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รายได้รวม 
สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากบั 1,058.85 ล้านบาท

เพิ่ม ขึ น้ จ าก ง วด เ ดีย ว กัน ข อง ปี  2560 เท่ากับ 185.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.20 ทัง้นีร้ายได้ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ในแต่ละธุรกิจสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับงวด

เดียวกนัของปี 2560 ดงันี ้ (1) รายได้ค่าสิทธิจากธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ เติบโตเท่ากบัร้อยละ 16.47 

ของปี 2560 (2) รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจบริการโฆษณา เติบโตเท่ากบัร้อยละ 9.66 และ (3) จากการจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ จากธุรกิจจําหนา่ยผลติภณัฑ์ เติบโตเทา่กบัร้อยละ 1,016.24  

ก าไรสุทธิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกําไรสทุธิเท่ากับ 186.50 ล้านบาท       

ซึ่งปรับตวัเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวน 10.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.90 จากการเปรียบเทียบรายได้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 เติบโตมากกว่างวดเดียวกนัของปี 2560 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการซือ้   

คอนเทนต์เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ อีกทัง้ปี 2561 บริษัทฯ จดังาน Event ประจําปีในไตรมาส 3 (ระหว่างเดือน

สิงหาคม) ในขณะที่ปี 2560 งาน Event ดงักลา่วจดัในไตรมาส 4 (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน) จึงสง่ผลให้เมื่อเปรียบเทียบ

อตัราสว่นรายได้รวมตอ่กําไรสทุธิสาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ2560 พบว่างวดปัจจุบนัมีอตัราสว่น

รายได้รวมตอ่กําไรสทุธิน้อยกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนเล็กน้อย โดยมีอตัราสว่นรายได้รวมต่อกําไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 17.16 

ในขณะที่งวดเดียวกันของปี 2560 มีอตัราส่วนรายได้รวมต่อกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 20.16 สําหรับอตัราส่วนค่าใช้จ่ายเมื่อ

เทียบกับรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.85 และร้อยละ 13.55 

ตามลาํดบั โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นไปตามปัจจยัที่อธิบายข้างต้น 
 

ล้านบาท  9M/60 9M/61  +/(-)  +/(-) % 

รายได้รวม        873.61     1,058.85 185.24 21.20% 

EBIT 291.48 278.86 (12.62) (4.33%)

ต้นทุนทางการเงิน 61.99 49.11 (12.88) (20.78%)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53.38 48.04 (5.34) (10.00%)

ก าไรสุทธิ 176.11 181.71 5.60 3.18% 

อตัราก าไรสทุธิ (ROS) 20.16% 17.16%

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.44 0.34 (0.10) (22.73%)

1. ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีรายได้คา่สทิธิเทา่กบั 969.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวด

เดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวน 137.05 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.47 โดยการเติบโตของรายได้ค่าสิทธิในงวดเก้า

เดือนของปี 2561 เกิดจากลกูค้ากลุม่ผู้ประกอบการสถานีโทรทศัน์ระบบดิจิตอลรายเดิมและรายใหมม่ีการซือ้คอนเทนต์เพิ่มขึน้ 

โดยสว่นใหญ่เป็นการซือ้คอนเทนต์ประเภทซีรีย์อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น อีกทัง้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่าย

คอนเทนต์ในตา่งประเทศเพิ่มเติม ด้วยปัจจยัดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้รายได้ในธุรกิจให้บริการและจําหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์

งวดปัจจบุนัเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสาํคญัเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 

ต้นทนุคา่สทิธิ (ประกอบด้วย คา่ตดัจําหนา่ย และคา่พากย์และค่าแปลเป็นหลกั) สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 

กนัยายน 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุคา่สทิธิเทา่กบั 459.87 ล้านบาทและ 599.87 ล้านบาท ตามลําดบั  คิดเป็นเพิ่มขึน้

ร้อยละ 30.44 เนื่องจาก บริษัทฯ มีการลงทนุในคอนเทนต์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสง่ผลให้ค่าตดัจําหน่ายเพิ่มขึน้ และ

ทําให้ต้นทนุคา่สทิธิงวดปัจจบุนัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 

ล้านบาท  9M/60 9M/61  +/(-)  +/(-) % 

1. ธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลขิสิทธ์ิคอนเทนต์

 รายได้ค่าสิทธิ 832.06 969.11 137.05 16.47%

 ต้นทุนค่าสิทธิ 459.87 599.87 140.00 30.44%

ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายสิทธิ 372.19 369.24 (2.95) (0.79%)

อัตราก าไรข้ันต้น 44.73% 38.10%

2. ธุรกิจบริการโฆษณา

 รายได้จากการให้บริการ 36.34 39.85 3.51 9.66%

 ต้นทุนการให้บริการ 17.21 23.9 6.69 38.87%

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจบริการโฆษณา 19.13 15.95 (3.18) (16.62%)

