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ท่ี สก.  012/2565 
11 สิงหาคม 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 

1/2565 
%QoQ 

งวด 6 เดือน 

ปี 2565 ปี 2564 %YoY  ปี 2565  ปี 2564 %YoY 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  202.84 201.35 0.7% 207.28 (2.1%) 410.11 438.01 (6.4%) 
 รายไดอ่ื้น  1.32 0.79 67.1% 0.83 59.0% 2.15 1.28 68.6% 
 รวมรำยได้  204.16 202.14 1.0% 208.11 (1.9%) 412.26 439.29 (6.2%) 
 ตน้ทุนบริการ  (104.25) (102.95) (1.3%) (109.34) 4.7% (213.59) (209.47) (2.0%) 
 ก าไรขั้นตน้  98.59 98.40 0.2% 97.94 0.7% 196.52 228.54 (14.0%) 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  48.6% 48.9% (0.3%) 47.3% 1.4% 47.9% 52.2% (4.3%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร (37.09) (36.19) (2.5%) (36.39) (1.9%) (73.48) (74.34) 1.2% 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 62.83 63.02 (0.3%) 62.37 0.7% 125.20 155.48 (19.5%) 
 ตน้ทุนทางการเงิน  (6.36) (5.82) (9.3%) (5.71) (11.4%) (12.07) (11.66) (3.5%) 
 ภาษีเงินได ้ (11.82) (11.75) (0.6%) (11.45) (3.2%) (23.27) (29.36) 20.7% 
 ก ำไรสุทธิ  44.65 45.45 (1.8%) 45.21 (1.2%) 89.86 114.45 (21.5%) 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 21.9% 22.5% (0.6%) 21.7% 0.1% 21.8% 26.1% (4.3%) 
หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 

รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี 2565 จ านวน 204.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 หลงัจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐท าให้เศรษฐกิจคล่องตวัข้ึน ประกอบกบั
มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีทยอยส้ินสุดลง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการท ากิจกรรมการประมูลร่วมกบัคู่คา้
เป็นระยะ และมีการทยอยเปิดหน้าลานประมูลในแต่ละสาขา ท าให้รายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี 2565 สูงข้ึนจากไตรมาส 2       
ปี 2564 
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ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 410.11 ลา้นบาท ลดลง 27.9 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากจ านวนรถรับเขา้และรถจบประมูลท่ีลดลง
ในไตรมาส 1 ปี 2565 ส่งผลใหภ้าพรวมรายไดจ้ากการประมูลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ลดลง  
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 

% QoQ 
งวด 6 เดือน 

ปี 2565 ปี 2564 % YoY 1/2565 ปี 2565 ปี 2564 % YoY 
1) รายไดจ้ากการประมูล 172.56 174.26 (1.0%) 178.03 (3.1%) 350.59 384.20 (8.7%) 
2) รายไดค้่าขนยา้ยและ

บริการเสริม 
30.28 27.10 11.7% 29.25 3.5% 59.53 53.82 10.6% 

รวม 202.84 201.35 0.7% 207.28 (2.1%) 410.11 438.01 (6.4%) 

ต้นทุนบริการ 
ตน้ทุนบริการไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 104.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบั 

ไตรมาส 2 ปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเช่าบริเวณส านกังานใหญ่ เพื่อความเหมาะสมและสามารถรองรับ
ปริมาณรถยึดท่ีจะไหลเขา้สู่กระบวนการประมูลหลงัจากส้ินสุดมาตรการพกัช าระหน้ีและการเปิดประเทศ ในขณะเดียวกนั
ตน้ทุนบริการท่ีเพ่ิมข้ึนบางส่วนเป็นผลกระทบมาจากการปรับข้ึนราคาน ้ ามนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนบริการเท่ากบั 213.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากค่าเส่ือมราคาสิทธิการใชต้ามสัญญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ ค่าขนยา้ยหลงัการขาย    
ท่ีสูงข้ึนเกิดจากบริการท่ีเติบโตประกอบกบัราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีค่าใชจ่้ายในการจดังานประมูลคล่ืน
ความถ่ีวทิยขุอง กสทช. เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 98.59 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 2 ปี 2564 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนบริการท่ีเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการประมูล   
ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 196.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.0 และมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 47.9 ลดลงร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากจ านวนรถยนตจ์บประมูลในช่วง 
3 เดือนแรกของปี 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกบัของปีก่อน ในขณะท่ีตน้ทุนบริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี  

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั 37.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.9 ลา้นบาท เม่ือ 

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 เกิดจากค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามจ านวนรถจบประมูลท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 2 
ปี 2565  

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร เท่ากบั 73.48 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง 
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ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับ 6.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.3 เม่ือ    

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 และตน้ทุนทางการเงินงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 12.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเช่าบริเวณส านกังานใหญ่ 

