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ท่ี สก.  010/2565 
13 พฤษภาคม 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 

4/2564 
%QoQ 

ปี 2565 ปี 2564 %YoY 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  207.28 236.66  (12.4%) 238.11 (12.9%) 
 รายไดอ่ื้น  0.83 0.48  40.7% 3.38 (75.4%) 
 รวมรำยได้  208.11 237.14  (12.3%) 241.49 (13.8) 
 ตน้ทุนบริการ  (109.34)  (106.53) (2.6%) (103.56) (5.6%) 
 ก ำไรขั้นต้น  97.94 130.13  (24.7%) 134.55 (27.2%) 
 อัตราก าไรขัน้ต้น (%)  47.2% 55.0% (7.7%) 56.5% (9.3%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร (36.39)  (38.15) 4.9% (29.88) (21.8%) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 62.37 92.46  (32.6%) 108.06  (42.3%) 
 ตน้ทุนทางการเงิน  (5.71)  (5.84) 2.2% (5.67) (0.7%) 
 ภาษีเงินได ้ (11.45)  (17.62) 35.1% (20.87) 44.5% 
 ก ำไรสุทธิ  45.21 69.00  (34.5%) 81.52  (43.9%) 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 21.7% 29.1% (7.4%) 33.8% (12.0%) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์พนกังานตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

- - 0.0% 
 

(3.05) 100.0% 

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 45.21 69.00 (34.5%) 78.47  (42.4%) 
หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 
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รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 208.11 ลา้นบาท ลดลง 29.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี และความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ
ของสถาบนัการเงินในช่วง 1 - 2 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณรถยึดไหลเขา้สู่กระบวนการประมูลลดลง อย่างไรก็ตาม ใน    
ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประมูลอ่ืนเพ่ิมเขา้มา ไดแ้ก่ การจดัประมูลคล่ืนความถ่ีวิทยขุอง กสทช. และการ
จดัประมูลของใชข้องนกักอลฟ์เพื่อการกุศลในงาน Honda LPGA Thailand 2022 เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีรายไดจ้าก
บริการขนยา้ยหลงัการขาย ซ่ึงลูกคา้ใหค้วามสนใจใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 

% QoQ 
ปี 2565 ปี 2564 % YoY 4/2564 

1)  รายไดจ้ากการประมูล 177.96 209.62 (15.1%) 204.37 (12.9%) 
2)  รายไดค้่าขนยา้ย/ บริการเสริม 29.32 27.04 8.4% 33.74 (13.1%) 

รวม 207.28 236.66 (12.4%) 238.11 (12.9%) 

ต้นทุนบริการ 
ตน้ทุนบริการไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 109.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกบั 

ไตรมาส 1 ปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนการจัดงานประมูลคล่ืนความถ่ีวิทยุของ กสทช. และตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยรถ       
หลงัการขายท่ีเป็นบริการเสริมของบริษทัฯ 

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 97.94 ลา้นบาท ลดลง 32.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.7 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลกัมาจากจ านวนรถท่ีจบประมูลลดลง ในขณะท่ีตน้ทุนบริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี 

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 36.39 ลา้นบาท ลดลง 1.76 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กับไตรมาส 1 ปี 2564 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงมีการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าบริการขนเงิน เป็นตน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 5.71 ลา้นบาท ลดลง 0.13 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้ งน้ี ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่า
ปัจจุบนัของ   ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินแต่อยา่งใด 

ก าไรสุทธิ 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 45.21 ลา้นบาท ลดลง 23.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดร้วมท่ีลดลงดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิ 

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

 สินทรัพยร์วม  2,029.14 1,825.55 11.15% 
 หน้ีสินรวม  1,444.61 1,286.23 12.31% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 584.53 539.32 8.38% 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  249.28 204.07 22.15% 
 ROA (%)  16.03 19.15   
 ROE (%)  40.06 48.99   
 D/E (เท่า) 2.47 2.38   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เท่ากบั 2,029.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 203.59 ลา้นบาท และหน้ีสินรวมเท่ากบั 
1,444.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 158.38 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมข้ึน
ของเงินฝากประจ าและลูกหน้ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามปกติของรอบการประมูล รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเช่าบริเวณส านักงาน
ใหญ่เพ่ือความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ส่งผลใหสิ้นทรัพยสิ์ทธิการใชมี้จ านวนสูงข้ึน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
(ROA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) ลดลง ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (D/E) 
เพ่ิมข้ึน 

ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 584.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45.21 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามผลก าไรสุทธิของ
ไตรมาส 1 ปี 2565 

งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรับงวด 3 เดือน 

  ปี 2565   ปี 2564  ผลต่ำง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  100.86 146.89 (46.03) (31.34%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  (56.50) (121.94) 65.44 (53.67%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (18.35) (16.03) (2.32) 14.47% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  26.00 8.92 17.08 191.48% 
    เงินสดตน้งวด  167.50 193.36 (25.86) (13.37%) 
    เงนิสดปลำยงวด   193.50 202.28 (8.78) (4.34%) 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 100.86 ล้านบาท ลดลง 46.03       
ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 56.50 ลา้นบาท ลดลง 65.44 ลา้นบาท จากปี 2564 ซ่ึงส่วนใหญ่
ยงัคงเป็นเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามแผนพฒันากิจการของบริษทัฯ ส่วนกระแส
เงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเกิดจากการจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่า และเงินสดปลายงวดคงเหลือ 193.50 ลา้น
บาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2564 ร้อยละ 4.3 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีสภาพคล่องสูง 
รวมทั้งมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 
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แนวโน้มของธุรกจิ 
ในปี 2565 มีสัญญาณท่ีดีจากการลงทุนแพลตฟอร์มการซ้ือขายรถมือสองของต่างชาติ ทั้งยงัมีปัจจยับวกสนบัสนุน

หลายส่วน จากการท่ีรัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจ าถ่ิน นโยบายเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ 
รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน ผูป้ระกอบการ และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 
อยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัมีปัจจยัลบท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจรถยนต ์ทั้งจากปัญหาการขาดแคลนและการปรับราคาข้ึนของช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ ปัญหาการสูร้บระหวา่งยเูครนและรัสเซีย ซ่ึงส่งผลท าใหร้าคาน ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน ผูบ้ริโภคยงัมีความกงัวลกบั
ปัญหาค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน มีการระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน กระทบต่อดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในเดือนมีนาคมท่ีปรับ
ลดลง ส่งผลใหร้าคารถยนตมื์อสองเร่ิมมีการปรับลดระดบัราคาลง ตามภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกท่ียงัฟ้ืนตวัไดช้า้ อยา่งไร
ก็ตาม ในไตรมาส 1 ปี 2565 ยอดขายรถใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 แสดงถึงความตอ้งการ
ใชร้ถยนต์ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีดี ซ่ึงเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อธุรกิจรถยนต์ ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจและ
ปรับตวัเพ่ือความพร้อมของบริษทัฯ ในทุก ๆ ดา้นอยูเ่สมอ โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการประมูลดว้ยระบบ
ออนไลน์ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีทั้งจากผูซ้ื้อและผูข้าย รวมถึงบริษทัฯ ไดรั้บความเช่ือมัน่และความไวว้างใจจากคู่คา้ธุรกิจ 
ส่งผลใหส่้วนแบ่งการตลาดของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
=วรัญญ ูศิลา= 

  (นายวรัญญู ศิลา) 
  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 

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