 อัตราก าไรข้ันต้น 52.64% 40.03%

3. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์

 รายได้จากการขาย 3.14 35.05 31.91 1,016.24%

 ต้นทุนขาย 1.49 12.73 11.24 754.36%

 ก าไรข้ันต้นธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 1.65 22.32 20.67 1,252.73%

 อัตราก าไรข้ันต้น 52.55% 63.68%

 ก าไรข้ันต้นรวม 392.97 407.51 14.54 3.70%

 อัตราก าไรข้ันต้นรวม 45.09% 39.03%

2. ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 
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บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้บริการและจําหนา่ยลิขสทิธ์ิคอนเทนต์ สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 และ 2561 เทา่กบั 372.19 ล้านบาท และ 369.23 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.79 และอตัรากําไรขัน้ต้น 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2561 เทา่กบัร้อยละ 44.73 และ 38.10 ตามลาํดบั ทัง้นีก้ารลดลงของ

อตัรากําไรขัน้ต้นสวนทางกบัการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าตดัจําหน่ายของคอนเทนต์ที่ซือ้เพิ่ม

ในระหวา่งปีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มี Backlog ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจํานวน 335.94 ล้านบาท 

ธุรกิจบริการโฆษณา 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเท่ากบั 39.85 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2560 เป็นจํานวน 3.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ มี

รายได้จากการบริการจดัเวลาสาํหรับออกอากาศเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 6.55 ล้านบาท   

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เป็นจํานวนเงิน 

35.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวน 31.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,016.24 ซึ่งสาเหตหุลกัมา

จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการขายสนิค้าให้กบัผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่จํานวน 2 ราย 

รายได้อ่ืน 
รายได้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน กําไรจาก

อตัราแลกเปลี่ยนและกําไรจากเงินลงทนุระยะสัน้ โดยสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 รายได้อื่นเท่ากับ 

14.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 12.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 619.90 โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากในงวดเก้าเดือนของปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นจํานวน 11.92 ล้านบาท และมีกําไรจากเงินลงทนุ

ระยะสัน้จํานวน 1.76 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 

 คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริการ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 
2560 เนื่องจากในปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ มากขึน้เพื่อเป็นการโปรโมทและ
ประชาสมัพนัธ์คอนเทนต์ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผู้ชมซีรีย์ และลกูค้ากลุม่อื่นของบริษัทฯ เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการจดังาน 

ล้านบาท  9M/60 9M/61  +/(-)  +/(-) % 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (Event) 3.47 19.23 15.76 454.18%

ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.65 13.50 8.85 190.24%

อ่ืนๆ 0.53 2.93 2.40 453.58%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 8.65 35.66 27.01 312.25%



 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

(Event) ประจําปีของบริษัทฯขึน้ในระหวา่งไตรมาส 3 (ระหวา่งเดือนสงิหาคม) ในขณะท่ีปีก่อน งานดงักลา่วถกูจดัขึน้ในชว่งไตร
มาสสดุท้ายของปี (ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจํานวน 107.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกันของปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 12.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.62 เนื่องจาก (1) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่าย

พนกังานและผู้บริหาร โดยเพิ่มขึน้เท่ากบั 20.98 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.51 ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนพนกังานที่

เพิ่มขึน้เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของธุรกิจ (2) การเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยในงวดปัจจุบนั บริษัทหย่อยของ

บริษัทฯ มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มเป็นจํานวน 5.99 ล้านบาท (3) การเพิ่มขึน้ของค่าใช้ในการบริหารอื่นๆ โดยเพิ่มขึน้

เท่ากบั 10.72 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 60.91 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษัทฯ มีการจําหน่าย

คอนเทนต์ในตา่งประเทศ สง่ผลให้มีคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางและการดําเนินการตา่งๆ และในขณะท่ี (4) มีการลดลงของ

ค่าภาษีและเบีย้ปรับ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเบีย้ปรับภาษีจากการนําสง่ภาษีลา่ช้า ประมาณ 22.11 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วทัง้จํานวนในไตรมาสที่สองของปี 2560 โดยในปีปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใน

ลกัษณะดงักลา่วเกิดขึน้ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 49.11 ล้านบาท ลดลง

จากงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 12.88 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.78 อนัเป็นผลมาจากการบริหารจดัการ
คา่ใช้จ่ายทางการเงินอยา่งตอ่เนื่องเพื่อควบคมุคา่ใช้จ่ายทางการเงินอยา่งมีประสทิธิผลของบริษัทฯ อาทิเช่น การจ่ายชําระคืน
เงินกู้ ระยะสัน้ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู ทัง้แฟคเตอร่ิง และตัว๋สญัญาใช้เงิน เป็นต้น 

