
 

 
 
 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000341 

 

ท่ี สก.  006/2564 
25 กมุภาพนัธ์ 2564 

 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับผลประกอบการปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอน าส่งงบการเงินปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมดว้ยค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 
งบการเงินของไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 แสดงไวต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก ำไรขำดทุน 
ไตรมำส 4 ไตรมำส 3 เปลีย่นแปลง 

ปี 2563 ปี 2562 
เปลีย่นแปลง 

%YoY ปี 2563  ปี 2562  %YoY  ปี 2563  %QoQ 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  213.58 225.37 (5.2%) 192.11 11.2% 864.34 803.42 7.6% 
 รายไดอ่ื้น  0.82 4.31 (81.0%) 0.83 (1.7%) 4.75 9.17 (48.2%) 
 รวมรำยได้  214.40 229.68 (6.7%) 192.94 11.1% 869.09 812.58 7.0% 

 ตน้ทุนบริการ  (98.63) (102.24) 3.5% (98.81) 0.2% (411.70) (378.01) (8.9%) 
 ก าไรขั้นตน้  114.95 123.13 (6.6%) 93.30 23.2% 452.64 425.41 6.4% 
 อตัราก าไรขั้นตน้ (%)  53.8% 54.6% (0.8%) 48.6% 5.3% 52.4% 53.0% (0.6%) 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  (29.89) (34.39) 13.1% (37.46) 20.2% (144.49) (141.20) (2.3%) 
 ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้ 

85.89  93.06 (7.7%) 56.68  51.5% 312.89  293.38 6.7% 

 ตน้ทุนทางการเงิน  (5.44) 0.00 (100.0%) (5.46) 0.4% (21.66) 0.00 (100.0%) 
 ภาษีเงินได ้ (15.11) (19.02) 20.6% (11.29) (33.9%) (63.26) (59.14) (7.0%) 
 ก ำไรสุทธิ  65.34  74.04 (11.8%) 39.93  63.6% 227.97  234.24  (2.7%) 

หมายเหตุ: % YoY คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ และ % QoQ คืออตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีแลว้ 

รายได้รวม 
บริษทัฯ มีรายไดร้วมในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 214.40 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.7 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน เน่ืองจากผลกระทบต่อเน่ืองจากมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อย จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
รวมถึงการกลบัมาระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ท่ีกระจายเป็นวงกวา้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
จ านวนรถเขา้ประมูลของบริษทัฯ  
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รายไดร้วมส าหรับปี 2563 เท่ากบั 869.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัปี 2562 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประมูลขายรถไดม้ากข้ึน รวมถึงมีรายไดจ้ากการจดังานประมูล 5G ของ กสทช. ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการประกอบดว้ย  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไตรมำส 4 ไตรมำส ไตรมำส 

ปี 2563 ปี 2562 % YoY 
ปี 2563 ปี 2562 % QoQ 3/2563 % QoQ 

1) รายไดจ้ากการประมูล 185.93 198.66 (6.6%) 163.00 14.7% 733.97 703.32 19.6% 
2) รายไดค้่าขนยา้ย 21.29 22.95 (7.3%) 26.06 (18.3%) 99.58 86.24 15.5% 
3) รายไดจ้ากการประมูลอ่ืน 6.36 3.77 68.7% 3.05 108.4% 30.79 13.87 122.0% 

รวม 213.58 225.38 (5.2%) 192.11 11.2% 864.34 803.42 7.6% 

ก าไรขั้นต้น 
 ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 114.95 ลา้นบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 6.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2562 
เป็นผลโดยตรงจากจ านวนรถท่ีเขา้ประมูลลดลง  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 452.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 6.4 จากปี 2562 
เน่ืองจากในภาพรวมตลอดปี 2563 มีรถท่ีจบประมูลเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัมีการปรับข้ึนค่าด าเนินการรถยนตต์ั้งแต่กลางเดือน
สิงหาคม 2563 รวมถึงควบคุมค่าใชจ่้ายในการขนยา้ยและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประมูล  

ต้นทุนบริการ 
 ตน้ทุนบริการไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 98.63 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 3.5 และตน้ทุนบริการ
ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 411.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 จากปี 2562 เน่ืองมาจากตน้ทุนจากการจดังานประมูล 5G และ
ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยรถท่ีเขา้สู่ลานประมูลเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีส านกังานใหญ่ และสาขารังสิต ในส่วนค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง
ค่าเส่ือมสิทธิการเช่าท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากการขยายคลงัสินคา้และเพ่ิมสาขา ไดแ้ก่ พงังา ล าปาง และศรีสะเกษ และการยา้ยสถานท่ี
สาขา ไดแ้ก่ ระยอง ขอนแก่น และอุดรธานี  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 29.89 ลา้นบาท ลดลงจาก 4.5 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2562 คิดเป็นร้อยละ 13.1 เน่ืองจากบริษทัฯ มีการควบคุมปรับลดค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2563 เท่ากบั 144.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ส่วน

ใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานเพื่อรองรับการขยายงานทางดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธผ์า่นทางโซเชียลมีเดีย  

ต้นทุนทางการเงนิ 
ตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากบั 5.44 ลา้นบาท และส าหรับปี 2563 เท่ากบั 21.66 ลา้นบาท จากการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จึงเกิดรายการตน้ทุน
ทางการเงินท่ีเป็นดอกเบ้ียคิดลด ท่ีเกิดจากการค านวณหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียจริง 
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ก าไรสุทธิ 
บริษทัฯ มีก าไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวน 65.34 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 11.8 ในขณะท่ี

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 เท่ากบั 227.97 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากตน้ทุนทางการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี หากไม่รวมตน้ทุนทางการเงินอตัราก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จะเท่ากบัร้อยละ 28.6 ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัอตัราก าไรสุทธิ 28.8 ในปีก่อน 

งบแสดงฐานะการเงนิ และอตัราส่วนทางการเงนิ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  31 ธันวาคม 2563   31 ธันวาคม 2562  %YoY 

 สินทรัพยร์วม  1,778.41 845.40 110.4% 
 หน้ีสินรวม  1,272.14 328.12 287.7% 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 506.27 517.28 (2.1%) 
 ก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร  171.02 182.03 (6.0%) 
 ROA (%)  23.85 37.00   
 ROE (%)  44.54 47.19   
 D/E (เท่า) 2.51 0.63   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 1,778.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 933.01 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,272.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 944.02 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ส่งผลให้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะทางการเงินไดรั้บผลกระทบจากการบนัทึกการรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(right-of-use assets) และหน้ีสินตามสญัญาเช่า (lease liabilities) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 506.27 ลา้นบาท ลดลง 11.01 ลา้นบาท จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากมีการจดัสรร
และจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 และเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 เป็นจ านวน 192.46 ลา้นบาท และ 236.48 ลา้นบาท 
(0.43 และ 0.35 บาทต่อหุน้) ตามล าดบั 

งบกระแสเงนิสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด    ปี 2563    ปี 2562   ผลต่ำง  %YoY 

    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  534.07 301.02 233.05 77.4% 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  (109.35) (151.01) 41.66 (27.6%) 
    เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (300.05) (192.46) (107.59) 55.9% 
    เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  124.67 (42.46) 167.13 (393.6%) 
    เงินสดตน้งวด  68.69 111.15 (42.46) (38.2%) 
    เงนิสดปลำยงวด   193.36 68.69 124.67 181.5% 
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ปี 2563 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 534.07 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้
ไปจากกิจกรรมลงทุน 109.35 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนระยะสั้นดว้ยเงินฝากประจ า เงินสดจ่ายเพ่ือ
สิทธิการใชท้รัพยสิ์น และเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามแผนการพฒันากิจการของ
ส านกังานใหญ่ สาขารังสิต และคลงัสินคา้ต่างจงัหวดั ส่วนกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินส่วนใหญ่เกิดจาก
การจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อกระแส    
เงินสดแต่อย่างใด ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 193.36 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 181.5 

แนวโน้มของธุรกจิ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กระจายเป็นวงกวา้งและเร็วกวา่การระบาดในรอบแรก แมว้่า

ความรุนแรงไม่เท่าการระบาดในคร้ังแรก แต่ส่งผลถึงความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีรายยอ่ย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจึงไดอ้อกมาตรการต่ออายุการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อจ านวนรถเขา้
ประมูลในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม จ านวนรถเขา้ประมูลยงัคงเป็นไปตามประมาณการท่ีคาดไว ้และคาดว่าจะส่งผลดีใน      
ระยะยาวจากการท่ีปริมาณรถเขา้ประมูลเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกนัจากยอดหน้ีสินภาคครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สินเช่ือรถยนตย์งัมี
ทิศทางเพ่ิมสูงข้ึน ยอดขายรถใหม่ในไตรมาส 4 ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ไตรมาส 3 ปี 2563 และมากกวา่ปี 2562 ในไตรมาสเดียวกนั 
แสดงถึงความตอ้งการใชร้ถของผูบ้ริโภคท่ียงัคงมีอยู่และยงัคงมีก าลงัซ้ือ จึงคาดว่ายอดขายรถของบริษทัฯ จะมีแนวโน้ม        
ท่ีดีกวา่ปีท่ีผา่นมา  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  (นายวรัญญู ศิลา) 
  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

 ผูมี้อ านาจลงนามสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


