
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ 
ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  



 

บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 385,850,304 92,009,633

เงินลงทุนชัว่คราว 7 22,753,829 22,720,740

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 113,853,107 94,512,892

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 - 2,812,199

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 - 290,000

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4,379,972 3,093,353

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 526,837,212 215,438,817

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 11 39,387,097 38,364,815

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 9 - 9,328,364

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 119,994,413 61,597,591

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 369,318 382,600
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13 - 473,958
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,969,680 4,176,298

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 164,720,508 114,323,626

รวมสินทรัพย์ 691,557,720 329,762,443

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 291,102,881 159,643,013
เงินปันผลคา้งจ่าย 19 16,498,263 -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,163,397 3,418,736
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,879,880 3,782,805
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,256,307 2,936,797

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 315,900,728 169,781,351

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 5,291,999 9,757,422
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 11,478,146 10,388,381
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 704,852 -
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,456,651 6,929,290

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 23,931,648 27,075,093

รวมหนีสิ้น 339,832,376 196,856,444

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17
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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญัจาํนวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000
หุน้สามญัจาํนวน 220,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 110,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 183,998,784 -
กาํไรสะสม
จดัสรร - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 6,503,899 5,021,348
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,722,661 17,884,651

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 351,725,344 132,905,999

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 691,557,720 329,762,443

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5 124,106,390 94,735,890 320,059,689 256,948,880
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 5 (76,332,065) (58,761,815) (194,758,181) (154,786,352)

กาํไรข้ันต้น 47,774,325 35,974,075 125,301,508 102,162,528
รายไดอ่ื้น 2,131,511 917,786 4,590,753 4,253,327
ค่าใชจ่้ายในการขายและการใหบ้ริการ (8,899,710) (8,396,696) (27,107,799) (20,859,081)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (17,894,021) (16,452,093) (56,439,528) (47,847,720)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (154,453) (140,097) (566,284) (286,611)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 22,957,652 11,902,975 45,778,650 37,422,443
ภาษีเงินได้ 20 (5,386,865) (3,673,819) (10,959,826) (9,158,032)

กาํไรสําหรับงวด 17,570,787 8,229,156 34,818,824 28,264,411
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - (2,740,885)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,570,787 8,229,156 34,818,824 25,523,526

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,570,787 8,229,156 34,818,824 28,264,411

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 17,570,787 8,229,156 34,818,824 28,264,411

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 17,570,787 8,229,156 34,818,824 25,523,526
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 17,570,787 8,229,156 34,818,824 25,523,526

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 21

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.04 0.04 0.08 0.13

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
4

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 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 (ตรวจสอบแล้ว) 
ตามที่รายงานไวเ้ดิม 110,000,000 - 2,929,308 23,733,792 136,663,100
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - (372,482) (372,482)

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 25,523,526 25,523,526

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กนัยายน พ.ศ. 2555 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 110,000,000 - 2,929,308 48,884,836 161,814,144

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)
ตามที่รายงานไวเ้ดิม 110,000,000 - 5,021,348 17,410,693 132,432,041
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - 473,958 473,958

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เพิ่มทุน 27,500,000 183,998,784 - - 211,498,784
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 - - 1,482,551 (1,482,551) -
เงินปันผลจ่าย 19 - - - (27,498,263) (27,498,263)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 34,818,824 34,818,824

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กนัยายน พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 137,500,000 183,998,784 6,503,899 23,722,661 351,725,344

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 27 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
5

กาํไรสะสม



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 45,778,650 37,422,443
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 12 9,336,822 7,649,810
ค่าตดัจาํหน่าย 12 127,306 35,714
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - 1,200,788
ขาดทุนจากการขายลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 9 2,052,794
ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลยติุธรรมเงินลงทุน 7 5,850 (16,200)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (17,709) 224,784
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 122,871
เงินปันผลรับ (6,000) (5,250)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 1,089,765 762,780
ดอกเบ้ียรับ (2,166,593) (3,289,276)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 566,284 286,611

