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ท่ี สก.  025/2564 
13 สิงหาคม 2564 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 ท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 และส าหรับงวด 6 เดือนแรกของ ปี 2564 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 

1/2564 
%QoQ 

งวด 6 เดือน 

ปี 2564 ปี 2563 %YoY  ปี 2564  ปี 2563 %YoY 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  201.35 225.64 (10.8%) 236.66 (14.9%) 438.01 458.65 (4.5%) 
 รายไดอ่ื้น  0.79 0.87 (9.2%) 0.48 64.6% 1.28 3.10 (58.6%) 
 รวมรำยได้  202.14 226.51 (10.8%) 237.14 (14.8%) 439.29 461.74 (4.9%) 
 ตน้ทุนบริการ  (102.95) (95.92) (7.3%) (106.53) 3.4% (209.47) (214.26) 2.2% 
 ก าไรขั้นตน้  98.40 129.72 (24.1%) 130.13 (24.4%) 228.54 244.39 (6.5%) 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  48.9% 57.5% (8.6%) 55.0% (6.1%) 52.2% 53.3% (1.1%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร (36.19) (36.17) (0.1%) (38.15) 5.1% (74.34) (77.16) 3.7% 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 63.01  94.43 (33.3%) 92.46  (31.9%) 155.48  170.33 (8.7%) 
 ตน้ทุนทางการเงิน  (5.82) (5.66) (2.8%) (5.84) 0.3% (11.66) (10.77) (8.3%) 
 ภาษีเงินได ้ (11.74) (17.96) 34.6% (17.62) 33.4% (29.36) (36.87) 20.4% 
 ก ำไรสุทธิ  45.45  70.81 (35.8%) 69.00  (34.1%) 114.45  122.69  (6.7%) 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 22.5% 31.3% (8.8%) 29.1% (6.6%) 26.1% 26.6% (0.5%) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:                 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการโครงการ 
ผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ 

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

ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 45.45  70.81  (35.8%) 69.00  (34.1%) 114.45  119.88  (4.5%) 

หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 
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รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 202.14 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ระลอกใหม่ท่ีกระจายเป็นวงกวา้งและรวดเร็ว  
ภาครัฐจึงมีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขม้งวดข้ึน ส่งผลใหกิ้จกรรมทางธุรกิจและการบริโภคของภาคเอกชนชะลอตวัลง
ตามก าลงัซ้ือท่ีอ่อนตวั ในขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 ส่งผลให้จ านวนรถท่ีเขา้สู่ระบบประมูลมีจ านวนลดลง อยา่งไรก็ดี ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบ
การประมูลรูปแบบใหม่ใชช่ื้อว่า AUCT Bid และไดน้ ามาใชก้บัการประมูลอสังหาริมทรัพย ์ท าให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ
ประมูลอ่ืนสูงข้ึน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ ใหส้ามารถเขา้ถึงการซ้ือขายในระบบประมูลไดห้ลากหลายและง่ายข้ึน 
และเป็นการสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจการประมูลในอนาคต 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 438.01 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 4.5 
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากจ านวนรถจบประมูลท่ีลดลงในไตรมาส 2 ส่งผลให้รายไดค้่า    
ขนยา้ยลดลง ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มีการชะลอการยึดรถ 
นอกจากน้ี ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประมูลอ่ืนนอกเหนือจากการประมูลรถเพ่ิมเขา้มา 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 

% QoQ 
งวด 6 เดือน 

ปี 2564 ปี 2563 % YoY 1/2564 ปี 2564 ปี 2563 % YoY 
1) รายไดจ้ากการประมูลรถ 174.26   195.43 (10.8%) 209.62 (16.9%) 383.88 385.03 (0.3%) 
2) รายไดค้่าขนยา้ย 22.51 26.48 (15.0%) 21.45 4.9% 43.97 52.24 (15.8%) 
3) รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 4.58 3.73 22.9% 5.59 (18.0%) 10.17 21.38 (52.4%) 

รวม 201.35 225.64 (10.8%) 236.66 (14.9%) 438.01 458.65 (4.5%) 

 
ต้นทุนบริการ 
 ตน้ทุนบริการไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 102.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.3 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นผล
มาจากค่าเส่ือมราคาสิทธิการใชท่ี้ดินตามสัญญาเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายพ้ืนท่ีเช่า เพ่ือรองรับปริมาณรถท่ีคาดว่าจะเขา้มา
เพ่ิมข้ึนหลงัจากส้ินสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน และค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยท่ีสูงข้ึนจากการเคล่ือนยา้ยรถ
ต่างสาขาเพ่ือจดัการประมูล 
 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนบริการเท่ากบั 209.47 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2563 เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัฯ มุ่งเน้นการจดัประมูลในระบบออนไลน์ภายในสถานท่ี และลดการ
ประมูลสัญจร ท าให้สามารถบริหารจดัการประมูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัประมูล 
นอกจากน้ี ค่าเส่ือมราคาสิทธิการใชท่ี้ดินและส่วนปรับปรุงท่ีดินมีการปรับลดลงจากการเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของทรัพยสิ์นใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ประกอบกบัไตรมาส 1 ปี 
2563 บริษทัฯ มีการจดัประมูลอ่ืนท่ีมีตน้ทุนเพ่ิมนอกเหนือจากการประมูลรถยนต ์
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ก าไรขั้นต้น 
 ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 98.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 24.14 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นผล
โดยตรงมาจากตน้ทุนบริการท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีก าไรขั้นตน้งวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 228.54 ลา้นบาท 
ลดลงร้อยละ 6.5 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 52.2 ลดลงเล็กน้อยจากงวด
เดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 53.3 ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 36.19 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.02 ลา้นบาท 
จากไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.06 เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีการควบคุมและปรับลดค่าใชจ่้ายให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ เช่น ปรับลดค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์โดยมุ่งเนน้ส่ือสารใหต้รงกลุ่มเป้าหมายผา่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถลดค่า 
ส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย อีกทั้งการจดัประมูลออนไลน์ 100% สามารถประหยดัค่าบริการรับส่งเงินสดได ้ในขณะเดียวกนั
บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมการท าวจิยัและพฒันาระบบงาน เพื่อลดขั้นตอนการท างานท าใหมี้ความคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย บริการ และบริหาร เท่ากบั 74.34 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 3.7 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนดว้ยเหตุผลขา้งตน้ 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 5.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 0.16  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 จากการขยายพ้ืนท่ีเช่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับจ านวนรถท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ส่วนตน้ทุนทางการเงินในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 11.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 

