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ที่ สก. 030/2564
12 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สหการประมูล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอนาส่ งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 ที่ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมด้วยคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 และสาหรับงวด 9 เดือนของ ปี 2564
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกำไรขำดทุน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนบริ การ
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ การ และบริ หาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำไรสุ ทธิ
อัตรำกำไรสุ ทธิ (%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานตามหลักการคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

ปี 2564
220.70
0.34
221.04
(106.67)
114.03
51.7%
(32.77)
81.61
(5.74)
(15.74)
60.14
27.2%
-

ไตรมำส 3
ไตรมำส
งวด 9 เดือน
%QoQ
ปี 2563 %YoY 2/2564
ปี 2564 ปี 2563
192.11 14.9% 201.35
9.6% 658.72 650.76
0.83 (59.0%)
0.79 (25.3%)
1.62
3.93
192.94 14.6% 202.14 9.5% 660.34 654.69
(98.81) (8.0%) (102.95) (3.6%) (316.14) (313.07)
93.30 22.2%
98.40 15.9% 342.58 337.69
48.6%
3.1% 48.9%
2.8% 52.0% 51.9%
(37.45) 12.5% (36.19)
8.8% (107.11) (114.62)
56.68 44.0%
63.01 29.5% 237.09 227.00
(5.46) (5.1%) (5.82)
1.4% (17.40) (16.22)
(11.29) (39.4%) (11.74) (34.1%) (45.10) (48.16)
39.93 50.6%
45.45 32.3% 174.58 162.62
20.7%
6.5% 22.5% 4.7% 26.4% 24.8%
-

-

-

-

-

%YoY
1.2%
(58.7%)
0.9%
(1.0%)
1.4%
0.1%
6.6%
4.4%
(7.2%)
6.3%
7.4%
1.6%

(2.80) 100.0%

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด
60.13
39.93 50.6%
45.45 32.3% 174.58 159.80 9.2%
หมายเหตุ: % YoY คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว และ % QoQ คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว
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รายได้ รวม
บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 221.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี
2564 เนื่องจากมีปริ มาณรถยึดเข้าสู่ ธุรกิจการประมูลมากกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ใน
ปี นี้ ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ มากนัก และมีผขู ้ ายรายใหม่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการจบประมูลปรับตัวเพิ่มสู งขึ้น
ตามไปด้วย
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ การเท่ากับ 658.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปรับเพิ่มค่าดาเนินการรถยนต์ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคม 2563 และมีการ
เพิ่มบริ การขนย้ายหลังการขายให้กบั ลูกค้าที่ประมูลรถได้
รายได้จากการให้บริ การประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ไตรมาส
งวด 9 เดือน
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
% QoQ
ปี 2564 ปี 2563 % YoY 2/2564
ปี 2564 ปี 2563 % YoY
1) รายได้จากการประมูลรถ
189.09 163.00 16.0%
174.26 8.5% 572.94 548.04
4.5%
2) รายได้ค่าขนย้าย
26.80
26.06
2.8%
22.51 19.0% 70.76 78.30 (9.6%)
3) รายได้จากการประมูลอื่น
4.84
3.05 58.7%
4.58 5.7% 15.02 24.43 (38.5%)
รวม
220.70 192.11 14.9%
201.35 9.6% 658.72 650.76
1.2%
ต้ นทุนบริการ
ต้น ทุ น บริ การไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ า กับ 106.67 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 8.0 เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาส 3 ปี 2563
ส่ ว นใหญ่ เกิ ดจากค่า ใช้จ่า ยในการขนย้ายรถจากต่า งจังหวัดเพื่ อ จัดการประมู ล ตามความเหมาะสมในช่ ว งที่ มีม าตรการ
ล็อกดาวน์ รวมทั้งมีค่าขนย้ายส่วนที่เพิม่ ขึ้นจากการให้บริ การขนย้ายหลังการขายที่มีลูกค้ามาใช้บริ การเพิม่ ขึ้น สาหรับค่าเสื่ อม
ราคาสิ ทธิ การใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ เพิ่มขึ้นนั้น เป็ นผลมาจากการขยายพื้นที่ เช่า เพื่อรองรับปริ มาณรถที่ คาดว่าจะเข้ามา
เพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และมีค่าเบี้ยประกันภัยรถที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนบริ การเท่ากับ 316.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและค่าเสื่ อมราคาสิ ทธิ การใช้ที่ดินจากสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มขึ้น และ
มีค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสาขาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประมูลได้บางส่วนจากการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานและงดการจัดกิจกรรมการประมูลนอกสถานที่
กาไรขั้นต้ น
กาไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 114.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.22 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 เป็ นผล
โดยตรงจากจานวนรถจบประมูลที่เพิ่มขึ้นและการปรับเพิ่มค่าดาเนิ นการ โดยมีกาไรขั้นต้นงวด 9 เดื อนของปี 2564 เท่ากับ
342.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นในงวด 9 เดือนของปี 2564 อยูท่ ี่ร้อยละ 52.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี
2563 ซึ่งมีกาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ร้อยละ 51.9 ด้วยเหตุผลข้างต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย บริการ และบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ การ และบริ หาร ในไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 32.77 ล้านบาท ลดลงจานวน 4.68 ล้านบาท
จากไตรมาส 3 ปี 2563 คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.5 เป็ นผลมาจากการที่ บริ ษทั ฯ มี การควบคุ มปรั บลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ
2/4