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (19,214,513) (102,764,712)
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - (1,246,509)
สินคา้คงเหลือ 290,000 (3,387,871)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (1,049,742) (4,896,630)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,161,607) (4,392,964)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 131,459,869 63,009,181
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 319,510 704,386
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (472,639) 428,992

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 166,938,047 (8,151,052)
เงินสดจ่ายตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (566,284) (286,611)
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 1,941,618 3,207,038
ภาษีเงินไดจ่้าย (10,036,356) (2,063,948)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 158,277,025 (7,294,573)

6
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 27 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากประจาํติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (1,022,282) (969,873)
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน - (20,000,000)
เงินรับลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 751,900 -
เงินสดรับจากการขายลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 9,341,800 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6,000,000
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มข้ึน(ลดลง) - 3,667,680
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (70,506,199) (16,323,084)
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (114,025) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,790,264 1,425
เงินปันผลรับ 6,000 5,250

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (58,752,542) (27,618,602)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 19 (11,000,000) (34,760,000)
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 51,000,000
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (6,182,596) (1,025,784)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 17 211,498,784 -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 194,316,188 15,214,216

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 293,840,671 (19,698,959)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 92,009,633 131,986,495

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 6 385,850,304 112,287,536

ข้อมูลเพิม่เติมสําหรับงบกระแสเงนิสด

รายการที่มิใช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญั มีดงัน้ี
การซ้ืออุปกรณ์เป็นสญัญาเช่าการเงิน - 6,382,680

7
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้ งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2534 และ 
จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์น
เพื่อขายทอดตลาด และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
518/28 ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
บริษทัได้เปิดท่ีทาํการสาขาแห่งหน่ึง ตั้งอยู่เลขท่ี 49/24 หมู่ท่ี 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 12110 เม่ือวนัท่ี  
28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน 
ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินของรอบปีบญัชี วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความ
ในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบัญชี  
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
และเก่ียวขอ้งกบับริษทัมีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประ เทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ื อง  ความช่ วยเห ลื อจากรัฐบาล  - กรณี ท่ี ไม่ มี ความเก่ี ยวข้องอย่ างเฉพาะ

เจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคา

ท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือ ง  ภาษี เงิน ได้  - การ เป ล่ี ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการห รือ

ของผูถื้อหุน้ 
 
นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีเกิดจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  
 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ไดเ้พิ่มเติมขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และการตีราคาสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 
(ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ และไดย้กเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  การนํามาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงดังกล่าวมาใช ้
ไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบับริษทัมีดงัน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญ ชีฉบับ ท่ี  29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซด ์
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวธีิปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวนของทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดใหมี้การพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการให้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น การตีความฉบบัน้ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสําหรับส่วนไดเ้สียจาก
กองทุนเพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกดัสิทธิของผูล้งทุนในการเขา้ถึงสินทรัพย์
ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 
เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการไดร้ะบุแลว้วา่ สกลุเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดวา่หา้มกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเคย
รับรู้ในงวดระหวา่งกาลงวดก่อน การตีความน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนในการ
ให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ
บริการสาธารณะ การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ใหค้าํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือใหบ้ริการพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษ
แก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) วา่เป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
หรือคา้งรับจากลูกคา้ต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม การตีความฉบับน้ีไม่เก่ียวขอ้งกับ 
การดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 กาํหนดแนวปฏิบติัในการบนัทึกการจ่ายสินทรัพยน์อกเหนือจากเงินสดเป็น
เงินปันผลให้แก่เจา้ของท่ีปฏิบติัตนอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกล่าวถึงการ
กาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลคา้งจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่ายและการบญัชีสาํหรับผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายเม่ือกิจการชาํระเงินปันผลคา้งจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 กาํหนดวิธีการบญัชีสาํหรบการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงกิจการได ้
รับโอนมาจากลูกคา้ ขอ้ตกลงซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของการตีความฉบบัน้ี หมายถึงขอ้ตกลงท่ีทาํให้กิจการไดรั้บท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์จากลูกค้าเพื่อทาํให้ลูกค้าสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายได้หรือเพื่อให้ลูกค้าเขา้ถึงสินค้าหรือบริการได้อย่างต่อเน่ือง  
การตีความฉบับน้ีกล่าวถึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์รับโอนและการบันทึกบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้ห้เช่าให้แก่ผูเ้ช่าสาํหรับสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีบริษทัไดน้าํมาปฏิบติัแลว้ 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 กาํหนดแนวทางในประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฏหมายระหวา่งกิจการ
กบัผูล้งทุนวา่รายการดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกนั ควรบนัทึกเป็นรายการเดียวกนัและเขา้เง่ือนไขของสัญญาเช่าภายใตม้าตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่าหรือไม่ โดยกาํหนดให้วิธีปฏิบติัทางบญัชีจะตอ้งสะทอ้นถึงเน้ือหาสาระของสัญญา การตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบั
เอกชน การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการในการพฒันาและการ
ดาํเนินงานสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยให้กิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจการเป็นผูอ้อก
และสญัญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 
4.1 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
ไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน
ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 
บริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 
4.1 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี(ต่อ) 

