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ท่ี สก.  039/2563 

13 พฤศจิกายน 2563 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลประกอบการงวดไตรมาสท่ี 3 ปี 2563  

ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินงวดไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 ฉบบัท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมในไตรมาสที ่3 ปี 2563 และงวด 9 เดือน ปี 2563 
รายไดร้วมของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีจ านวนต ่ากวา่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 จ านวน 8.52 ลา้นบาท ลดลงใน

อตัราร้อยละ 4.2 สืบเน่ืองมาจากการท่ีผลประกอบการของไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ดีมากกวา่ฤดูกาลปกติเม่ือเทียบกบัปีก่อน ๆ    
เน่ืองจากมีลูกคา้เขา้ประมูลซ้ือออนไลน์เป็นจ านวนมากและสามารถขายท าก าไรไดดี้ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควดิ-19 
ในขณะท่ีภาครัฐไดอ้อกมาตรการพกัช าระหน้ีใหลู้กหน้ี ส่งผลให้จ านวนรถยึดมีปริมาณนอ้ยลง จ านวนรถท่ีน าเขา้มาประมูล
ของบริษทัฯ จึงลดนอ้ยลงในไตรมาสท่ี 3 ดว้ย แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีจ านวนรถคงคา้งในคลงัสินคา้เพียงพอต่อการจ าหน่ายใน
รอบไตรมาสท่ี 3 น้ี จึงท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการพกัช าระหน้ีดงักล่าวไม่มากนกั  

ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาถือปฏิบติัในปี 2563 จึงเกิดรายการค่าเส่ือมราคาสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นและตน้ทุนทางการเงินท่ีเป็นดอกเบ้ียคิดลดท่ีเกิดจาก
การค านวณหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการเพ่ิม
บุคลากรและเพ่ิมชัว่โมงการท างานเพื่อรองรับการพฒันาและการเติบโตของธุรกิจ การเพ่ิมสถานท่ีจอดรถท่ีต่างจงัหวดัเพ่ือ
รองรับปริมาณรถท่ีเพ่ิมมากข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 รวมถึงปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ      
โควดิ-19 จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลใหก้ าไรสุทธิของบริษทัฯ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีก าไรสุทธิลดลง 

ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 ผลประกอบการโดยรวมเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายไดร้วมมีจ านวนเงิน
654.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 71.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 12.3 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 26.67 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 13.3 ในขณะท่ีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.5 โดยท่ีอตัราก าไรสุทธิ
ลดลงเป็นอตัราร้อยละ 24.8 เทียบกบัอตัราร้อยละ 27.5 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เป็นผลมาจากตน้ทุนทางการเงินท่ีเกิด
จากการค านวณตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ดงักล่าวขา้งตน้ และไม่มีผลกระทบกบักระแสเงินสดแต่อยา่งใด 

สถานะการเงินของบริษทัฯ มีความแข็งแกร่งจากการด าเนินงานของบริษทัฯ และการไม่มีหน้ีสิน ประกอบกบัมีเงิน
ลงทุนระยะสั้ นท่ีจัดประเภทไวใ้นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินฝากประจ ากับสถาบันการเงิน ท าให้การ
ด าเนินงานของบริษทัฯ สามารถสร้างผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ (ROE) ในอตัราร้อยละ 52.13 (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ร้อยละ 
48.66: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ร้อยละ 47.19) 
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งบการเงินของไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 และงวด 9 เดือนของปี 2563 แสดงไวต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
ดงัน้ี  

        (หน่วย: ล้านบาท)  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ส าหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2563  ปี 2562  %YoY  ปี 2563  %QoQ  ปี 2563   ปี 2562  %YoY 
 รายไดจ้ากการให้บริการ  192.11 200.63 (4.2%) 225.64 (14.9%) 650.76 578.04 12.6% 
 รายไดอ่ื้น  0.83 2.05 (59.5%) 0.87 (4.6%) 3.93 5.14 (23.5%) 
 รวมรายได้  192.94 202.68 (4.8%) 226.51 (14.8%) 654.69 583.18 12.3% 
 ตน้ทุนบริการ  (98.81) (94.01) (5.1%) (95.92) (3.0%) (313.07) (275.77) (13.5%) 
 ก าไรขั้นตน้  93.30 106.62 (12.5%) 129.72 (28.1%) 337.69 302.27 11.7% 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  48.6% 53.1% (4.6%) 57.5% (8.9%) 51.9% 52.3% (0.4%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (37.46) (36.86) (1.6%) (29.44) (27.2%) (114.62) (107.08) (7.0%) 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 56.68  71.81 (21.1%) 101.15  44.0% 227.00 200.33 13.3% 
 ตน้ทุนทางการเงิน  (5.46) 0.00 (100.0%) (5.66) 3.5% (16.23) 0.00 (100.0%) 
 ภาษีเงินได ้ (11.29) (14.00) 19.4% (17.95) 37.1% (48.16) (40.12) (20.0%) 
 ก าไรสุทธิ  39.93  57.81 (30.9%) 70.81  (43.6%) 162.62  160.21  1.5% 

