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ท่ี สก.  023/2565 
11 พฤศจิกายน 2565 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 3 ไตรมำส 

2/2565 
%QoQ 

งวด 9 เดือน 

ปี 2565 ปี 2564 %YoY  ปี 2565  ปี 2564 %YoY 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  249.44 220.70 13.0% 202.84 23.0% 659.55 658.72 0.1% 
 รายไดอ่ื้น  1.31 0.34 285.3% 1.32 (0.8%) 3.47 1.62 114.9% 
 รวมรำยได้  250.75 221.04 13.4% 204.16 22.8% 663.02 660.34 0.4% 
 ตน้ทุนบริการ  124.03 106.67 16.3% 104.25 19.0% 337.62 316.14 6.8% 
 ก าไรขั้นตน้  125.41 114.03 10.0% 98.59 27.2% 321.93 342.58 (6.0%) 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  50.3% 51.7% (1.4%) 48.6% 1.7% 48.8% 52.0% (3.2%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร 34.96 32.77 6.7% 37.09 (5.7%) 108.44 107.11 1.2% 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 91.75 81.62 12.4% 62.81 46.1% 216.96 237.09 (8.5%) 
 ตน้ทุนทางการเงิน  6.30 5.74 9.8%     6.36 (0.9%) 18.37 17.40 5.6% 
 ภาษีเงินได ้ 18.59 15.74 18.0% 11.82 57.3% 41.86 45.11 (7.2%) 
 ก ำไรสุทธิ  66.86 60.13 11.2% 44.65 49.7% 156.73 174.58 (10.2%) 

 อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 26.7% 27.2% (0.5%) 21.9% 4.8% 23.6% 26.4% (2.8%) 
หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 
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รายได้จากการให้บริกำรประกอบด้วย           
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 3 ไตรมำส 

% QoQ 
งวด 9 เดือน 

ปี 2565 ปี 2564 % YoY 2/2565 ปี 2565 ปี 2564 % YoY 
1) รายไดจ้ากการประมูล 212.90 189.06 12.6% 172.56 23.4% 563.49 572.94 (1.6%) 
2) รายไดค้่าขนยา้ยและบริการเสริม 36.54 31.64 15.5% 30.28 20.7% 96.06 85.78 12.0% 

รวม 249.44 220.70 13.0% 202.84 23.0% 659.55 658.72 0.1% 

รำยได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 250.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 29.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เกิดจากจ านวนรถจบประมูลท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจากการผอ่นคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐท าให้
เศรษฐกิจคล่องตวัข้ึน ประกอบกบัมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงินท่ีทยอยส้ินสุดลง และมีการจดักิจกรรมการ
ประมูลร่วมกบัคู่คา้เป็นระยะ นอกจากน้ี ในเดือนสิงหาคม 2565  บริษทัฯ มีการปรับข้ึนค่าด าเนินการรถยนตแ์ละรถ 6 ลอ้ เป็น 
10,000 บาท และ 12,000 บาท ตามล าดบั ท าใหร้ายไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2565 สูงข้ึนจากไตรมาส 3 ปี 2564  

ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 663.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.69 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 

ต้นทุนบริการ 
ตน้ทุนบริการไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 124.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 เม่ือ   

เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนค่าเส่ือมราคาสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่าบริเวณ
ส านักงานใหญ่ เพ่ือรองรับปริมาณรถยึดท่ีจะไหลเขา้สู่กระบวนการประมูลหลงัจากส้ินสุดมาตรการพกัช าระหน้ี รวมถึง
ตน้ทุนค่าขนยา้ยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับข้ึนราคาน ้ ามนั  

ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนบริการเท่ากบั 337.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2564 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากค่าเส่ือมราคาสิทธิการใชต้ามสญัญาเช่าดงักล่าวขา้งตน้ และค่าขนยา้ยท่ีสูงข้ึน เกิดจาก
บริการท่ีเติบโตประกอบกับราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานประมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์

ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 125.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 3 ปี 2564 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการประมูล ในขณะท่ีตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อตัรา
ก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้งวด 9 เดือนของปี 2565 เท่ากบั 321.93 ลา้นบาท ลดลง 20.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ
มีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 48.8 ลดลงร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจากจ านวนรถยนตจ์บประมูล
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกบัของปีก่อน จากมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน ในขณะท่ี
ตน้ทุนบริการส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี 

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากบั 34.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.19 ลา้นบาท เม่ือ 

เทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 เกิดจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาส 3 ปี 2565 เพื่อรองรับการขยายตวัของ
บริษทัฯ 
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ส าหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร เท่ากบั 108.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 6.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 เม่ือ    

เทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 และตน้ทุนทางการเงินงวด 9 เดือนของปี 2565 เท่ากบั 18.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.6 เม่ือ 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีเช่าบริเวณส านกังานใหญ่ 