ทั้งน้ี ตน้ทุนทางการเงินเกิดจากการค านวณดอกเบ้ียคิดลดในการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ   
ค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสุญัญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงินแต่อยา่งใด 
 
ก าไรสุทธิ 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 45.45 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 35.8 และก าไร
สุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 114.45 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.7 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการขยายพ้ืนท่ีเช่าและการเคล่ือนยา้ยรถต่างสาขาเพ่ือจดัการประมูลตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในตน้ทุนบริการ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  30 มถุินายน 2564  31 ธันวาคม 2563  %YoY 

 สินทรัพยร์วม  1,794.01 1,778.43 0.88% 
 หน้ีสินรวม  1,299.78 1,272.14 2.17% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 494.22 506.27 (2.38%) 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  158.97 171.02 (7.05%) 
 ROA (%)  16.96 23.85   
 ROE (%)  44.22 44.54   
 D/E (เท่า) 2.63 2.51   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 1,794.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 15.58 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 และหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,299.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 27.64 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เป็นผลมาจากการปรับเพ่ิมสถานท่ีเพ่ือรองรับการพฒันาและการขยายกิจกรรมทางธุรกิจดงัท่ีไดก้ล่าวในหัวขอ้
ตน้ทุนทางการเงิน ส่งผลให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ลดลง และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (D/E) 
สูงข้ึนจากส้ินปี 2563 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 494.22 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 12.05 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากมีการ
จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 126.49 ลา้นบาท ในขณะท่ีก าไรสุทธิงวด 6 เดือนมีจ านวนลดลง ส่งผลท าให้
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ลดลงจากส้ินปี 2563 เลก็นอ้ย 
 
งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด  
ส ำหรับงวด 6 เดือน 

  ปี 2564   ปี 2563   ผลต่ำง  %YoY 
    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  200.27 327.21 (126.94) (38.79%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  (102.79) (63.36) (39.43) (62.23%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (158.06) (165.63) 7.57 4.57% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  (60.58) 98.22 (158.80) (161.68%) 
    เงินสดตน้งวด  193.36 68.69 124.67 181.5% 
    เงนิสดปลำยงวด   132.77 166.91 (34.14) (20.45%) 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 200.27  
ลา้นบาท มาจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ และรายการเคล่ือนไหวของเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรม
ลงทุน 102.79 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนระยะสั้นในรูปของเงินฝากประจ า และเงินสดจ่ายเพ่ือการ
ลงทุนในการพฒันาและปรับปรุงสถานท่ี ตามแผนพัฒนากิจการของบริษทัฯ ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรม
จดัหาเงินประกอบดว้ยรายการค่าเช่าสถานท่ีท่ีจ่ายไปในงวด 6 เดือน ปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2563 
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แนวโน้มของธุรกจิ 
จากการยกระดับมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยระยะท่ี 3 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหน้ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรงข้ึนของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ควบคุมจ ากดัการเดินทางภายในประเทศของภาครัฐ ตลอดจนสินเช่ือรถยนตช์ะลอตวัลงเล็กนอ้ยตามยอดขายรถยนตท่ี์ลดลง 
อาจส่งผลท าให้ปริมาณรถท่ีเขา้สู่ธุรกิจประมูลเกิดการชะลอตวัในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม จากคุณภาพสินเช่ือ
รถยนต์ (NPL) ท่ียงัคงเพ่ิมข้ึนสะสมแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของสินเช่ือ ซ่ึงบริษทัฯ ได้เตรียมความพร้อมการจดั
ประมูลออนไลน์ และพฒันาระบบการประมูลออนไลน์ เพ่ือให้สามารถรองรับขอ้จ ากดัต่าง ๆ เช่น การถูกจ ากดัเร่ืองการ
เดินทางท่ีอาจจะมีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ จะสามารถด าเนินการประมูลไดอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถึงเตรียมความพร้อม
รองรับปริมาณรถท่ีจะเขา้มาหลงัจากพน้ระยะมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 -วรัญญ ูศิลา- 

  (นายวรัญญู ศิลา) 
  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการบริษทั/ นกัลงทุนสมัพนัธ์  
E-mail: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th 