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

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ตามที ่ รายการ  ตามที ่ รายการ  
 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี       
   เพิ่มข้ึน - - - - 473,958 473,958 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี       
   เพิ่มข้ึน - (372,482) (372,482) - - - 
กาํไรสะสม(ลดลง)เพิ่มข้ึน 23,733,792 (372,482) 23,361,310 17,410,693 473,958 17,884,651 
 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและสาํหรับเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

 ตามที่แสดงไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

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

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.04 (0.00) 0.04 
    
สําหรับงวดเก้าเดือน    
ภาษีเงินได ้ 8,608,065 549,967 9,158,032 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,559,591 (818,706) 2,740,885 
    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.13 (0.00) 0.13 
 

4.2 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การดําเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

 
รายได้ประมูล

รถยนต์ 
รายได้ประมูลรถ

มอเตอร์ไซต์ 

รายได้ 
ประมูล

สินทรัพย์อ่ืน 
รายได้ 

บริการอ่ืน 
รายได้ 

จากการขาย 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 92,149,413 15,611,020 - 16,345,957 - 124,106,390 
ตน้ทุนบริการ      (76,332,065) 

ตน้ทุนขาย      - 

กาํไรขั้นตน้      47,774,325 

       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      20,980,594 
รายไดอ่ื้น      2,131,511 
ตน้ทุนทางการเงิน      (154,453) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 20)      (5,386,865) 

กาํไรสาํหรับงวด      17,570,787 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

 
รายได้ประมูล

รถยนต์ 
รายได้ประมูลรถ

มอเตอร์ไซต์ 

รายได้ 
ประ มูล

สินทรัพย์อ่ืน 
รายได้ 

บริการอ่ืน 
รายได้ 

จากการขาย 
 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 239,637,506 40,945,630 124,772 39,049,781 302,000 320,059,689 
ตน้ทุนบริการ      (194,379,022) 

ตน้ทุนขาย      (379,159) 

กาํไรขั้นตน้      125,301,508 

       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      41,754,181 
รายไดอ่ื้น      4,590,753 
ตน้ทุนทางการเงิน      (566,284) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 20)      (10,959,826) 

กาํไรสาํหรับงวด      34,818,824 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  

 

16 

5 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามประเภทรายไดส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
   รายได้    
 รายได้ประมูล รายได้ประมูล ประมูล รายได้ รายได้  
 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ สินทรัพย์อ่ืน บริการอ่ืน จากการขาย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 73,362,076 11,419,842 102,166 9,279,806 572,000 94,735,890 
ตน้ทุนบริการ      (58,189,758) 

ตน้ทุนขาย      (572,057) 

กาํไรขั้นตน้      35,974,075 

       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      11,125,286 
รายไดอ่ื้น      917,786 
ตน้ทุนทางการเงิน      (140,097) 

ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 20)      (3,673,819) 

กาํไรสาํหรับงวด      8,229,156 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
   รายได้    
 รายได้ประมูล รายได้ประมูล ประมูล รายได้ รายได้  
 รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ สินทรัพย์อ่ืน บริการอ่ืน จากการขาย รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายได ้ 191,951,763 37,320,422 232,771 24,692,924 2,751,000 256,948,880 
ตน้ทุนบริการ      (152,009,380) 
ตน้ทุนขาย      (2,776,972) 

