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เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลประกอบการปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอนาส่งงบการเงินปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมด้วยคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563
งบการเงินของไตรมาส 4 ปี 2563 และปี 2563 แสดงไว้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขำดทุน

ไตรมำส 4
ปี 2563

ปี 2562

ไตรมำส 3 เปลีย่ นแปลง
%YoY

ปี 2563

%QoQ

ปี 2563

ปี 2562

เปลีย่ นแปลง
%YoY

รายได้จากการให้บริ การ
213.58
225.37 (5.2%)
192.11
11.2% 864.34
803.42
7.6%
รายได้อื่น
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%
ต้นทุนบริ การ
(98.63) (102.24)
3.5% (98.81)
0.2% (411.70) (378.01)
(8.9%)
กาไรขั้นต้น
114.95
123.13 (6.6%)
93.30
23.2% 452.64
425.41
6.4%
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
53.8%
54.6% (0.8%)
48.6%
5.3%
52.4%
53.0%
(0.6%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (29.89)
(34.39) 13.1% (37.46)
20.2% (144.49) (141.20)
(2.3%)
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
85.89
93.06 (7.7%)
56.68
51.5% 312.89
293.38
6.7%
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
(5.44)
0.00 (100.0%)
(5.46)
0.4% (21.66)
0.00 (100.0%)
ภาษีเงินได้
(15.11)
(19.02) 20.6% (11.29)
(33.9%) (63.26)
(59.14)
(7.0%)
กำไรสุ ทธิ
65.34
74.04 (11.8%)
39.93
63.6% 227.97
234.24
(2.7%)
หมายเหตุ: % YoY คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว และ % QoQ คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

รายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 214.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่ องจากผลกระทบต่อเนื่ องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อย จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด-19
รวมถึงการกลับมาระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่ กระจายเป็ นวงกว้าง ในช่วงเดื อนธันวาคม 2563 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
จานวนรถเข้าประมูลของบริ ษทั ฯ

รายได้รวมสาหรับปี 2563 เท่ากับ 869.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับปี 2562
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการประมูลขายรถได้มากขึ้น รวมถึงมีรายได้จากการจัดงานประมูล 5G ของ กสทช. ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวมอยูใ่ นรายได้จากการประมูลอื่น
รายได้จากการให้บริ การประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
1) รายได้จากการประมูล
2) รายได้ค่าขนย้าย
3) รายได้จากการประมูลอื่น
รวม

ปี 2563
185.93
21.29
6.36
213.58

ไตรมำส 4
ปี 2562 % QoQ
198.66 (6.6%)
22.95 (7.3%)
3.77 68.7%
225.38 (5.2%)

ไตรมำส
3/2563
163.00
26.06
3.05
192.11

ไตรมำส
% QoQ
14.7%
(18.3%)
108.4%
11.2%

ปี 2563 ปี 2562 % YoY
733.97 703.32 19.6%
99.58 86.24 15.5%
30.79 13.87 122.0%
864.34 803.42 7.6%

กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 114.95 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 6.6 เมื่อเที ยบกับไตรมาส 4 ปี 2562
เป็ นผลโดยตรงจากจานวนรถที่เข้าประมูลลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นสาหรับปี 2563 เท่ากับ 452.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.4 จากปี 2562
เนื่ องจากในภาพรวมตลอดปี 2563 มีรถที่จบประมูลเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับขึ้นค่าดาเนิ นการรถยนต์ต้ งั แต่กลางเดือน
สิ งหาคม 2563 รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประมูล
ต้ นทุนบริการ
ต้นทุนบริ การไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 98.63 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 3.5 และต้นทุนบริ การ
สาหรับปี 2563 เท่ากับ 411.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากปี 2562 เนื่ องมาจากต้นทุนจากการจัดงานประมูล 5G และ
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถที่เข้าสู่ลานประมูลเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะที่สานักงานใหญ่ และสาขารังสิ ต ในส่วนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลจากการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและปริ มาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
ค่าเสื่ อมสิ ทธิการเช่าที่ดินเพิ่มขึ้นจากการขยายคลังสิ นค้าและเพิ่มสาขา ได้แก่ พังงา ลาปาง และศรี สะเกษ และการย้ายสถานที่
สาขา ได้แก่ ระยอง ขอนแก่น และอุดรธานี
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 29.89 ล้านบาท ลดลงจาก 4.5 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี
2562 คิดเป็ นร้อยละ 13.1 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการควบคุมปรับลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2563 เท่ากับ 144.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วน
ใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางโซเชียลมีเดีย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินไตรมาส 4 ปี 2563 เท่ากับ 5.44 ล้านบาท และสาหรับปี 2563 เท่ากับ 21.66 ล้านบาท จากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิ บตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 จึ งเกิ ดรายการต้นทุน
ทางการเงินที่เป็ นดอกเบี้ยคิดลด ที่เกิดจากการคานวณหนี้สินตามสัญญาเช่าให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยจริ ง
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กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน 65.34 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 11.8 ในขณะที่
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 227.97 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่ งเป็ นผลมาจากต้นทุนทางการเงิน
ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากไม่รวมต้นทุนทางการเงินอัตรากาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2563 จะเท่ากับร้อยละ 28.6 ลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับอัตรากาไรสุทธิ 28.8 ในปี ก่อน
งบแสดงฐานะการเงิน และอัตราส่ วนทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ROA (%)
ROE (%)
D/E (เท่า)