ทั้งน้ี ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ   
ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินแต่อยา่งใด  

ก าไรสุทธิ 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2565 จ านวน 44.65 ลา้นบาท ลดลง 0.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 เม่ือ

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2564 และก าไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 เท่ากบั 89.86 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของ       
ปีก่อนร้อยละ 21.5 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากจ านวนรถยนต์จบประมูลท่ีลดลงในไตรมาส 1 ปี 2565 และการเช่าพ้ืนท่ีบริเวณ
ส านักงานใหญ่เพ่ิมเพื่อรองรับปริมาณรถยึดหลงัจากส้ินสุดมาตรการผ่อนช าระหน้ี รวมถึงตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยรถท่ีสูงข้ึน
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับเพ่ิมข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  30 มถุินายน 2565  31 ธันวาคม 2564  %YoY 

 สินทรัพยร์วม  1,835.11 1,825.55 0.52% 
 หน้ีสินรวม  1,359.92 1,286.23 5.73% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้                   475.19 539.32 (11.89%) 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  139.94 204.07 (31.43%) 
 ROA (%)  17.33 19.15   
 ROE (%)  47.88 48.99   
 D/E (เท่า) 2.86 2.38   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่ากบั 1,835.11 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9.56 ลา้นบาท และหน้ีสินรวมเท่ากบั 
1,359.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 73.69 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าพ้ืนท่ี
เพ่ิมซ่ึงส่งผลใหสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชมี้จ านวนสูงข้ึน  

ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 475.19 ลา้นบาท ลดลง 64.13 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากการจ่ายเงิน  
ปันผลจ านวน 153.99 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ลดลง ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) เพ่ิมข้ึน 

งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับงวด 6 เดือน 

  ปี 2565   ปี 2564  ผลต่ำง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  129.05 200.27 (71.22) (35.56%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  32.38 (102.79) 135.17 (131.50%) 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับงวด 6 เดือน 

  ปี 2565   ปี 2564  ผลต่ำง  %YoY 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (190.86) (158.06) (32.80) 20.75% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (29.43) (60.59) 31.16 (51.43%) 
    เงินสดตน้งวด  167.50 193.36 (25.86) (13.37%) 
    เงนิสดปลำยงวด   138.07 132.77 5.30 3.99% 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 129.05 ล้านบาท ลดลง 71.22       
ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ดม้าจากกิจกรรมลงทุน 32.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 135.17 ลา้นบาท จากปี 2564 เน่ืองจาก 
มีการลงทุนระยะสั้นในรูปเงินฝากประจ ากบัธนาคาร ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจากการจ่าย
ค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่า และมีเงินสดปลายงวดคงเหลือ 138.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2564 ร้อยละ 3.99 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ 

แนวโน้มของธุรกจิ 
จากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ท าให้ธุรกิจด าเนินไปไดค้ล่องตวัมากข้ึน ประกอบกบันกัท่องเท่ียว

ต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงการปรับตวัท่ีดีข้ึนของสภาวะเศรษฐกิจและมีความเช่ือมัน่ว่า
เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวั ถือเป็นปัจจยับวกท่ีส่งผลให้ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเดือนมิถุนายน 2565 ปรับตวัสูงข้ึนและ
เป็นการปรับข้ึนคร้ังแรกในรอบ 6 เดือน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2565 แมจ้ะยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าปกติก็ตาม แต่จากยอดขาย
รถยนตใ์หม่ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ของปี 2564 แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการใชร้ถยนต์ท่ียงัคงมีอยู่ใน
ระดบัดี ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อธุรกิจรถยนต ์แมค้วามกงัวลเร่ืองราคาน ้ ามนั ปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และการปรับราคาข้ึนของวตัถุดิบต่าง ๆ ยงัคงเป็นปัจจยัเชิงลบท่ีกระทบต่อธุรกิจรถยนต ์แต่ในอีกดา้นหน่ึง ถือเป็นปัจจยัเสริม
ท่ีท าให้ความตอ้งการรถยนตมื์อสองเพ่ิมข้ึน และส่งผลให้ราคารถยนต์มือสองปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2565 หลงัจาก
ส้ินสุดระยะเวลาการพกัช าระหน้ีจากมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในช่วงตน้ปีท่ีผา่นมา 
ทิศทางของรถท่ีเขา้สู่ธุรกิจการประมูลเร่ิมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ มัน่ใจในความพร้อมและความเพียงพอของ
สถานท่ีเก็บรักษารถท่ียงัคงรองรับรถไดอี้กจ านวนมาก ตลอดจนมัน่ใจในประสิทธิภาพการบริหารจดัการประมูลท่ีรวดเร็ว 
และรองรับความตอ้งการของทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
=วรัญญ ูศิลา= 

  (นายวรัญญู ศิลา) 
  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 

เลขานุการบริษทั/ นกัลงทุนสมัพนัธ์  
E-mail: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th 