สถานการณ์ และจัดการประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ 100% ในช่วงล็อกดาวน์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการปรับลดค่าใช้จ่าย
ด้านประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นสื่ อสารให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย รวมถึงการทางานแบบ Work from home ของพนักงาน
บางส่ วน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าทางานล่วงเวลาได้ โดยบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งพัฒนาระบบงานเพื่อลด
ขั้นตอนการทางานให้มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย บริ การ และบริ หาร เท่ากับ 107.11 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนด้วยเหตุผลข้างต้น แม้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการบริ หารมากนัก
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 5.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 0.28 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.1 ส่ วนใหญ่ยงั คงเกิดจากการขยายพื้นที่เช่าเพื่อรองรับปริ มาณรถที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ส่วนต้นทุนทางการเงินในงวด 9 เดือนของปี 2564 เท่ากับ 17.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ด้วยเหตุผลเดียวกัน
ทั้งนี้ ต้นทุนทางการเงิ นเกิ ดจากการคานวณดอกเบี้ยคิดลดในการรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยที่เป็ นตัวเงินแต่อย่างใด
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 60.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2563 ร้อยละ 50.6 และกาไร
สุทธิงวด 9 เดือนของปี 2564 เท่ากับ 174.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 7.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การปรับขึ้นค่าดาเนินการ และการลดค่าใช้จ่ายจากการประมูลออนไลน์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
งบแสดงฐานะการเงิน และอัตราส่ วนทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
ROA (%)
ROE (%)
D/E (เท่า)

30 กันยายน 2564
1,901.12
1,440.26
460.86
125.61
18.48
53.23
3.13

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2563
%YoY
1,778.41
6.90%
1,272.14
13.22%
506.27
(8.97%)
171.02
(26.55%)
23.85
44.54
2.51

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 1,901.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 122.69 ล้านบาท จากวันที่ 31
ธันวาคม 2563 และหนี้สินรวมเท่ากับ 1,440.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 168.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นผลมาจากการเช่ าที่ ดินเพิ่ม ส่ งผลให้อตั ราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์ (ROA) ลดลง และอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E) สูงขึ้นจากสิ้นปี 2563
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 460.86 ล้านบาท ลดลงจานวน 45.41 ล้านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่ องจากมีการ
จ่ายเงินปั นผลในเดือนพฤษภาคม 2564 จานวน 126.49 ล้านบาท และจ่ายปั นผลระหว่างกาลในเดือนกันยายน 2564 จานวน
93.49 ล้านบาท
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
งบกระแสเงินสด

ปี 2564
429.83
(144.33)
(276.45)
9.06
193.36
202.42

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

สำหรับงวด 9 เดือน
ปี 2563
ผลต่ ำง
378.96
50.87
(16.31)
(160.64)
(286.78)
10.34
108.49
(99.43)
68.69
124.67
177.18
25.24

%YoY
13.42%
(984.92%)
(3.61%)
(91.65%)
181.50%
14.25%

สาหรั บ งวด 9 เดื อ นของปี 2564 บริ ษ ัท ฯ มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ม าจากกิ จ กรรมด าเนิ น งานจ านวน 429.83
ล้านบาท มาจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และรายการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรม
ลงทุน 144.33 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้นในรู ปของเงินฝากประจา และเงินสดจ่ายเพื่อการ
ลงทุนในการพัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ ตามแผนพัฒนากิ จการของบริ ษทั ฯ ส่ วนกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ใช้ไปจากกิ จกรรม
จัดหาเงิน ประกอบด้วยรายการค่าเช่าสถานที่ที่จ่ายไปในงวด 9 เดือน ปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับผลการดาเนินงานช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2564
แนวโน้ มของธุรกิจ
จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่ วนและการผ่อนปรนกิจกรรมของภาครัฐ รวมถึงการเปิ ดประเทศเร็ วกว่า
ที่ประเมินไว้ ถือเป็ นปั จจัยสนับสนุนที่คาดว่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปริ มาณรถไหลเข้าสู่
ธุรกิจการประมูลเริ่ มมีแนวโน้มดีข้ ึนกว่าช่วงที่ผา่ นมา ส่ งผลให้อตั ราจบประมูลปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับระดับราคาเฉลี่ย
รถยนต์ที่ปรั บระดับ สู งขึ้ นเช่ นกัน นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ น้ าท่ วมและราคาน้ ามันที่ ปรั บ เพิ่มสู งขึ้ น ส่ งผลเชิ งลบต่อ
เศรษฐกิจ คาดว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ลดลง เป็ นปั จจัยสนับสนุนคุณภาพสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิ ด
รายได้ (NPL) สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยบวกต่อบริ ษทั ฯ ที่คาดว่าปริ มาณรถจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความ
พร้อมเรื่ องสถานที่รองรับปริ มาณรถที่คาดว่าจะเข้าสู่ กระบวนการประมูลอย่างต่อเนื่ อง และการเปิ ดประมูลหน้าลานร่ วมกับ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

=วรั ญญู ศิลา=
(นายวรัญญู ศิลา)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
เลขานุการบริ ษทั / นักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: secretary@auct.co.th/ investor@auct.co.th
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