31 ธันวาคม 2563
1,778.41
1,272.14
506.27
171.02
23.85
44.54
2.51

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
%YoY
845.40
110.4%
328.12
287.7%
517.28
(2.1%)
182.03
(6.0%)
37.00
47.19
0.63

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,778.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 933.01 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และหนี้ สินรวมเท่ากับ 1,272.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 944.02 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ส่ งผลให้สินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะทางการเงิ นได้รับผลกระทบจากการบันทึ กการรับรู ้
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (right-of-use assets) และหนี้สินตามสัญญาเช่า (lease liabilities)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 506.27 ล้านบาท ลดลง 11.01 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากมีการจัดสรร
และจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับปี 2562 และเงิ นปั นผลระหว่างกาลในปี 2563 เป็ นจานวน 192.46 ล้านบาท และ 236.48 ล้านบาท
(0.43 และ 0.35 บาทต่อหุน้ ) ตามลาดับ
งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกระแสเงินสด

ปี 2563

ปี 2562

ผลต่ ำง

%YoY

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดต้นงวด
เงินสดปลำยงวด

534.07
(109.35)
(300.05)
124.67
68.69
193.36

301.02
(151.01)
(192.46)
(42.46)
111.15
68.69

233.05
41.66
(107.59)
167.13
(42.46)
124.67

77.4%
(27.6%)
55.9%
(393.6%)
(38.2%)
181.5%
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ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ ที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 534.07 ล้านบาท กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้
ไปจากกิจกรรมลงทุน 109.35 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้นด้วยเงินฝากประจา เงินสดจ่ายเพื่อ
สิ ทธิ การใช้ทรัพย์สิน และเงิ นสดจ่ายเพื่อการลงทุนในส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามแผนการพัฒนากิ จการของ
สานักงานใหญ่ สาขารังสิ ต และคลังสิ นค้าต่างจังหวัด ส่วนกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่เกิดจาก
การจ่ายเงิ นปั นผล อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิ นดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อกระแส
เงิ นสดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ ากับ 193.36 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 181.5
แนวโน้ มของธุรกิจ
การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กระจายเป็ นวงกว้างและเร็ วกว่าการระบาดในรอบแรก แม้ว่า
ความรุ นแรงไม่เท่าการระบาดในครั้งแรก แต่ส่งผลถึงความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้รายย่อย ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยจึ งได้ออกมาตรการต่ออายุการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อจานวนรถเข้า
ประมูลในช่ วงแรก อย่างไรก็ตาม จานวนรถเข้าประมูลยังคงเป็ นไปตามประมาณการที่ คาดไว้ และคาดว่าจะส่ งผลดี ใน
ระยะยาวจากการที่ปริ มาณรถเข้าประมูลเพิม่ มากขึ้น ขณะเดียวกันจากยอดหนี้สินภาคครัวเรื อนที่เพิม่ สูงขึ้น สิ นเชื่อรถยนต์ยงั มี
ทิศทางเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายรถใหม่ในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาส 3 ปี 2563 และมากกว่าปี 2562 ในไตรมาสเดียวกัน
แสดงถึงความต้องการใช้รถของผูบ้ ริ โภคที่ ยงั คงมีอยู่และยังคงมี กาลังซื้ อ จึ งคาดว่ายอดขายรถของบริ ษทั ฯ จะมีแนวโน้ม
ที่ดีกว่าปี ที่ผา่ นมา
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษทั / นักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th
4/4

