
FINAL DRAFT

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564



FINAL DRAFT

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มนีาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของ

บริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

วิชาต ิโลเกศกระวี

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด

กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2564



FINAL DRAFT
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 202,278,015 193,359,716

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 82,759,880 125,741,489

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 404,272,943 304,272,943

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,129,377 1,473,537

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 691,440,215 624,847,685

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 6 16,027,806 16,000,032

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,333,005 4,124,964

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 287,932,336 279,781,494

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 879,082,562 829,782,826

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,936,448 5,106,736

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,480,969 18,764,973

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,210,793,126 1,153,561,025

รวมสินทรัพย์ 1,902,233,341 1,778,408,710

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9 353,904,550 379,012,573

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 53,929,120 48,880,582

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 37,426,374 21,545,546

หนีสินหมุนเวียนอืน 323,076 336,611

รวมหนีสินหมุนเวียน 445,583,120 449,775,312

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 804,289,857 750,249,501

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,197,594 14,902,018

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 61,896,506 57,216,506

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 881,383,957 822,368,025

รวมหนสิีน 1,326,967,077 1,272,143,337

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 550,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 137,500,000 137,500,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 183,998,784 183,998,784

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,750,000 13,750,000

   ยงัไม่ได้จดัสรร 240,017,480 171,016,589

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 575,266,264 506,265,373

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,902,233,341 1,778,408,710

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 236,661,409 233,010,074

รายไดอื้น 481,755 2,222,999

รวมรายได้ 237,143,164 235,233,073

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 106,527,715 118,340,546

คา่ใช้จ่ายในการให้บริการ 7,842,541 8,750,014

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 30,312,373 32,244,812

รวมค่าใช้จ่าย 144,682,629 159,335,372

กําไรจากการดําเนินงาน 92,460,535 75,897,701

ตน้ทุนทางการเงิน (5,839,560) (5,110,278)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 86,620,975 70,787,423

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12 (17,620,084) (18,914,877)

กําไรสําหรับงวด 69,000,891 51,872,546

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - (2,804,334)

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - (2,804,334)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - (2,804,334)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 69,000,891 49,068,212

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.13 0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 182,031,352 517,280,136

กาํไรสาํหรับงวด - - - 51,872,546 51,872,546

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - (2,804,334) (2,804,334)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 49,068,212 49,068,212

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) - - - (137,475,000) (137,475,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2563 137,500,000 183,998,784 13,750,000 93,624,564 428,873,348

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 137,500,000 183,998,784 13,750,000 171,016,589 506,265,373

กาํไรสาํหรับงวด - - - 69,000,891 69,000,891

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 69,000,891 69,000,891

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 137,500,000 183,998,784 13,750,000 240,017,480 575,266,264

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors
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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 86,620,975 70,787,423

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 31,635,665 34,659,626

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 103,536 (581,765)

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 295,576 407,219

   ดอกเบียรับ (397,669) (1,105,244)

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,839,560 5,110,278

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 124,097,643 109,277,537

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 42,994,429 30,187,896

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (655,840) (1,407,630)

   คา่เช่าทีดินจ่ายล่วงหน้า - 112,579

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 1,791,959 (1,828,956)

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (22,552,640) (25,128,931)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (13,535) 980,945

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 4,680,000 4,915,106

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 150,342,016 117,108,546

   จ่ายภาษีเงินได้ (3,455,252) (3,432,688)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 146,886,764 113,675,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



FINAL DRAFT

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (220,000,000) (291,980,112)

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 120,000,000 301,937,143

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขนึ (27,774) -

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (22,411,749) (19,061,905)

เงินสดรับจากดอกเบีย 384,849 583,891

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 119,269 650,800

เงินสดจ่ายเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - (45,797,729)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (1,327,500)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (121,935,405) (54,995,412)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (16,033,060) (13,607,985)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (16,033,060) (13,607,985)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 8,918,299 45,072,461

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 193,359,716 68,691,538

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 202,278,015 113,763,999

-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีคา่ซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

      เพมิขนึ(ลดลง) (2,555,383) 125,833

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพิมขนึ 69,282,394 58,686,426

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

1

FINAL DRAFT

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

บริษทั สหการประมูล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขนึเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพือขายทอดตลาด ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตงัอยู่ที 518/28ซอยรามคาํแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษทัฯมีทีทาํการสาขาทงัหมด 10 แห่ง โดยมีทีอยู่ดงัต่อไปนี

สาขาที 1 ตงัอยู่เลขที 49/24 หมู่ 2 ตาํบลลาํผกักูด อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี

สาขาที 2 ตงัอยู่เลขที 325/2 หมู่ 7 ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

สาขาที 3 ตงัอยู่เลขที 3320/4 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา

สาขาที 4 ตงัอยู่เลขที 33/2 หมู่ 1 ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดิษฐ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