กาํไรขั้นตน้      102,162,528 

       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน      33,455,727 
รายไดอ่ื้น      4,253,327 
ตน้ทุนทางการเงิน      (286,611) 
ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 20)      (9,158,032) 

กาํไรสาํหรับงวด      28,264,411 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 บาท บาท 
   

เงินสด 285,716 116,435 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 45,014,392 35,663,781 
 - ออมทรัพย ์ 210,550,196 56,229,417 
เงินฝากธนาคารระยะสั้น 130,000,000 - 

รวม 385,850,304 92,009,633 
 

เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 0.63 ถึง 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.62 ถึง 0.75 ต่อปี) เงินฝากธนาคาร 
ระยะสั้นเป็นเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน ซ่ึงครบกาํหนดวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ถึง 3.15 ต่อปี  
 

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 บาท บาท 
ตราสารท่ีถือจนครบกาํหนด   
   - เงินฝากประจาํ 22,679,429 22,640,490 
หลกัทรัพยเ์พือ่คา้   
   - ตราสารทุน 74,400 80,250 

รวม 22,753,829 22,720,740 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวมีดงัน้ี 

 
หลกัทรัพย์ที่ถือไว้จนครบ

กาํหนดภายใน 1 ปี หลกัทรัพย์เพ่ือค้า 
 

รวม 
 บาท บาท บาท 
    

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2556    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 22,640,490 80,250 22,720,740 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - (5,850) (5,850) 
ดอกเบ้ียรับ 38,939 - 38,939 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 22,679,429 74,400 22,753,829 
 

เงินฝากประจาํเป็นเงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน จาํนวน 20.00 ล้านบาท ซ่ึงครบกําหนดวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2557  
โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.85 ต่อปี) และเงินฝากธนาคารประเภทประจาํ 12 เดือน จาํนวน  
2.64 ลา้นบาท ซ่ึงครบกาํหนดวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 1.70 - 2.85 ต่อปี) 
ตราสารทุนเป็นหุน้บริษทัแห่งหน่ึงท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - ค่ารถ 100,080,332 85,046,786 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (412,061) (445,000) 

ลูกหน้ีค่ารถ - สุทธิ 99,668,271 84,601,786 
ค่าเช่าท่ีดินจ่ายล่วงหนา้ 4,820,088 4,108,486 
เงินทดรองจ่าย 2,631,178 2,263,296 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,597,198 1,804,346 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 3,631,695 1,356,002 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 504,677 378,976 

รวม 113,853,107 94,512,892 

 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ภายในกาํหนด 95,244,827 76,400,879 
เกินกาํหนดตํ่ากวา่ 3 เดือน 4,423,444 8,240,907 
เกินกาํหนด 3 - 6 เดือน - - 
เกินกาํหนด 6 - 12 เดือน - 405,000 

เกินกาํหนด 12 เดือน 412,061 - 

 100,080,332 85,046,786 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (412,061) (445,000) 

รวม 99,668,271 84,601,786 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาประมาณ 4 - 28 วนัทาํการ แต่เน่ืองจากก่อนหนา้วนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2556 บริษทัมีการประมูลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหลายงวด จึงทาํให้ลูกหน้ีค่ารถสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เน่ืองจากลูกหน้ีในงวดประมูลดงักล่าวยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดให้มีการประมูล 
ท่ีเพิ่มข้ึนโดยเร่ิมตั้งแต่เดือน*กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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9 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ  
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินจากการใหเ้ช่ารถยนตป์ระกอบดว้ย 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 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 บริษทัไดท้าํการขายลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงินให้กบับริษทัแห่งหน่ึง บริษทัมีผลขาดทุน 
จากการขายลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน จาํนวน 2,052,794 บาท 
 

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

รถยนตมื์อสอง - 379,159 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ - (89,159) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ - 290,000 

