กาไรสุ ทธิ สาหรับงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ตามวิธีส่วนได้เสี ย มีจานวน 50.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เป็ น
จานวนร้อยละ 92.3
กาไรสุทธิสาหรับปี 2561 ตามวิธีส่วนได้เสี ย มีจานวนเท่ากับ 170.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นจานวนร้อยละ
64.0 ส่วนใหญ่มาจากยอดรายได้และกาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเป็ นผลจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่าย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ร่วมทุนกับ บริ ษทั ที เอสเอฟ เอนเนอร์ จี จากัด โดยการจัดตั้ง บริ ษทั แอคชัน่
แอนด์ ออคชัน่ จากัด เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กบั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้ าหมายจะขยายฐานลูกค้าไปสู่
กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป (End Users) ให้นารถเข้ามาประมูลที่บริ ษทั
เนื่ องจากผลการดาเนิ นการที่ผ่านมาไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่
จากัด จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ให้ยตุ ิการดาเนิ นงานและปิ ดบริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด และได้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อมีมติอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนทั้งจานวน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริ ษทั แอคชัน่ แอนด์ ออคชัน่ จากัด ได้
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั และอยูใ่ นระหว่างการชาระบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 740.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.69 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จาก
31 ธันวาคม 2560 โดยรายการที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงิ นสด และลูกหนี้ ค่ารถ เนื่ องจากมีการประมูลช่วง
ปลายเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปี ใหม่ จึงมีเงินที่ได้รับชาระจากผูป้ ระมูลซื้อได้ในจานวนที่สูงเพื่อ
รอจ่ายคืนให้แก่ผขู ้ ายในช่วงต้นปี 2562
ส่ วนหนี้ สินรวมเท่ากับ 265.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.20 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.1 จาก 31 ธันวาคม 2560
โดยส่ วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ ค่ารถ เนื่ องจากมีการประมูลรถช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ในปริ มาณมากจึงมี
เงินรอชาระค่ารถให้เจ้าของรถสูงเช่นกัน
สาหรั บ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น มี ย อดเท่ า กับ 475.50 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 27.49 ล้านบาท หรื อ เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 6.1 จาก
31 ธันวาคม 2560 เนื่ องจากบริ ษทั มี กาไรสะสมที่ ยงั ไม่จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 140.25 ล้านบาท ซึ่ ง เพิ่มขึ้ น
จานวน 27.49 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร
ROA (%)
ROE (%)

%YoY

2560

740.71
265.21
475.50
140.25

603.02
155.01
448.01
112.76

31.98
36.92

22.17
23.75

22.8%
71.1%
6.1%
24.4%
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