
FINAL DRAFT

บริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565



FINAL DRAFT

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน

สินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษทั สหการประมูล จาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาล”) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกับขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้

ปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2565



FINAL DRAFT

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,918,652 167,500,173

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 97,236,683 113,052,568

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 349,019,948 419,089,053

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,914,938 1,237,388

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 538,090,221 700,879,182

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 16,000,000 16,000,005

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 2,704,109 2,270,834

ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 270,781,079 282,343,553

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5 876,044,638 794,763,088

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,809,158 4,597,718

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,849,740 24,696,852

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,207,188,724 1,124,672,050

รวมสินทรัพย์ 1,745,278,945 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 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 301,478,528 378,293,068

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 69,139,646 56,348,901

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 13,716,171 28,790,743

หนีสินหมุนเวียนอืน 468,955 423,642

รวมหนีสินหมุนเวียน 384,803,300 463,856,354

หนสิีนไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 816,312,327 732,476,952

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,344,878 20,009,036

หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 68,270,820 69,890,837

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 900,928,025 822,376,825

รวมหนสิีน 1,285,731,325 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 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 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 124,298,836 204,069,269

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 459,547,620 539,318,053

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,745,278,945 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
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท สหการประมูล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 249,435,278 220,702,969

รายได้อืน 1,313,107 339,688

รวมรายได้ 250,748,385 221,042,657

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 124,034,312 106,666,321

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 7,980,258 6,927,292

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26,982,419 25,838,228

รวมค่าใช้จ่าย 158,996,989 139,431,841

กําไรจากการดําเนินงาน 91,751,396 81,610,816

ตน้ทุนทางการเงิน (6,297,270) (5,741,702)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 85,454,126 75,869,114

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (18,594,291) (15,742,056)

กําไรสําหรับงวด 66,859,835 60,127,058

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 66,859,835 60,127,058

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.12 0.11

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)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการให้บริการ 659,550,238 658,717,235

รายได้อืน 3,468,013 1,616,386

รวมรายได้ 663,018,251 660,333,621

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการให้บริการ 337,621,181 316,139,664

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 23,350,809 22,588,502

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 85,093,151 84,518,419

รวมค่าใช้จ่าย 446,065,141 423,246,585

กําไรจากการดําเนินงาน 216,953,110 237,087,036

ตน้ทุนทางการเงิน (18,365,823) (17,401,354)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 198,587,287 219,685,682

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (41,863,325) (45,105,542)

กําไรสําหรับงวด 156,723,962 174,580,140

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 156,723,962 174,580,140

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.28 0.32

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

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 198,587,287 219,685,682

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 100,156,327 95,910,136

   ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน 3,647,724 -

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,056,099 376,754

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (759,725) 18,221

   กาํไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกนั (309,614) -
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,664,158) 1,081,930

   ดอกเบียรับ (1,221,754) (1,081,643)

   ตน้ทุนทางการเงิน 18,365,823 17,401,354

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 315,858,009 333,392,434

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 12,854,232 17,698,277

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,677,550) (2,075,949)

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (433,275) 2,066,010

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (79,890,691) 121,873,224

   หนีสินหมุนเวียนอืน 45,313 5,357

   หนีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน (1,620,017) 14,093,331

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 245,136,021 487,052,684

   จ่ายภาษีเงินได้ (61,090,785) (57,217,774)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 184,045,236 429,834,910

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)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (486,602,308) (656,436,755)

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 556,671,413 556,671,498

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัลดลง 5 27

เงินสดจ่ายซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,260,816) (45,659,932)

เงินสดรับจากดอกเบีย 1,093,603 1,206,152

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 254,160 189,960

เงินสดจ่ายเพอืให้ได้มาซึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (1,758,732) (96,499)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,395,812) (204,000)

กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 40,001,513 (144,329,549)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (66,133,875) (56,457,505)

จ่ายเงินปันผล (236,494,395) (219,987,830)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (302,628,270) (276,445,335)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (78,581,521) 9,060,026

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 167,500,173 193,359,716

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 88,918,652 202,419,742

- -

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   เจา้หนีค่าซือส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (290,069) (3,179,005)

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน 3,366,220 -

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพมิขึน 148,337,858 86,421,467

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)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 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 - - - 174,580,140 174,580,140

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 174,580,140 174,580,140

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 7) - - - (219,987,830) (219,987,830)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2564 137,500,000 183,998,784 13,750,000 125,608,899 460,857,683

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

กาํไรสาํหรับงวด - - - 156,723,962 156,723,962

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 156,723,962 156,723,962

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 7) - - - (236,494,395) (236,494,395)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2565 137,500,000 183,998,784 13,750,000 124,298,836 459,547,620

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)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 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 30 กนัยายน 2565 บริษัทฯมีสาขาเปิดให้บริการ จาํนวน 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 นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสําหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทมีีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทเีริมในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ

2. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที

ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน

สําหรับงวดเกา้เดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน

2565 2564 2565 2564

ผลประโยชน์ระยะสนั 7,241,232 9,875,791 24,034,473 29,583,122

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 524,667 94,798 1,898,593 284,395

