 261,208 - (1,094,796) 

   สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (420,221) (155,542) - (575,763) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,776,225) 105,666 - (1,670,559) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 473,958 1,269,535 (745,290) 998,203 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีค่ารถยนต ์ 230,852,011 142,162,313 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,929,574 16,829,700 

เจา้หน้ีอ่ืน  2,062,080 651,000 

 270,843,665 159,643,013 
 

เจา้หน้ีค่ารถยนตส่์วนใหญ่เป็นสถาบนัการเงินและบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของรถยนต ์โดยปกติระยะเวลาการชาํระเงินคืนเจา้หน้ี 
ค่ารถยนตมี์ระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการ  
 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย โบนสั ค่าเช่าสถานท่ี และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และค่าตรวจสภาพรถ 
เป็นตน้ 
 

18 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะ เพื่อใชใ้นกิจการ ประกอบดว้ย 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 2,406,828 4,616,009 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,250,484 10,988,556 

 7,657,312 15,604,565 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (941,564) (2,064,338) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,715,748 13,540,227 

   
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   
   - ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,911,530 3,782,805 

   - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 4,804,218 9,757,422 

 6,715,748 13,540,227 
 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,911,530 3,782,805 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,804,218 9,757,422 

 6,715,748 13,540,227 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานคือเงินชดเชย ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินในอนาคตของเงินผลประโยชน์สําหรับ
พนกังานเม่ือเกษียณ ซ่ึงเงินดงักล่าวเป็นผลประโยชน์สาํหรับพนกังานท่ีนอกเหนือจากเงินท่ีจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
จาํนวนท่ีตั้งสาํรองเงินผลประโยชน์พนกังานเป็นไปตามอตัราท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ จาํนวน
เงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

สาํรองผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง 8,595,325 10,388,381 

 
สํารองเงินผลประโยชน์พนักงานหลงัการเลิกจา้งคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
เป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั  8,595,325 10,388,381 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยข์องโครงการ - - 

ผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง - สุทธิ 8,595,325  10,388,381 

 
ขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ร้อยละ ร้อยละ 
   

อตัราคิดลด  4.56 3.6 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไวข้องพนกังาน   
   อายนุอ้ยกวา่ 29 ปี 7.53 6.0 
   อาย ุ30 - 39 ปี 7.53 6.0 
   อาย ุ40 - 49 ปี 7.53 6.0 
   อายมุากกวา่ 50 ปี 7.53 6.0 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ความเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเป็นดงัน้ี 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 10,388,381 5,727,749 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,027,400 1,024,197 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 372,053 328,844 
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,192,509) 3,559,591 
ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี - (252,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 8,595,325  10,388,381 

 
บริษทัไดใ้หน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทาํการประเมินมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจา้ง
วนัตน้ปีและส้ินปี ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 ขอ้สมมติฐานในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินดงักล่าวได้
มีการปรับปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั กาํไรจากการปรับปรุงขอ้สมมติฐานจาํนวน 3,192,509 บาท ไดถู้ก
บนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนมีดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,027,400 1,024,197 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 372,053 328,844 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน) 1,399,453 1,353,041 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนท่ีจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชําระแล้ว 

     ส่วนเกนิ 
 หุ้นสามัญ  หุ้นสามัญ  มูลค่าหุ้น 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 11,000,000 110,000,000 11,000,000 110,000,000 - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม      

   หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 209,000,000 - 209,000,000 - - 

 220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000 - 

การออกหุน้ 70,000,000 35,000,000 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 290,000,000 145,000,000 220,000,000 110,000,000 - 

      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 290,000,000 145,000,000 220,000,000 110,000,000 - 

การลดทุนจดทะเบียน (70,000,000) (35,000,000) - - - 

 220,000,000 110,000,000 220,000,000 110,000,000 - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิม      

   หุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.25 บาท 220,000,000 - 220,000,000 - - 

 440,000,000 110,000,000 440,000,000 110,000,000 - 

การออกหุน้ 110,000,000 27,500,000 110,000,000 27,500,000 183,998,784 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

 
หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2555 : 290,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  
(พ.ศ. 2555 : 0.50 บาทต่อหุน้) หุ้นสามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้มีจาํนวนทั้งส้ิน 550,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่า
หุน้ละ 0.25 บาท (พ.ศ. 2555 : 220,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนบริษทัดงัน้ี 

 
1. จดทะเบียนลดทุนบริษทัจาํนวน 35 ลา้นบาท  โดยวิธีลดจาํนวนหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 70 ลา้นหุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนลดลงจากจาํนวน 145 ลา้นบาท เหลือจาํนวน 110 ลา้นบาท 
2. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษัทจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท  

โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น บริษทัจะมีหุ้นสามญัจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 220 ลา้นหุ้น เป็น 
440 ลา้นหุน้ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 110 ลา้นบาท 

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัจาํนวน 27.50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 110 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.25 บาทเป็นผลทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 110 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 137.50 ลา้นบาท  



