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ท่ี สก.  014/2564 
14 พฤษภาคม 2564 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564  
งบการเงินของไตรมาส 1 ปี 2564 แสดงไวต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 เปลีย่นแปลง 

%QoQ ปี 2564 ปี 2563 %YoY  ปี 2563  
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ           236.66         233.01  1.57% 213.58  10.81% 
 รายไดอ่ื้น             0.48             2.22  (78.38%) 0.82  (41.46%) 
 รวมรำยได้         237.14         235.23  0.81%        214.40  10.61% 
 ตน้ทุนบริการ        (106.53)  (118.34) 9.98%  (98.63) (8.01%) 
 ก าไรขั้นตน้         130.13         114.67  13.48%        114.95  13.21% 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  54.99% 49.21% 5.77% 53.82% 1.17% 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร         (38.15)  (40.99) 6.93%  (29.89) (27.63%) 
 ก าไรจากการด าเนินงาน           92.46           75.90  21.83%       85.88  7.67%) 
 ตน้ทุนทางการเงิน            (5.84)  (5.11) (14.29%)  (5.44) (7.35%) 
 ภาษีเงินได ้         (17.62)  (18.92) 6.87%  (15.11) (16.61%) 
 ก ำไรสุทธิ           69.00  51.87 33.00%          65.34  5.62% 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 29.1% 22.1% 7.1% 30.5% (1.37) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :      
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการโครงการ 
ผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ 

- (2.80) 100% - - 

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 69.00 49.07 40.64% 65.34 5.62% 
หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 
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รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 237.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.81 เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีจ านวนรถจบประมูลเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัการปรับข้ึนค่าด าเนินการ ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2563 เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมซ่ึงช่วยเสริมใหร้ายไดจ้ากการประมูลเพ่ิมสูงข้ึน 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส กำรเปลีย่นแปลง 

ปี 2564 ปี 2563 % YoY 4 ปี 2563 % QoQ 
1) รายไดจ้ากการประมูล 209.62 189.60 10.6% 185.93 12.7% 
2) รายไดค้่าขนยา้ย    21.45  25.76 (16.7%) 21.29 (0.8%) 
3) รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน     5.59  17.65 (68.3%) 6.36 (12.1%) 

รวม 236.66 233.01 1.6% 213.58 10.8% 
 

ก าไรขั้นต้น 
 ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 130.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.48 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นผล
โดยตรงจากค่าด าเนินการท่ีเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนบริการรวมถึงค่าใชจ่้ายจากการประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการขายท่ีลดลง  

 ต้นทุนบริการ 
 ตน้ทุนบริการไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 106.53 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.98 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นผล
มาจากการบริหารจดัการการประมูลอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การลดการประมูลสญัจรนอกสถานท่ี และมุ่งเนน้การจดัประมูล
ออนไลน์ภายในสถานท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกท่ี 3 นอกจากน้ีค่าเส่ือมราคา
สิทธิการใชท่ี้ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินมีการปรับลดลงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของ
ทรัพยสิ์นใหม่ เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บจากการใชท้รัพยสิ์น
ดงักล่าว ประกอบกบัในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีการจดังานประมูลอ่ืนท่ีมีตน้ทุนเพ่ิมนอกเหนือจากการประมูลรถ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 38.15 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.84 ลา้นบาท 

จากไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.93 เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ เช่น ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และค่าบริการรับส่งเงินสด เป็นตน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ี

ตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินแต่อยา่งใด 
ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 5.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 0.73   

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายพ้ืนท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับจ านวนรถท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนเม่ือส้ินสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน 
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ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 69.00 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 33.00         

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดค้่าด าเนินการท่ีเพ่ิมข้ึนและตน้ทุนบริการท่ีลดลง ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  31 มนีาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  %YoY 

 สินทรัพยร์วม  1,902.23 1,778.41 6.96% 
 หน้ีสินรวม  1,326.97 1,272.14 4.31% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 575.27 506.27 13.63% 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  240.02 171.02 40.35% 
 ROA (%)  18.57 23.85   
 ROE (%)  48.82 44.54   
 D/E (เท่า) 2.20 2.51   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เท่ากบั 1,902.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 123.82 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,326.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 54.83 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมสถานท่ี
เพื่อรองรับการพฒันาและการขยายกิจกรรมทางธุรกิจดงัท่ีไดก้ล่าวในหวัขอ้ตน้ทุนทางการเงิน 

ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 575.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 69.00 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากก าไร
สุทธิในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 

งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับงวด 3 เดือน 

  ปี 2564   ปี 2563   ผลต่ำง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  146.89 113.68 33.21 29.2% 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  (121.94) (55.00) (66.94) 121.7% 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (16.03) (13.61) (2.42) 17.8% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  8.92 45.07 (36.15) (80.2%) 
    เงินสดตน้งวด  193.36 68.69 124.67 181.5% 
    เงนิสดปลำยงวด   202.28 113.76 88.52 77.8% 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 146.89 ลา้นบาท มาจาก
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ และรายการเคล่ือนไหวของเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 121.94   
ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนระยะสั้นในรูปของเงินฝากประจ า และเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในการ
พฒันาและปรับปรุงสถานท่ี ตามแผนพฒันากิจการของบริษทัฯ ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเป็น
รายการค่าเช่าสถานท่ีท่ีจ่ายไปในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
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2564 เท่ากบั 202.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกบัของปีก่อนร้อยละ 77.8 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สถานะการเงินของบริษทัฯ   
มีความแขง็แกร่งจากการด าเนินงานของบริษทัฯ และไม่มีหน้ีสิน 

แนวโน้มของธุรกจิ 
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซ่ึงกระจายเป็นวงกวา้งและเร็วกว่าการระบาดใน 2 รอบ       

ท่ีผ่านมาอยา่งมาก ส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการเดินทาง ซ่ึงมีการชะลอตวัลงตามมาตรการของรัฐบาลทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่
เพ่ิมเติมอีกคร้ังหน่ึง โดยมุ่งเนน้การช่วยเหลือกลุ่มลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจริง ๆ เป็นหลกั ซ่ึงอาจส่งผลต่อการชะลอการยดึ
รถของสถาบนัการเงินบา้งในช่วงระยะเวลาไม่นานนกั อยา่งไรก็ตาม จากการปล่อยสินเช่ือรถยนตใ์นปีท่ีผา่นมา ตวัเลขสินเช่ือ
คงคา้งของสินเช่ือรถยนต์ยงัมีอตัราเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมยงัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง จากสถานการณ์ดงักล่าวถึงแมป้ริมาณสินคา้จะลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว ้แต่บริษทัฯ ไดเ้ตรียมการรับมือและป้องกนั 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหส้ามารถด าเนินการประมูลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีความพร้อมท่ีจะรองรับปริมาณสินคา้ท่ีจะเขา้มา 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 -วรัญญ ูศิลา- 
  (นายวรัญญู ศิลา) 

  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