 
11 เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกนั 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เงินฝากธนาคารประจาํจาํนวน 39.39 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 38.36 ลา้นบาท)  
ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบติัตามสัญญา
ให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาดจาํนวน 8.01 ล้านบาท (หมายเหตุ 23.2) และใช้ในการคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจาก 
สถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวน 25 ลา้นบาท (หมายเหตุ 23.4) 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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12 ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 
 ส่วนปรับปรุงที่ดนิ สินทรัพย์ 
 อาคารและอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 บาท บาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 61,597,591 382,600 
ซ้ือสินทรัพย ์ 70,506,199 114,024 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (2,772,555) - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (9,336,822) (127,306) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 119,994,413 369,318 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการสร้างลานจอดรถจาํนวน 24.24 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : ไม่มี) 
โดยผูบ้ริหารคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

13 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวตามวธีิหน้ีสิน โดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสรุปไดด้งัน้ี 
 
 วนัท่ี 31 ธันวาคม เพิม่(ลด)รับรู้ใน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2556 

 บาท บาท บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,077,676 217,953 2,295,629 

   ลูกหน้ีภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 172,507 (172,507) - 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,250,183  45,446 2,295,629 

    
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
   ค่าเส่ือมราคา (1,356,004) (993,932) (2,349,936) 

   สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (420,221) (230,324) (650,545) 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,776,225) (1,224,256) (3,000,481) 

    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 473,958 (1,178,810) (704,852) 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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14 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

เจา้หน้ีค่ารถ 255,555,100 142,162,313 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,151,428 16,829,700 

เจา้หน้ีอ่ืน  1,396,353 651,000 

 291,102,881 159,643,013 

 
โดยปกติระยะเวลาการชาํระเงินคืนเจา้หน้ีมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการ แต่เน่ืองจากก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทั
มีการประมูลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหลายงวด จึงทําให้เจ้าหน้ีค่ารถสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับวนัท่ี  31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 เน่ืองจากเจา้หน้ีในงวดประมูลดงักล่าวยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 
 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประกนั ค่าเช่าสถานท่ี และค่าบริการ เช่น ค่าบริการขนยา้ยรถ และค่าตรวจสภาพรถ 
เป็นตน้ 

 
15 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินจากการเช่ายานพาหนะประกอบดว้ย 
 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

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

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,852,191 10,988,556 

 8,259,019 15,604,565 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,087,140) (2,064,338) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7,171,879 13,540,227 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,879,880 3,782,805 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,291,999 9,757,422 

 7,171,879 13,540,227 

 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

มูลค่าปัจจุบนัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,478,146 10,388,381 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2556 

ยอดคงเหลือตน้งวด 10,388,381 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 810,725 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 279,040 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 11,478,146 

 
17 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนท่ีจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชําระแล้ว 

     ส่วนเกนิ 
 หุ้นสามัญ  หุ้นสามัญ  มูลค่าหุ้น 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 
      

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 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 550,000,000 137,500,000 550,000,000 137,500,000 183,998,784 

 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน 550,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2555 : 290,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  
(พ.ศ. 2555 : 0.50 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้มีจาํนวนทั้งส้ิน 550,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุน้ละ 
0.25 บาท (พ.ศ. 2555 : 220,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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17 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนบริษทัดงัน้ี 
 

1. จดทะเบียนลดทุนบริษทัจาํนวน 35 ลา้นบาท  โดยวิธีลดจาํนวนหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 70 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทาํใหทุ้นจดทะเบียนลดลงจากจาํนวน 145 ลา้นบาท เหลือจาํนวน 110 ลา้นบาท 

2. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยภายหลงั
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น บริษทัจะมีหุ้นสามญัจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 220 ลา้นหุ้น เป็น 440 ลา้นหุ้น โดยมี
เงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 110 ลา้นบาท 

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัจาํนวน 27.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 110 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท
เป็นผลทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 110 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 137.50 ลา้นบาท  
 

ผลจากการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งต้น บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 137.50 ล้านบาท โดยประกอบด้วย  
หุน้สามญัจาํนวน 550 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและการเปล่ียนมูลค่าหุน้กบักระทรวงพาณิชย์
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 