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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20 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
ผลจากการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 137.50 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย 
หุ้นสามญัจาํนวน 550 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและการเปล่ียนมูลค่าหุ้นกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
ในระหว่างไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 บริษทัได้ทาํการขายหุ้นสู่สาธารณะจาํนวน 110 ลา้นหุ้น และเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 220 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เพิ่มจาํนวน 27.50 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่า
หุน้จาํนวน 192.50 ลา้นบาท บริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายหุ้นจาํนวน 8.51 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั เป็นผลทาํให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัลดลงจาก 192.50 ลา้นบาท เป็น 183.99 ลา้นบาท บริษทัได ้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

21 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติั แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไร 
ซ่ึงบริษทัทาํมาหาได ้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทั 
สาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,021,348 2,929,308 
จดัสรรระหวา่งปี 1,482,551 2,092,040 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,503,899 5,021,348 

 
22 เงนิปันผล 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2555  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ในอตัราหุ้นละ 1.80 ลา้นบาท ให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 11 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 19.80 ลา้นบาท ต่อมาท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท ใหก้บั 
ผูถื้อหุ้นจาํนวน 11 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 14.96 ลา้นบาท ดงันั้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินในปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 
34.76 ลา้นบาท  
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22 เงนิปันผล (ต่อ) 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของ
บริษทั ปี พ.ศ. 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท ให้กบัผูถื้อหุน้จาํนวน 220 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 11.00 ลา้นบาท เงิน
ปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 550 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 16.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดงันั้นรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินในปี 
พ.ศ. 2556 จาํนวน 27.50 ลา้นบาท 
 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 82,264,245 73,398,877 
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยรถ 81,726,873 43,535,717 
ค่านายหนา้ 36,265,600 32,060,974 
ค่าเช่าท่ีดิน 40,643,799 31,848,804 
ค่าบริการอ่ืนสาํหรับการประมูล 20,773,502 17,323,091 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 16,788,679 16,163,472 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 12,969,972 10,228,106 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 15) 248,325 118,357 

 
24 ภาษีเงนิได้ 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 19,044,227 11,650,462 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) (1,269,535) (846,440) 

ภาษีเงินได ้ 17,774,692 10,804,022 
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25 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของจาํนวน 
หุน้สามญัท่ีชาํระแลว้และออกจาํหน่ายในระหวา่งปี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 69,568,580 34,116,266 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้และ   
   ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี (หุน้) 476,666,667 440,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.15 0.08 
 
ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงของปี พ.ศ. 2556 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (หมายเหตุ 20) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีนาํมาใชใ้นการ
คาํนวณกาํไรต่อหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้ 
ในปีปัจจุบนั เสมือนวา่การแยกหุน้นั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 
 
บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
 

26 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่วา่
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย
ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือ
กิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้ น  
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
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26 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั 
 

1.1 ดอกเบีย้รับ 

 ลกัษณะ 
นโยบาย
กาํหนด พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ความสัมพนัธ์ ราคา บาท บาท 
     

บริษทั เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท ผูถื้อหุน้และ    
   จาํกดั กรรมการร่วมกนั ร้อยละ 6 ต่อปี - 60,984 

บริษทั สหการโฮลด้ิง จาํกดั บริษทัใหญ่ ร้อยละ 6 ต่อปี - 1,446,131 

   - 1,507,115 

 
บริษทัคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในทอ้งตลาด 
 

1.2 ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

 ลกัษณะ 
นโยบาย
กาํหนด พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ความสัมพนัธ์ ราคา บาท บาท 
     

บริษทั ศุภชวศิพงศ ์จาํกดั  
 

บริษทัท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

ราคาท่ีตกลง
ร่วมกนั - 240,000 

 
1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

กรรมการและผูบ้ริหาร 566,787 1,854,177 

 
1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

กรรมการและผูบ้ริหาร 13,429,934 13,944,440 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผูบ้ริหารและเบ้ียประชุมท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ 
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27 ภาระผูกพนั  
 

27.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
 

บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการ เป็นระยะเวลา 1 ถึง 30 ปี 
โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 28,447,602 24,225,087 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 100,714,549 63,459,845 
เกินกวา่ 5 ปี   137,000,203 119,784,556 

 266,162,354 207,469,488 
 

27.2 หนังสือคํา้ประกนั 
 

บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อการคํ้าประกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 428,700 428,000 
คํ้าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาใหด้าํเนินการประมูลขายทอดตลาด 7,577,360 6,587,360 

 8,006,060 7,015,360 
 

27.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 120 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 
120 ล้านบาท) จากสถาบันการเงินสองแห่ง เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ วงเงินดังกล่าวคํ้ าประกันโดย
กรรมการบริษทั จนกระทัง่มีการยกเลิกการคํ้าประกนัส่วนบุคคลตามท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวน 100 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 120 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 120 ลา้นบาท) 

 

27.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 25 ลา้นบาท) 
จากสถาบนัการเงินสามแห่ง เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํธนาคาร 
(หมายเหตุ 13) 

 

27.5 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อใหเ้ป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดใหก้บับริษทั
ไม่เก่ียวขอ้ง 55 แห่ง และธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัในสญัญา เช่น ค่านายหนา้เป็นตน้ 
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28 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ท่ีประชุมกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมในอตัราหุ้นละ 
0.09 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 550 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 49.50 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ประจาํปี วนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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