 อตัราก าไรสุทธิ   (%)  20.7% 28.5% (7.8%) 31.3% (10.6%) 24.8% 27.5% (2.6%) 

 ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :                  
 ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน ตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

-    -    0.0% 0.00 -    (2.80) 0.00 (100.0%) 

 ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด  39.93  57.81  (30.9%) 70.81  (43.6%) 159.82  160.21  (0.2%) 

หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 

 
รายได้ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 จ านวน 192.11 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 8.52 ลา้นบาท    
คิดเป็นร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงจ านวน 33.53 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9 ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และมาตรการพกัช าระหน้ีของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยดงักล่าวมาแลว้  

ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 650.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 
12.6 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประมูลขายรถไดม้ากข้ึน รวมถึงมีรายไดจ้ากการ
จดังานประมูล 5G ของ กสทช. ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 
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รายได้จากการให้บริการประกอบด้วย  
(หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้จากการให้บริการ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ส าหรับงวด 9 เดือน 

ปี 2563 ปี 2562 % QoQ 2/2563 1/2563 % QoQ ปี 2563 ปี 2562 % YoY 

1) รายไดจ้ากการประมูล 163.0 174.3 16.6% 195.4 189.6 -10.8% 548.0 504.7 30.6% 
2) รายไดค่้าขนยา้ย 26.06 21.85 19.3% 26.48 25.76 (1.6%) 78.30 63.29 23.7% 
3) รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 3.05 4.47 (31.8%) 3.73 17.65 (18.2%) 24.42 10.10 141.8% 

รวม 192.11 200.63 (4.2%) 225.64 233.01 (14.9%) 650.76 578.04 12.6% 

ต้นทุนบริการ 
 ตน้ทุนบริการไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เท่ากบั 98.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 5.1 สาเหตุ
หลกัเกิดจากค่าเส่ือมราคาสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นผลจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า มาถือปฏิบติัในปี 2563  
               ตน้ทุนบริการในงวด 9 เดือนของปี 2563 เท่ากบั 313.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 13.5 จากงวด 9 เดือนของปี 
2562 โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายเคล่ือนยา้ยรถท่ีสูงข้ึนอนัเป็นผลจากจ านวนรถท่ีเขา้มาสู่ระบบประมูลเพ่ิมมากข้ึนใน
ปี 2563  

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 เท่ากบั 37.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 36.87 

ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 ค่าใชจ่้ายในการขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 114.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานเพื่อรองรับ
การขยายงานทางดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะผา่นทางโซเชียลมีเดีย  

ต้นทุนทางการเงนิ 
เกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา

เช่าทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า ท่ีน ามาใชป้ฏิบติัในปี 2563 ตน้ทุนทางการเงินของ
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 มีจ านวน 5.46 ลา้นบาท และงวด 9 เดือนของปี 2563 มีจ านวน 16.23 ลา้นบาท 

ก าไรสุทธิ 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 39.93 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ใน

อตัราร้อยละ 30.9 ในขณะท่ีก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 เท่ากบั 162.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.5 
อตัราก าไรสุทธิท่ีลดลงเป็นผลมาจากตน้ทุนทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี หากไม่รวมตน้ทุนทางการเงินน้ีอตัราก าไรสุทธิ
ในงวด 9 เดือนจะเพ่ิมข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 27.3 เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรสุทธิ 27.5 ในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ  30 กนัยายน 2563   31 ธันวาคม 2562  %YoY 
 สินทรัพยร์วม  1,593.41 845.40 88.5% 
 หน้ีสินรวม  1,152.79 328.12 251.3% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 440.63 517.28 (14.8%) 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  105.38 182.03 (42.1%) 
 ROA (%)  24.98 37.00   
 ROE (%)  52.13 47.19   
 D/E (เท่า) 2.62 0.63  
 D/E (เท่า) ไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.78 0.63  