 

ล้านบาท  9M/60 9M/61  +/(-)  +/(-) % 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหาร 44.16 65.14 20.98 47.51%

ค่าท่ีปรึกษา 10.01 8.21 (1.81) (18.03%)

ค่าภาษีและเบีย้ปรับ 23.44 0.25 (23.19) (98.92%)

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (โอนกลบั) (0.31) 5.91 6.22 2,006.45%

อ่ืนๆ 17.60 28.32 10.72 60.91%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 94.9 107.83 12.93 13.62%
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 2,939.45 ล้านบาท ลดลงจากยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 199.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

(1) เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 796.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุใน
ลขิสทิธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเติมในระหว่างปี 2561 เพื่อขยายธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีการจ่าย
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้สงู เพื่อเป็นการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายทางการ
เงินของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯมีเงินลงทนุชัว่คราว จํานวน 27.82 ล้านบาท ซึง่ลงทนุใน 
กองทนุเปิดธนชาตบริหารเงิน และ กองทนุเปิดภทัร มนัน่ีโพสทิีฟ  

(2) ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 276.30 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.53 ซึ่งสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้
ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระ 6 - 12 เดือน จ านวน 211.96 ล้านบาท 
ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับการช าระจากลกูค้าเท่ากบั 104.38 ล้านบาท (ข้อมลู ณ 13 พฤศจิกายน 2561) 
แม้ว่าลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 จะมีมลูค่าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ผู้บริหารยงัคงเช่ือมัน่ว่าจากประสบการณ์ทางธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

ล้านบาท 31-ธ.ค.-60 30-ก.ย.-61 +/(-) +/(-)%

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 925.49 129.20 (796.29) (86.04%)

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอื้น่ 739.98 1,010.29 270.31 36.53%

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 72.21 73.79 1.58 2.19%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสิทธิรายการ 102.90 433.57 330.67 321.35%

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ลิขสิทธ์ิรายการ 1,184.27 1,224.69 40.42 3.41%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 113.69 67.91 (45.78) (40.27%)

รวมสินทรัพย์ 3,138.54 2,939.45 (199.09) (6.34%)

หน้ีสิน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 523.15 113.95 (409.20) (78.22%)

ส่วนของหุ้นกู้ทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 599.04 208.74 (390.30) (65.15%)

หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 173.49 197.52 24.03 13.85%

หุ้นกู้ - สทุธิจากส่วนทีถึ่งก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                     - 393.00 393.00 100.00%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 16.48 18.15 1.67 14.02%

รวมหน้ีสิน 1,312.16 931.36 (380.80) (29.02%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,826.38 2,008.09 181.71 7.61%

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,138.54 2,939.45 (199.09) (6.34%)
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โดยเฉพาะลกูค้ารายใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีประวตัิด้านการไม่ช าระเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารของบริษัทฯได้
พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจํานวน 5.99 ล้านบาท สําหรับลกูหนีส้องรายของบริษัทย่อย เนื่องจาก
ความไมแ่นน่อนในการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีร้ายดงักลา่ว 

(3) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สิทธิรายการเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 330.67 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 321.35 
เน่ืองจากมีการจ่ายเงินจองลขิสิทธ์ิคอนเทนต์เพ่ิมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจให้บริการและจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
คอนเทนต์ที่มีรายได้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

(4) ลิขสิทธ์ิรายการเพ่ิมขึน้ 40.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.41 โดยในระหว่างปี 2561 มีการลงทุน
คา่ลขิสทิธ์ิรายการเป็นจ านวน 601.27 ล้านบาท และมีคา่ตดัจ าหนา่ยเป็นจ านวนเงิน 560.85 ล้านบาท 

(5) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นลดลงเป็นจํานวน 45.78 ล้านบาท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 เป็นเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่ง ณ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ลดวงเงินกู้ยืมระยะสัน้
ดงักล่าว จึงนําเงินฝากที่ปลอดภาระคํา้ประกนัไปลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝาก
ธนาคาร สง่ผลให้ยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ลดลง  

หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 931.36 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 380.80 

ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 29.02 การลดลงของหนีส้ินรวมเกิดจากภายหลงับริษัทฯ ได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพื่อเป็นการลดต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ โดยยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ลดลงจากสิน้ปีที่แล้วเท่ากบั 409.20 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 78.22 และในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้
จํานวนเงิน 400 ล้านบาท ซึง่มีอาย ุ2 ปี โดยวตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นกู้ดงักลา่วเพื่อใช้ในการชําระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะ
ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2,008.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน  
181.71 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากกําไรจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

 