สาขาที 5 ตงัอยู่เลขที 6 หมู่ 9 ตาํบลหนองกินเพล อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี

สาขาที 6 ตงัอยู่เลขที 313 หมู่ 5 ตาํบลท่าช้าง อาํเภอบางกลาํ จงัหวดัสงขลา

สาขาที 7 ตงัอยู่เลขที 142/4 หมู่ 1 ซอยบา้นหนองบวั ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี

สาขาที 8 ตงัอยู่เลขที 788/9 หมู่ 7 ตาํบลสมอแข อาํเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก

สาขาที 9 ตงัอยู่เลขที 41/1 หมู่ 5 ตาํบลหนองออ้ อาํเภอบา้งโป่ง จงัหวดัราชบุรี

สาขาที 10 ตงัอยู่เลขที 21 หมู่ 17 ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กระจายเป็นวงกวา้งและเร็วกว่าการระบาดใน 2 รอบ

ทีผ่านมาอย่างมาก ส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจและการเดินทางซึงมีการชะลอตัวลงตามมาตรการของรัฐบาล

ทงัในส่วนกลางและในแต่ละจงัหวดั ทงันีธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีทีไดร้ับผลกระทบจาก

การระบาดระลอกใหม่เพิมเติมอีกครังหนึง โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มลูกหนีทีได้รับผลกระทบจริง ๆ เป็นหลัก

ซึงอาจส่งผลต่อการชะลอการยึดรถของสถาบนัการเงินบ้างในช่วงระยะเวลาไม่นานนกั อย่างไรก็ตาม จากการปล่อย

สินเชือรถยนต์ในปีทีผ่านมา ตวัเลขสินเชือคงคา้งของสินเชือรถยนต์ยงัมีอตัราเพิมขนึ แสดงถึงธุรกิจรถยนตโ์ดยรวมยงั

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนืองในระดบัทีน่าพอใจ ซึงจะส่งผลดีต่อเนืองต่อธุรกิจการประมูลรถยนต์ดว้ย

โดยสถานการณ์ในปัจจุบนั บริษัทฯมีการวางแผนการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างดีและมันใจในความพร้อมของบริษัทฯ

ทงัในดา้นสถานทีจอดรถ ความพร้อมของพนักงาน รวมถึงความพร้อมในการประมูลด้วยระบบออนไลน์ ซึงบริษทัฯ

สามารถดาํเนินกิจกรรมการประมลูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึนและเป็นไปตามแผนงานทีวางไวไ้ดอ้ย่างต่อเนือง

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนือง

และจะประเมิน ลกระทบทางการเงินเกียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน

อย่างสมาํเสมอ อนึงระดบัความรุนแรงของผลกระทบขนึอยู่กบัมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลา

ในการแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

2

FINAL DRAFT

We, being responsible for the preparation of
these financial statements and notes thereto,

hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

1.3 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั

งบการเงินประจาํปี

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนัขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อน

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี

ล่าสุด

เมือวนัที 18 ธันวาคม 2563 บริษทั แอคชนั แอนด ์ออคชนั จาํกดั ซึงบริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น

เงินลงทุนในการร่วมคา้ ได้จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยบริษทัดังกล่าวไดห้ยุดการ

ดาํเนินงานและปิดกิจการตังแต่ปี 2561 ดังนันงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ

งบกระแสเงินสดของงวดก่อนทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามวิธีราคาทุนจึงมียอดเท่ากนั และงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่มีการแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที

1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง ซึงไดใ้ห้

ขอ้ยกเวน้ชัวคราวทีเกิดในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่าทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ทังนี ตอ้งเป็นไป

ตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าการปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ
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2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสนั 9,831,541 8,159,445

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 94,798 85,343

รวม 9,926,339 8,244,788

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินสด 360,000 360,000

เงินฝากออมทรัพย์ 193,287,614 189,781,403

เงินฝากกระแสรายวนั 8,630,401 3,218,313

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 202,278,015 193,359,716

ณ  วันที 31 มีนาคม 2564 เ งินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.45 ต่อปี  (31 ธันวาคม 2563:

ร้อยละ 0.05 - 0.45 ต่อปี)
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4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนีการค้า - ค่ารถ

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 68,855,943 107,959,552

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 2,105,118 1,705,580

รวมลูกหนีการคา้ - ค่ารถ 70,961,061 109,665,132

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,202,615 5,028,105

คา้งชาํระ

ไม่เกิน  เดือน 113,891 172,822

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 4,316,506 5,200,927

รวมลูกหนีการคา้, สุทธิ 75,277,567 114,866,059

ลูกหนีอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 956,484 1,290,871

เงินทดรองจ่าย 3,889,357 3,959,433

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,787,024 5,788,498

ดอกเบียคา้งรับ 432,668 419,848

รวม 8,065,533 11,458,650

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (583,220) (583,220)