ทั้งน้ี ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ   
ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินแต่อยา่งใด 

ก าไรสุทธิ 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 66.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 6.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 

เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 และก าไรสุทธิงวด 9 เดือนของปี 2565 เท่ากบั 156.74 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของ      
ปีก่อนร้อยละ 10.2 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากจ านวนรถยนต์จบประมูลท่ีลดลงในไตรมาส 1 ปี 2565 และการเช่าพ้ืนท่ีบริเวณ
ส านักงานใหญ่เพ่ิมเพ่ือรองรับปริมาณรถยึดหลงัจากส้ินสุดมาตรการผ่อนช าระหน้ี รวมถึงตน้ทุนค่าเคล่ือนยา้ยรถท่ีสูงข้ึน
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 

งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  30 กนัยายน 2565  31 ธันวาคม 2564  % ▲ 

 สินทรัพยร์วม  1,745.28 1,825.55 (4.40%) 
 หน้ีสินรวม  1,285.73 1,286.23 (0.04%) 
 ส่วนของผูถื้อหุน้                   459.55 539.32 (14.79%) 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  124.30 204.07 (39.09%) 
 ROE (%) 51.77 48.99  
 D/E (เท่า) 2.80 2.38   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เท่ากบั 1,745.28 ลา้นบาท ลดลง 80.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการรับช าระหน้ีค่ารถ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในขณะท่ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพ่ิมข้ึนจากการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับปริมาณรถยึดท่ีจะไหลเขา้สู่กระบวนการ
ประมูลหลงัจากส้ินสุดมาตรการพกัช าระหน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  

หน้ีสินรวมเท่ากับ 1,285.73 ลา้นบาท ลดลง 0.50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564    
ส่วนใหญ่เกิดจากรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนท่ีลดลง ในขณะท่ีรายการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ิมส่งผลให้ส่วนของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน  

ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 459.55 ลา้นบาท ลดลง 79.77 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากการจ่ายเงิน  
ปันผลจ านวน 236.49 ลา้นบาท เม่ือเดือนพฤษภาคมและเดือนกนัยายน 2565 ในขณะท่ีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ (ROE) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) เพ่ิมข้ึน 
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งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวด 9 เดือน 

  ปี 2565   ปี 2564  ผลต่าง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  184.05 429.83 (245.78) (57.18%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  40.00 (144.33) 104.33 72.29% 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (302.63) (276.46) 26.17 9.47% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (78.58) (9.06) 69.52 (767.33%) 
    เงินสดตน้งวด  167.50 193.36 (25.86) (13.37%) 
    เงนิสดปลำยงวด   88.92 202.42 (113.50) (56.07%) 

ในปี 2565 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 184.05 ลา้นบาท ลดลง 245.78     
ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ดม้าจากกิจกรรมลงทุน 40.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 104.33 ลา้นบาท จากปี 2564 เน่ืองจาก 
มีการลงทุนระยะสั้นในรูปเงินฝากประจ ากบัธนาคาร ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจากการ
จ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่า และมีเงินสดปลายงวดคงเหลือ 88.92 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 
2564 ร้อยละ 56.07 ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

แนวโน้มของธุรกจิ 
จากดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง หลงัจากสถานการณ์โควิดในประเทศคล่ีคลาย 

และธุรกิจสามารถเปิดด าเนินการไดเ้ป็นปกติ ตลอดจนการผ่อนคลายให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไดส้ะดวก
มากข้ึนนั้น เป็นปัจจยับวกท่ีส่งผลให้ดชันีความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัราคาน ้ ามนัเบนซินปรับตวัลดลงจาก
ช่วงคร่ึงปีแรก และปัญหาการขาดแคลนช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมคล่ีคลายลง ส่งผลให้ยอดขายรถยนตใ์หม่ในไตรมาส 3 ปี 
2565 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2564 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 เม่ือเทียบไตรมาส 2 ปี 2565 เป็นสัญญาณ
แสดงถึงทิศทางท่ีดีต่อธุรกิจรถยนต ์ขณะเดียวกนัแมว้า่สัดส่วนสินเช่ือรถยนตจ์ะยงัทรงตวั แต่สินเช่ือดอ้ยคุณภาพของรถยนต์
เร่ิมขยบัเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการส้ินสุดระยะเวลาพกัช าระหน้ี ส่งผลใหทิ้ศทางรถท่ีเขา้สู่ธุรกิจการประมูลขยบัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งน้ี บริษทั ฯ อยู่ระหว่างวางแผนและศึกษาแนวทางการเพ่ิมสถานท่ีเพื่อเตรียมรองรับปริมาณรถให้เหมาะสมและทัน
สถานการณ์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการประมูลอยา่งต่อเน่ือง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
=วรัญญ ูศิลา= 

  (นายวรัญญู ศิลา) 
  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 
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