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 1,593.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 748.01 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,152.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 824.66 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ส่งผลให้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินไดรั้บผลกระทบจากการบนัทึกการรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(right-of-use assets) และหน้ีสินตามสญัญาเช่า (lease liabilities) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นมียอดเท่ากบั 440.63 ลา้นบาท ลดลง 76.65 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากมีการ
จดัสรรและจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 เป็นจ านวน 137.50 ลา้นบาท และ 99 ลา้นบาท 
(0.25 และ 0.18 บาทต่อหุน้) ตามล าดบั 

 
งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

งบกระแสเงนิสด  
งวด 9 เดือน 

  ปี 2563    ปี 2562   ผลต่าง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  378.96 295.92 83.04 28.1% 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  16.31 (28.21) 44.52 (157.8%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (286.78) (192.46) (94.32) 49.0% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  108.49 75.25 33.24 44.2% 
    เงินสดตน้งวด  68.69 111.15 (42.46) (38.2%) 
    เงนิสดปลายงวด   177.18 186.40 (9.22) (4.9%) 

ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 378.96         
ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 16.31 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับเพ่ือการลงทุนระยะสั้นดว้ย
เงินฝากประจ าจ านวน 112 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือสิทธิการใชท้รัพยสิ์น 50.63 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนใน
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 46.38 ลา้นบาท ตามแผนการพฒันากิจการของส านกังานใหญ่ สาขารังสิต และคลงัสินคา้
ต่างจงัหวดั ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลจ านวน 236.48 ลา้นบาท 
อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่ไดมี้ผลกระทบกบักระแสเงินสดแต่อยา่งใด จากกระแส
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เงินสดในกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 30 กนัยายน 2563 
เท่ากบั 177.18 ลา้นบาท ลดลงงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.22 

แนวโน้มของธุรกจิ 
จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท่ียงัคงต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ออกมาตรการต่าง ๆ มาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว หน่ึงในมาตรการนั้น คือมาตรการพกัช าระหน้ี 
ซ่ึงสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ไดต้อบรับและให้การสนับสนุนตามมาตรการน้ี โดยมีระยะเวลาการพกัช าระหน้ี 3 - 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม 2563 ท่ีผ่านมา จากมาตรการพกัช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีดงักล่าว ส่งผลให้จ านวนรถเขา้ประมูล
ในช่วงการพกัช าระหน้ีมีปริมาณท่ีลดลงเร่ิมตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 นอกจากน้ี ยอดขายรถใหม่ก็ยงัมีแนวโนม้ท่ีลดลง
เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ในทางกลบักนัยอดการปล่อยสินเช่ือรถยนตย์งักลบัเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 2 อีกทั้งราคารถยนตใ์ชแ้ลว้ก็
ยงัมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัฯ คาดวา่การท่ียอดขายรถยนตใ์หม่ลดลงแต่ยอดจดัสินเช่ือ
ยงัคงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อนแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคยงัคงมีความตอ้งการในการใช้รถยนต์อยู่แต่ไดเ้ปล่ียนจาก
รถยนตใ์หม่เป็นรถยนตใ์ชแ้ลว้แทน เน่ืองดว้ยราคาท่ีถูกกวา่ เป็นการปรับใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจไม่ดี จาก
ขอ้มูลในอดีต รถยนตใ์ชแ้ลว้มีอตัราส่วนในการเกิดหน้ีเสียมากกวา่รถยนตใ์หม่ บริษทัฯ จึงคาดวา่อตัราส่วนการปล่อยสินเช่ือ
ในรถยนตใ์ชแ้ลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลบวกต่อรายไดข้องบริษทัฯ ในอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การติดตามสถานการณ์และ
มีการปรับแผนการด าเนินการใหส้อดรับกบัสถานการณ์ เช่นการเพ่ิมช่องทางใหม่ ๆ เร่งหารถเขา้ประมูลนอกเหนือจากรถของ
สถาบนัการเงิน พร้อมปรับการเขา้ถึงการประมูลออนไลน์ท่ีเพ่ิมความสะดวกใหท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้ายมากข้ึน  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

 -วรัญญ ูศิลา- 
  (นายวรัญญู ศิลา) 

  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 
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