ในระหวา่งไตรมาส 3 พ.ศ. 2556 บริษทัไดท้าํการขายหุน้สู่สาธารณะจาํนวน 110 ลา้นหุน้ และเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเป็น
จาํนวน 220 ล้านบาท ทาํให้บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้วเพิ่มจาํนวน 27.50 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน  
192.50 ลา้นบาท บริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายหุ้นจาํนวน 8.51 ลา้นบาท เป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่า 
หุ้นสามญั เป็นผลทาํให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัลดลงจาก 192.50 ลา้นบาท เป็น 183.99 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 

18 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติั แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัต้องจดัสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไร 
ซ่ึงบริษทัทาํมาหาได ้ทุกคราวท่ีจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของบริษทั 
สาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 บาท 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 5,021,348 
จดัสรรระหวา่งงวด 1,482,551 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 6,503,899 
 

19 เงนิปันผล 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
จากกาํไรสุทธิของบริษัท ปี พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้กับผูถื้อหุ้นจาํนวน 220 ล้านหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 
11,000,000 บาท เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิของ
บริษทั ปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 550 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 16.50 ลา้บาท  
เงินปันผลดงักล่าวจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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20 ภาษีเงนิได้ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 4,217,125 2,994,349 9,781,016 8,608,065 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 13) 1,169,740 679,470 1,178,810 549,967 

ภาษีเงินได ้ 5,386,865 3,673,819 10,959,826 9,158,032 
 

21 กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 17,570,787 8,229,156 34,818,824 28,264,411 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (จาํนวนหุน้) 452,222,222 220,000,000 476,666,667 220,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.04 0.04 0.08 0.13 
 

ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปี พ.ศ. 2556 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (หมายเหตุ 17) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ไดถู้กปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้ ในปีปัจจุบนั เสมือนวา่การแยกหุน้นั้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 
 

บริษทัไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 
 

22 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ี
ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและ
พนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบกฎหมาย 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ก) รายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดมีดงัน้ี  

 
1.1 ดอกเบีย้รับ 
 

   สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน 

   ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 ลกัษณะ  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ความสัมพนัธ์ นโยบายกาํหนดราคา บาท บาท บาท บาท 
       

บริษทั เขาคอ้ ไฮแลนด ์รีสอร์ท จาํกดั ผูถื้อหุน้และ      
 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 ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กรรมการและผูบ้ริหาร 95,894 127,669 441,352 383,008 
 

1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กรรมการและผูบ้ริหาร 3,495,638 6,292,743 10,448,243 12,846,963 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนผูบ้ริหารและเบ้ียประชุมท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการ 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน   

กรรมการและผูบ้ริหาร 7,943,695 5,059,674 

 
23 ภาระผูกพนั  

 
23.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  

 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 ถึง30 ปี 
โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสญัญาเช่าดงัน้ี  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 บาท บาท 
   

ภายใน 1 ปี 29,925,127 24,225,087 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 101,309,701 63,459,845 

เกินกวา่ 5 ปี   143,196,292 119,784,556 

 274,431,120 207,469,488 

 
23.2 หนังสือคํา้ประกนั 

 
บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อการคํ้าประกนั ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 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 



บริษัท สหการประมูล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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23 ภาระผูกพนั (ต่อ) 
 
23.3 ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2556 บริษทัได้รับการอนุมติัวงเงินสินเช่ือตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 120 ลา้นบาท (31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555 : 120 ลา้นบาท) จากสถาบนัการเงินสองแห่ง เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดย
กรรมการบริษทั วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 จาํนวน 120 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 
120 ลา้นบาท) 

 
23.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 :  

25 ลา้นบาท) จากสถาบนัการเงินสามแห่ง วงเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํธนาคาร (หมายเหตุ 11) 
 
23.5 สัญญาอ่ืน ๆ 

 
บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพื่อให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทั 
ไม่เก่ียวข้อง 55 แห่ง และธนาคารพาณิชย  ์5 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลา ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยท่ีบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัในสญัญา เช่น ค่านายหนา้เป็นตน้ 
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