รวมลูกหนีอืน, สุทธิ 7,482,313 10,875,430

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน, สุทธิ 82,759,880 125,741,489

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนืคือเงินฝากประจาํธนาคารทมีีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน

12 เดือน จาํนวน 404 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 304 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.65 ต่อปี

(31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 0.25 ถึง 0.70 ต่อปี)

6. เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 เงินฝากประจาํธนาคารจํานวน 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 16 ลา้นบาท) ได้นําไปเป็น

หลกัประกนัการออกหนังสือคาํประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือการขอใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบัติตามสัญญา

ให้ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด และใช้ในการคาํประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 4 แห่ง ตามทกีล่าวไว้

ในหมายเหตุ 16.3 และ 16.4 ตามลาํดบั
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7. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 279,781,494

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 19,856,366

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (222,805)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (11,482,719)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 287,932,336

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2564 829,782,826

เพิมขึนระหว่างงวด 69,282,394

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (19,982,658)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2564 879,082,562

9. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่วย: บาท)

31มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถ 295,903,218 317,767,486

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 16,284,576 14,177,293

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 41,716,756 47,067,794

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 353,904,550 379,012,573

เจา้หนีการคา้ - ค่ารถประกอบดว้ยสถาบนัการเงิน นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึงเป็นเจา้ของรถยนต์ โดยปกติระยะเวลา

ชาํระเสร็จแก่เจา้หนีการคา้ - ค่ารถมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 วนัทาํการนับจากวนัสินสุดการประมูล

10. หนีสินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลอืนไหวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 799,130,083

เพิมขึนระหว่างงวด 69,282,394

จ่ายชาํระระหว่างงวด (10,193,500)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2564 858,218,977

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (53,929,120)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 804,289,857
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11. หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

(หน่วย: บาท)

31มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงินมดัจาํป้ายประมูล 60,378,000 55,698,000

เงินสมทบประกนัพนักงาน 1,518,506 1,518,506

รวมหนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 61,896,506 57,216,506

12. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาลคาํนวณจากกาํไรก่อนภาษเีงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีทีประมาณไว้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดสํ้าหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

2564 2563

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวด 19,336,080 17,564,848

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชวัคราว (1,715,996) 1,350,029

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรขาดทุน 17,620,084 18,914,877

13. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน)

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

14. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563 มีดงันี

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท) (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง

31 ธันวาคม 2562

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 30 มีนาคม 2563

137,475,000 0.25

ไม่มีเงินปันผลจ่ายสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564
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15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

การประมูล

รถยนต์

การประมูล

รถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการให้บริการ 191,810,923 169,395,364 17,808,100 20,207,450 21,452,348 25,761,234 5,590,038 17,646,026 236,661,409 233,010,074

ตน้ทุนการให้บริการ (106,527,715) (118,340,546)

กาํไรขนัตน้ 130,133,694 114,669,528

รายไดอื้น 481,755 2,222,999

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (7,842,541) (8,750,014)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (30,312,373) (32,244,812)

ตน้ทุนทางการเงิน (5,839,560) (5,110,278)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (17,620,084) (18,914,877)

กาํไรสําหรับงวด 69,000,891 51,872,546
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16. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

ณ วันที 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนในภายหน้านอกเหนือจากทีเปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุอืนดงันี

16.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการเป็นจาํนวนเดือนละประมาณ 1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 2 ลา้นบาท)

16.2 บริษทัฯไดท้าํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลคา่ตาํ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 3 ลา้นบาท)

16.3 การคาํประกนั

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท

(31 ธันวาคม 2563: 14 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกบัการคาํประกันการใช้ไฟฟ้าและการคาํประกนัการปฏิบัติตามสัญญา

ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด

16.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 102 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือคาํประกนั

48 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 92 ล้านบาท  และ 48 ล้านบาท  ตามลําดับ) จากสถาบันการเงิน 6 แห่งเพือใช้ใน

การดาํเนินงานของกิจการ

16.5 ภาระผูกพนัตามสัญญาให้บริการ

บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั 233 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2565

โดยทีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสําคญัในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นตน้

17. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 9 เมษายน2564 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2563

ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.41บาท รวมเป็นจาํนวน 225.5ลา้นบาท ซึงจาํนวนนีบริษทัฯไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้

ในเดือนกนัยายน2563ในอตัราหุ้นละ0.18บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 99ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลทีบริษทัฯตอ้งจ่ายเพิมอีกใน

อตัราหุ้นละ0.23บาท เป็นจาํนวนเงินรวม126.5ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจา่ยเงินปันผลดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในวนัที

7พฤษภาคม 2564 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสทีสองของปี 2564

18. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 14พฤษภาคม 2564


