
Final draft

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565



Final draft

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของ

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

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

ปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565



Final draft
บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 193,503,918 167,500,173

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 131,791,716 113,052,568

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 469,126,178 419,089,053

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,393,587 1,237,388

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 796,815,399 700,879,182

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 16,000,000 16,000,005

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,872,295 2,270,834

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 274,477,270 282,343,553

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5 905,912,579 794,763,088

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,893,683 4,597,718

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,168,479 24,696,852

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,232,324,306 1,124,672,050

รวมสินทรัพย์ 2,029,139,705 1,825,551,232

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 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 407,111,346 378,293,068

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 62,363,494 56,348,901

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 38,926,537 28,790,743

หนีสินหมุนเวียนอืน 484,962 423,642

รวมหนีสินหมุนเวียน 508,886,339 463,856,354

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 845,780,079 732,476,952

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19,296,014 20,009,036

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 70,645,837 69,890,837

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 935,721,930 822,376,825

รวมหนสิีน 1,444,608,269 1,286,233,179

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 2565

(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(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 249,282,652 204,069,269

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 584,531,436 539,318,053

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,029,139,705 1,825,551,232

- -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



Final draft
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 207,275,587 236,661,409

รายไดอื้น 831,452 481,755

รวมรายได้ 208,107,039 237,143,164

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 109,341,751 106,527,715

คา่ใช้จ่ายในการให้บริการ 8,067,334 7,842,541

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 28,324,799 30,312,373

รวมค่าใช้จ่าย 145,733,884 144,682,629

กําไรจากการดําเนินงาน 62,373,155 92,460,535

ตน้ทุนทางการเงิน (5,710,065) (5,839,560)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,663,090 86,620,975

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,449,707) (17,620,084)

กําไรสําหรับงวด 45,213,383 69,000,891

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 45,213,383 69,000,891

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.08 0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



Final draft

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

รวม

ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผูถื้อหุน้

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 137,500,000 183,998,784 13,750,000 204,069,269 539,318,053

กาํไรสาํหรับงวด - - - 45,213,383 45,213,383

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 45,213,383 45,213,383

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 137,500,000 183,998,784 13,750,000 249,282,652 584,531,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

ทุนเรือนหุ้น

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



Final draft
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 56,663,090 86,620,975

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 32,562,000 31,635,665

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (52,434) 103,536

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (713,022) 295,576

   ดอกเบียรับ (375,449) (397,669)

   ตน้ทุนทางการเงิน 5,710,065 5,839,560

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 93,794,250 124,097,643

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (18,496,168) 42,994,429

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,156,199) (655,840)

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (601,461) 1,791,959

หนีสินดาํเนินงานเพิมขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 29,287,881 (22,552,640)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 61,320 (13,535)

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 755,000 4,680,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 103,644,623 150,342,016

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,785,540) (3,455,252)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 100,859,083 146,886,764

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors



Final draft
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (120,037,125) (220,000,000)

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 70,000,000 120,000,000

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั(เพิมขนึ)ลดลง 5 (27,774)

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,212,207) (22,411,749)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,400,000) -

เงินสดรับจากดอกเบีย 132,469 384,849

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 58,170 119,269

เงินสดจ่ายเพือให้ไดม้าซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (43,005) -

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (56,501,693) (121,935,405)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (18,353,645) (16,033,060)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (18,353,645) (16,033,060)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสุทธิ 26,003,745 8,918,299

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 167,500,173 193,359,716

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 193,503,918 202,278,015

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เจา้หนีคา่ซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (549,603) (2,555,383)

   เจา้หนีคา่ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขนึ 80,000 -

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพิมขนึ 131,961,300 69,282,394

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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บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2565

1. ข้อมูลทัวไป

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ

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

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการรับจดัการประมูลทรัพยสิ์นเพือขายทอดตลาด ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมสีาขาเปิดให้บริการจาํนวน 12 สาขา (31 ธันวาคม 2564: 12 สาขา) ในปทุมธานี เชียงใหม่

นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี สงขลา อุดรธานี พิษณุโลก ราชบุรี ขอนแก่น ชลบุรี และระยอง

1.2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั

งบการเงินประจาํปี

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือให้ขอ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนัขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อน

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี

ล่าสุด

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี

1.3 นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทมีีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทเีริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสนั 9,008,568 9,831,541

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 216,363 94,798

รวม 9,224,931 9,926,339
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3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีการค้า - ค่ารถ

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 106,109,747 94,256,112

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 2,990,408 6,736,540

รวมลูกหนีการคา้ - ค่ารถ 109,100,155 100,992,652

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,848,069 3,499,403

คา้งชาํระ

ไม่เกิน  เดือน 249,631 1,492,870

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 6,097,700 4,992,273

รวมลูกหนีการคา้, สุทธิ 115,197,855 105,984,925

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 11,307,119 98,699

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 768,941 781,369

เงินทดรองจ่าย 1,538,452 2,407,207

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,039,094 4,083,093

ดอกเบียคา้งรับ 523,475 280,495

รวม 17,177,081 7,650,863

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

รวมลูกหนีอืน, สุทธิ 16,593,861 7,067,643

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน, สุทธิ 131,791,716 113,052,568

4. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 282,343,553

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 3,662,604

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (5,736)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (11,523,151)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2565 274,477,270



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

3

Final draft

We, being responsible for the preparation of these financial
statements and notes thereto, hereby approve their issue in final form.

………………..……………………..…….…
Directors

5. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 794,763,088

เพิมขึนระหว่างงวด 132,004,305

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (20,854,814)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2565 905,912,579

6. หนีสินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลอืนไหวสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 788,825,853

เพิมขึนระหว่างงวด 131,961,300

จ่ายชาํระระหว่างงวด (12,643,580)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 908,143,573

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (62,363,494)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 845,780,079
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7. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

การประมูลรถยนต์ การประมูลรถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการให้บริการ 146,176,894 191,810,923 19,320,990 17,808,100 23,934,229 21,452,348 17,843,474 5,590,038 207,275,587 236,661,409

ตน้ทุนการให้บริการ (109,341,751) (106,527,715)

กาํไรขนัตน้ 97,933,836 130,133,694

รายไดอื้น 831,452 481,755

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (8,067,334) (7,842,541)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,324,799) (30,312,373)

ตน้ทุนทางการเงิน (5,710,065) (5,839,560)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (11,449,707) (17,620,084)

กาํไรสําหรับงวด 45,213,383 69,000,891
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8. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

8.1 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาบริการเป็นจาํนวนเดือนละประมาณ 2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 2 ลา้นบาท)

8.2 บริษทัฯไดท้าํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลคา่ตาํ ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 3 ลา้นบาท)

8.3 การคาํประกนั

ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท

(31 ธันวาคม 2564: 17 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกบัการคาํประกันการใช้ไฟฟ้าและการคาํประกนัการปฏิบัติตามสัญญา

ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด

8.4 ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 102 ลา้นบาท และวงเงินหนังสือคาํประกนั

48 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564:102 ลา้นบาท และ 48 ล้านบาท ตามลาํดับ) จากสถาบนัการเงินเพือใช้ในการดาํเนินงาน

ของกิจการ

8.5 ภาระผูกพนัตามสัญญาให้บริการ

บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั และธนาคารพาณิชย ์โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2567 โดยทีบริษทัฯ

จะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสําคญัในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นตน้

9. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 8 เมษายน 2565 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของปี 2564

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นจาํนวน 247.5 ลา้นบาท ซึงจาํนวนนีบริษทัฯไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไปแล้วในเดือนกนัยายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 93.5 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลทีบริษทัฯ

ต้องจ่ายเพิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 154 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบั

ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯในวนัที 6 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสทีสองของปี 2565

10. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 13 พฤษภาคม 2565