รวม 7,765,899 9,970,589 25,933,066 29,867,517
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3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีการค้า - ค่ารถ

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 78,179,038 94,256,112

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 1,236,018 6,736,540

รวมลูกหนีการคา้ - ค่ารถ 79,415,056 100,992,652

ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน

อายุหนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,436,622 3,499,403

คา้งชาํระ

ไม่เกิน  เดือน 84,900 1,492,870

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 3,521,522 4,992,273

รวมลูกหนีการคา้ 82,936,578 105,984,925

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 96,236 98,699

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,402,273 781,369

เงินทดรองจ่าย 2,872,278 2,407,207

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 10,751,616 4,083,093

ดอกเบียคา้งรับ 408,646 280,495

รวม 18,531,049 7,650,863

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (4,230,944) (583,220)

รวมลูกหนีอืน, สุทธิ 14,300,105 7,067,643

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน, สุทธิ 97,236,683 113,052,568

4. ส่วนปรับปรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลยีนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 282,343,553

ซือเพมิระหว่างงวด - ราคาทุน 23,970,747

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย (1,558,565)

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (33,974,656)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2565 270,781,079
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5. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งันี

(หน่วย: บาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565 794,763,088

เพิมขึนระหว่างงวด 150,096,590

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (65,631,079)

ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (3,183,961)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2565 876,044,638

6. หนีสินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าและการเคลือนไหวสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 แสดงได้

ดงันี

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 788,825,853

เพิมขึนระหว่างงวด 148,337,858

จ่ายชาํระระหว่างงวด (47,768,052)

ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีตดัจาํหน่าย (3,943,686)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2565 885,451,973

หัก: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (69,139,646)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 816,312,327

7. เงินปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงันี

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท) (บาท)

สําหรับปี 2565

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสําหรับปี 2564 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

เมือวนัที 8 เมษายน 2565 153,994,397 0.28

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 มกราคม 2565 ถึง

30 มิถุนายน 2565

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 11 สิงหาคม 2565

82,499,998 0.15

236,494,395

สําหรับปี 2564

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสําหรับปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ

เมือวนัที 9 เมษายน 2564 126,494,020 0.23

เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับงวด

วนัที 1 มกราคม 2564 ถึง

30 มิถุนายน 2564

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2564

93,493,810 0.17

219,987,830
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8. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปนี

(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การประมูลรถยนต์ การประมูลรถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการให้บริการ 196,294,455 171,297,755 16,609,168 17,763,580 28,942,486 26,797,618 7,589,169 4,844,016 249,435,278 220,702,969

ตน้ทุนการให้บริการ (124,034,312) (106,666,321)

กาํไรขนัตน้ 125,400,966 114,036,648

รายไดอื้น 1,313,107 339,688

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (7,980,258) (6,927,292)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (26,982,419) (25,838,228)

ตน้ทุนทางการเงิน (6,297,270) (5,741,702)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (18,594,291) (15,742,056)

กาํไรสําหรับงวด 66,859,835 60,127,058
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(หน่วย: บาท)

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

การประมูลรถยนต์ การประมูลรถมอเตอร์ไซต์ ค่าขนยา้ย บริการอืน ๆ รวม

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการให้บริการ 498,585,050 521,282,116 52,379,173 51,654,380 77,491,852 70,763,257 31,094,163 15,017,482 659,550,238 658,717,235

ตน้ทุนการให้บริการ (337,621,181) (316,139,664)

กาํไรขนัตน้ 321,929,057 342,577,571

รายไดอื้น 3,468,013 1,616,386

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ (23,350,809) (22,588,502)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (85,093,151) (84,518,419)

ตน้ทุนทางการเงิน (18,365,823) (17,401,354)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (41,863,325) (45,105,542)

กาํไรสําหรับงวด 156,723,962 174,580,140
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9. ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึน

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

9.2 บริษทัฯไดท้าํสัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพยอ์า้งอิงทีมีมูลค่าตาํ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการ

จ่ายค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 3 ลา้นบาท)

9.3 การคาํประกนั

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯคงเหลือเป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท

(31 ธันวาคม 2564: 17 ล้านบาท) ซึงเกียวเนืองกบัการคาํประกันการใช้ไฟฟ้าและการคาํประกนัการปฏิบัติตามสัญญา

ดาํเนินการประมูลขายทอดตลาด

9.4 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไดรั้บการอนุมติัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 102 ลา้นบาท และวงเงินหนงัสือคาํประกนั

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

ของกิจการ

9.5 ภาระผูกพนัตามสัญญาให้บริการ

บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาในการประมูลขายทอดตลาดเพือให้เป็นไปตามการประมูลขายทอดตลาดให้กบับริษทัที

ไม่เกียวขอ้งกนั และธนาคารพาณิชย ์โดยมีกาํหนดระยะเวลาตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2549ถึงเดือนมกราคม 2567 โดยทีบริษทัฯ

จะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสําคญัในสัญญา เช่น ค่านายหน้า เป็นตน้

10. เครืองมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสันหรือมีอัตราดอกเบียใกล้เคียงกบัอตัรา

ดอกเบียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน

11. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 11 พฤศจิกายน 2565


